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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N°42/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 27 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Locação de equipamentos para captura e projeção de
audio e video para quatro eventos a serem agendados até o término do
primeiro semestre de 2019..

çZ 
JulialSaragOca Santos

Departamento de Suprimentos e Patrimônio



- TERMO DE REFERÊNCIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CAPTURA E PROJEÇÃO DE AUDIO E VÍDEO

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência para a locação de equipamentos

para captura e projeção de audio e video para quatro eventos a serem agendados até o

termino do primeiro semestre de 2019. Os dias e horários dos eventos serão informados

a contratada com prazo mínimo de três dias úteis de antecedência.

2- JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade da realização de eventos com grande expectativa

de público e considerando a redução da capacidade de ocupação do plenário da casa

devido a interdição parcial ocorrida recentemente surge a necessidade de se

providenciar equipamentos extras para que o audio e o video da transmissão seja levado

ao lado externo desta Casa, onde haverá uma ,estrutura montada para acomodar 150

pessoas, haja vista que por tratar-se de eventos de grande interesse público não ha como

acomodar todos no Plenário da Camara Municipal.

2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE

FORNECIMENTO: 

2.1 - Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes produtos:

2

ESPECIFICAÇÃO
TELEVISOR/MONITOR com as seguintes características

mínimas:

• Full HD - 1080p
• Mínimo 50"
• Entrada HDMI / RGB / RCA
• Tela plana
• LED
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TRELIÇAS/PEDESTAL PARA TV com as seguintes

características mínimas:

• Pintura epoxi eletrostática na cor alumínio ou preta
• Com suporte para TV de 50" e /ou acima
• Parafusos indusos

2

CAIXAS DE SOM COM PEDESTAL com as seguintes

características mínimas:

• Ativas

• 150W cada

1

Cabos e conectores para instalação no local

Obs.: Devem ser previstos todos os cabos em metragem suficiente
para trazer o sinal de Audio e video da sala do Aquário (Plenário)
até o local onde será utilizado, envolvendo para isso todos os
conectores, divisores e equipamentos necessários para o bom
funcionamento do equipamento.

1 Montagem e instalação das TVS e Caixas de som

2.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento à CML do equipamento
compatível com as características especificadas no objeto, devidamente instalado,
regulado e funcionando com total qualidade nas datas e horários solicitados pela CML;

2.3 - A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao término dos eventos, sendo
que o horário de encerramento do evento será devidamente informado
CONTRATADA pelo Representante do Departamento de Multimidia desta Casa;

2.4. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos necessários
(suportes, bases, cabos, conectores, equipamentos de segurança, divisores) para a devida
instalação dos equipamento objetos desta locação.

2.5 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte do
produto e demais equipamentos até a CML, bem como de sua retirada quando do
término do contrato de locação.



2.6 - A Gerência do Departamento de Multimidia da CML atestará a entrega dos
produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação
dos pagamentos à CONTRATADA.

2.7 - No preço dos produtos já deverão estar incluídos todos os encargos e custos, diretos e
indiretos, que incidem sobre o mesmo.

3— GARANTIA TÉCNICA:

3.1 Caso sejam detectados problemas com o equipamento locado em uso, a empresa
CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente, após a
comunicação do fato pelo Departamento de Multimidia desta Casa.

4 - OBRIGAÇÕES:

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar os produtos no prazo e no local definidos pela CML, devidamente
instalados e funcionando;
b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como
pelo risco de perdas dos produtos, até o seu efetivo recebimento pela CML;
c)- substituir, no prazo estabelecido neste Anexo, o equipamento que porventura
venha a apresentar defeito durante o período de locação;

5- FISCALIZAÇÃO:

5.1 - Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multirnidia da CML.

5.2 - A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de seus
agentes e prepostos.



0 0 5
5.3 - A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em
desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.

5.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

6- FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 0 pagamento será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias fiteis a contar do
recebimento da Nota Fiscal pela locação do equipamento/serviço referente ao contrato, por
meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

•
Londrina, 27 de julho de 2018.

1JJ 7JJ.
Paulo Henrique De Mari Silva

Gerente do Departamento de Multimidia

•



Orçamento - Locação de equipamentos de Audio e video para e...
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Assunto: Orçamento - Locação de equipamentos de âudio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 30/07/2018 14:35
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: ana@frezarin.com, contato@neopro.com.br, colormidia@sercomtel.com.br,
contato@rplocacoes.com.br, aroldo@avieventos.com.br, josue@castaudiovisuais.com.br

Prezados, boa tarde!

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina pretende
locar equipamentos para captura e projeção de judio e video para 4 (quatro) eventos
a serem agendados ate o termino do primeiro semestre de 2019.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Ill Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Anexos: -

Termo de Referência.pdf

•

1,3MB

1 de 1 30/07/2018 14:35



Re: Orçamento - Locação de equipamentos de audio e video par...
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Assunto: Re: Orçamento - Locação de equipamentos de áudio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 31/07/2018 13:17
Para: Neo Pro Eventos <neoproeventos@gmail.com>

Boa tarde, André.

Conforme consta no Termo de Referência, os dias e horários dos 4 (quatro) eventos serão
informados â contratada com prazo mínimo de três dias úteis de antecedência. Portanto,
ainda não temos definidas as datas.

Fico â disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Em 31/07/2018 11:40, Neo Pro Eventos escreveu:

Ola Júlia, bom dia...
Tenho interesse em atender os eventos da câmara mas
precisava saber as datas e horários ,
Você tem como passar?

• Obrigado.
André.

Em 30 de julho de 2018 14:35, Julia Saragoça Santos <iuliasantos@cml.pr.gov.br>
escreveu:

Prezados, boa tardel

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina
pretende locar equipamentos para captura e projeção de áudio e video para 4
(quatro) eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

1 de 2

L

31/07/2018 13:32



Re: Orçamento - Locação de equipamentos de Audio e video par...
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Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Atenciosamente,

André Marx

Ger. De Eventos

55 43 -98065546

55 43 -33443504

Rua Niterói 402, Centro - Londrina/Pr — Cep. 86026 — 040 CNPJ.
08.532.197/0001-11

Fones: (0xx43) 3344-3504

E-mail: contato@neopro.com.br

www.neopro.com.br

2 de 2 31/07/2018 13:32



Orçamento - Locação de equipamentos de audio e video para e...

•

•

Assunto: Orçamento - Locação de equipamentos de âudio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 31/07/2018 13:31
Para: contato@starlusion.com

Prezados, boa tarde!

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina pretende
locar equipamentos para captura e projeção de âudio e video para 4 (quatro) eventos a 
serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019. 

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico ã disposição.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Anexos:

Termo de Referência.pdf 1,3MB

1 de 1 31/07/2018 13:32
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Assunto: Orçamento - Locação de equipamentos de áudio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 31/07/2018 14:56
Para: mixasom@mixasom.com

Prezados, boa tarde!

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina pretende
locar equipamentos para captura e projeção de áudio e video para 4 (quatro) eventos a 
serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019. 

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

hilia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Anexos:

Termo de Referência.pdf 1,3MB

1 de 1 31/07/2018 14:58



RES: Orçamento - Locação de equipamentos de Audio e video pa...
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Assunto: RES: Orçamento - Locação de equipamentos de âudio e video para eventos -
Câmara Municipal de Londrina
De: "Aroldo Leodoro" <aroldo@avieventos.com.br>
Data: 01/08/2018 09:40
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.prgov.br>

Bom Dia 0 televisor que trabalhamos e o de 42 polegadas não temos de 50 ok qualquer
coisa estou a disposição .

At

 Mensagem original 
De: Julia Saragoça Santos [mailto:juliasantos@cml.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 30 de julho de 2018 14:35
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Orçamento - Locação de equipamentos de audio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde!

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina pretende
locar equipamentos para captura e projeção de audio e video para 4 (quatro) eventos
a serem agendados ate o termino do primeiro semestre de 2019.

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

011f

1 de 1 01/08/2018 15:22



Re: Orçamento - Locação de equipamentos de dudio e video par...
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Assunto: Re: Orçamento - Locação de equipamentos de àudio e video para eventos - Câmara
Municipal de Londrina
De: StarLusion - Produções e Eventos <contato@starlusion.com>
Data: 01/08/2018 15:14
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde!

Segue anexo o orçamento solicitado.
Qualquer dúvida, estamos ã disposição.
Obrigada!

Em 31 de julho de 2018 13:31, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Conforme mencionado em contato telefônico, a Câmara Municipal de Londrina pretende
locar equipamentos para captura e projeção de àudio e video para 4 (quatro) eventos a 
serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019. 

Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar orçamento
com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1305

Anexos:

1 de 2 01/08/2018 15:21



Re: Orçamento - Locação de equipamentos de audio e video par...

ORÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA PR.pdf

O

•

013,
140KB
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STATISM!

STAR LUSION PRODUÇÕES E EVENTOS
Telefones: 433026-5013
CNN: 12.603.416/0001-83
Site: www.starlusion.com
E-mail: contato@starlusion.com
Endereço: Avenida Ouro, 45 — Jd. Sao Francisco de Assis

ORÇAMENTO

LONDRINA, 01 DE AGOSTO DE 2018. VALIDADE: 10 DIAS

Informações do Cliente

Nome: JULIA SARAGOÇA
SANTOS

E-mail: juliasantos@cml.pr.gov.br

Informações do Evento

Vocal do Evento: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA Data: SEMETRE DE 2019— DATAS A
DEFINIR COM 03 DIAS DE
ANTECEDÊNCIA DO EVENTO.

Horário Inicio: A COMBINAR Horário Término: A COMBINAR

Tipo do Evento:

LOTE 1 — EQUIPAMENTOS:

- 02 TELEVISOR DE LED 50"DA MARCA LG TELA PLANA,FulIHD — 1080p
COM ENTRADA HDMI/ RGB/ RCA.
- 02 TRELIÇAS /PEDESTAL PARA TV EM ALUMÍNIO P-30 COM SUPORTE
PARA TV E PARAFUSOS.
- 02 CAIXAS DE SOM ATIVAS YAMAHA NEXXO DXR 1100W RMS.

•- CABOS E CONECTORES PARA INTALAÇÃO NO LOCAL PARA TRAZER 0
SINAL DE AUDIO E VÍDEO DA SALA DO AQUÁRIO (PLENÁRIO) ATÉ
LOCAL ONDE SERA UTILIZADO, ENVOLVENDO PARA ISSO TODOS OS
CONECTORES, DIVISORES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 0
BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

- 01 TÉCNICO PARA ACOMPANHAR 0 EVENTO.

• Valor total: R$1400,00 por dia.
• Incluso transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos

Forma de pagamento até 05(cinco) dias úteis a contar da NFE.

1



TERMO DE REFERÊNCIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CAPTURA E PROJEÇÃO DE AUDIO E VÍDEO -

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência para a locação instalação e
acompanhamento técnico de equipamentos para captura e projeção de audio e video
para quatro eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019. Os
dias e horários dos eventos serão informados a contratada com prazo minima de três
dias úteis de antecedência.

2- JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade da realização de eventos com grande expectativa
de público e considerando a redução da capacidade de ocupação do plenário da casa
devido a interdição parcial ocorrida recentemente surge a necessidade de se
providenciar equipamentos extras para que o dudio e o video da transmissão seja levado
ao lado externo desta Casa, onde haverá uma estrutura montada para acomodar 150
pessoas, haja vista que por tratar-se de eventos de grande interesse público não há como
acomodar todos no Plenário da Câmara Municipal.

2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE

FORNECIMENTO: 

2.1 - Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes produtos:



LOTE QTDE. ESPECIFICAÇÃO

1

2

TELEVISOR/MONITOR com as seguintes características

mínimas:

• Full HD - 1080p
• Mínimo 42"
• Entrada HDMI / RGB / RCA
• Tela plana
• LED

2

TRELIÇAS/PEDESTAL PARA TV com as seguintes

características mínimas:

• Pintura epoxi eletrostática na cor alumínio ou preta
• Com suporte para TV de 42" e /ou acima
• Parafusos inclusos

2

CAIXAS DE SOM COM PEDESTAL com as seguintes

caracteristicas mínimas:

• Ativas

• 150W cada

1

Cabos e conectores para instalação no local

Obs.: Devem ser previstos todos os cabos em metragem suficiente
(aproximadamente 70 metros) para trazer o sinal de dudio (saída
Xlr) e video (uma saída Rca) da sala do Aquário (Plenário) até o
local onde será utilizado, envolvendo para isso todos os conectores,
divisores e equipamentos necessários para o bom funcionamento do
equipamento. Usando os recursos técnicos necessários para garantir
a qualidade de imagem e som.

1
Montagem e instalação das TVS e Caixas de som,

acompanhamento técnico durante o evento

2.2 - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento à CML do equipamento
compatível com as características especificadas no objeto, devidamente instalado,
regulado e funcionando com total qualidade nas datas e horários solicitados pela CML;



2.3 - A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao término dos eventos, sendo

que o horário de encerramento do evento será devidamente informado 5

CONTRATADA pelo Representante do Departamento de Multimidia desta Casa;

2.4. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos necessários

(suportes, bases, cabos, conectores, equipamentos de segurança, divisores) para a devida

instalação dos equipamento objetos desta locação.

2.5 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte do

produto e demais equipamentos até a CML, bem como de sua retirada quando do

término do contrato de locação.

2.6 - A Gerência do Departamento de Multimidia da CML atestará a entrega dos

produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação

dos pagamentos 5 CONTRATADA.

2.7 - No preço dos produtos já deverão estar incluídos todos os encargos e custos, diretos e

indiretos, que incidem sobre o mesmo.

3— GARANTIA TÉCNICA:

3.1 Caso sejam detectados problemas com o equipamento locado em uso, a empresa
CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente, após a
comunicação do fato pelo Departamento de Multirnidia desta Casa.

4 - OBRIGAÇÕES:

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar os produtos no prazo e no local definidos pela CML, devidamente
instalados e funcionando;

b)- responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como
pelo risco de perdas dos produtos, até o seu efetivo recebimento pela CML;
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c)- substituir, no prazo estabelecido neste Anexo, o equipamento que porventura

venha a apresentar defeito durante o período de locação;

d)- manter um técnico no local, para acompanhamento durante todo o evento

5- FISCALIZAÇÃO:

5.1 - Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multimidia da CML.

5.2 - A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de seus

agentes e prepostos.

5.3 - A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em

desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.

5.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

6- FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 0 pagamento será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da Nota Fiscal pela locação do equipamento/serviço referente ao contrato, por
meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

Londrina, 01 de agosto de 2018.

)49?1/1,0-tA 5/1j)
-4/ -

Paulo Henrique De Mad Silva
Gerente do Departamento de Multimidia
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Assunto: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio e video - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 01/08/2018 16:32
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: ana@frezarin.com, contato@neopro.com.br, colormidia@sercomtel.com.br,
contato@rplocacoes.com.br, aroldo@avieventos.com.br, josue@castaudiovisuais.com.br,
contato@starlusion.com, mixasom@mixasom.com

Prezados, boa tarde!

Informo que houve uma alteração no Termo de Referência para locação dos
equipamentos de judio e video para os 4 (quatro) eventos a serem agendados ate o
termino do primeiro semestre de 2019.

Lembramos que os dias e horários dos eventos serão informados á contratada com o
prazo mínimo de 3 (três) dias Citeis de antecedência.

Caso tenha interesse, favor nos enviar orçamento conforme o novo Termo de
Referência em anexo.

Fico á disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência atualizado.pdf 1,4MB

1 de 1 01/08/2018 16:44



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio...

Assunto: Re: Orçamento Locação e instalação de equipamentos de audio e video - Câmara
Municipal de Londrina
De: StarLusion - Produções e Eventos <contato@starlusion.com>
Data: 01/08/2018 16:58
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde !

Manteremos o mesmo, tendo em vista que o Termo de Referência em anexo está com as
mesmas características que enviamos em nosso orçamento. Quanto as TVs, necessário
informar que nossas TVs de 50" são mais adequadas para o público e local em referência.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Obrigada!

•

Em 1 de agosto de 2018 16:32, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde!

Informo que houve uma alteração no Termo de Referência para locação dos equipamentos
de audio e video para os 4 (quatro) eventos a serem agendados até o término do primeiro

• semestre de 2019.

Lembramos que os dias e horários dos eventos serão informados a contratada com o prazo
mínimo de 3 (três) dias úteis de antecedência.

Caso tenha interesse, favor nos enviar orçamento conforme o novo Termo de Referência
em anexo.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina

0204g
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Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de Audio...

Tel.: (43) 3374-1324

•

2 de 2 01/08/2018 17:00



Orçamento

072,
Assunto: Orçamento
De: "Aroldo Leodoro" <aroldo@avieventos.com.br>
Data: 01/08/2018 17:12
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Julia Segue em anexo Orçamento fico a disposição e aguardo breve retorno.

At

•

•

Anexos:

Aroldo Leodoro
(043) 3327-1677

1.NhatsApp (043) 9.8439-3087

aroldo@avleventos com Or
www avieventos com br

Antes de imprimir pense em sua responsabdid

arquivo.pdf

e e comprom isso corn o MEIO AMBIENTE!

40,4KB

1 de 1 02/08/2018 13:51
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AVI EVENTOS 01/08/2018
17:11:00

AV JOSE DEL CIEL FILHO 959 - JARDIM IMAGAWA - Londrina/PR CEP:
86080-780
CNPJ/CPF: 15.479.412/0001-23
Contato: (43)3327-1677 - E-mail: aroldo@avieventos.com.br - Site:
http://www.avieventos.com.br

ORÇAMENTO DE PRODUTOS N°00161

Cliente: 00080 - Câmara Municipal de Londrina
Rua Gov. Parigot de Souza, 145 145 - CEP: - Londrina/PR
CNPJ/CPF: 78.316064/0001-93 - Telefone: (43) 3374-1275

Lista de Produtos
Código Descrição Quantidade Valor Un. Dias Total (R$)

00109 CABO RCA RCA LONGO 1,00 0,00 1 0,00

00069 CABOS XLR 6,00 0,00 1 0,00

00006 CAIXA DE SOM CROMO DE 600
W

2,00 70,00 1 140,00

00068 MESA DE SOM YAMAHA 1,00 70,00 1 70,00

00021 TECNICO DE AUDIO VISUAL 1,00 250,00 1 250,00

00025 TELEVISOR DE LED DE 42
POLEGADAS

2,00 200,00 1 400,00

00034 TRIPE DE CAIXA DE SOM 2,00 10,00 1 20,00

00026 TRIPE DE TELEVISOR 2,00 50,00 1 100,00

Total: 17,00 980,00

Valor Total: R$ 980,00

O Forma de Pagamento: DEPOSITO OU BOLETO
Localização: Câmara Municipal de Londrina

Validade do Orçamento: 01/09/2018 - 31 dias
Previsão de Aluguel: 01/08/2018 16:58:51

Observações
DATA A DEFINIR

LOCAÇÃO DE TODOS OS ITENS PARA UMA DIARIA - R$ 980,00

LOCAÇÃO PARA 4 DIARIAS - R$ 3.920,00

Londrina, Quarta-feira, 1 de Agosto de 2018



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de audio...

Assunto: Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de audio e video - Câmara
Municipal de Londrina
De: Cleber Gonçalves <mixasom@mixasom.com>
Data: 01/08/2018 19:47
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Ola, segue valor conforme relação de equipamentos solicitados.
Obs - Tv's 42 PL

Valor por EVENTO R$ 1.500,00 ( Hum Mil e Quinhentos Reais)

Desde ja agradeço e fico a total disposição

Em 1 de agosto de 2018 16:32, Julia Saragoça Santos <iuliasantos@cml.prgov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde!•
Informo que houve uma alteração no Termo de Referência para locação dos equipamentos
de audio e video para os 4 (quatro) eventos a serem agendados até o término do primeiro
semestre de 2019.

Lembramos que os dias e horários dos eventos serão informados à contratada com o prazo
minimo de 3 (três) dias úteis de antecedência.

Caso tenha interesse, favor nos enviar orçamento conforme o novo Termo de Referência
em anexo.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

•
Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

https://www.facebook.com/MixasomPfref=ts
https://www.facebook.com/clebermixasom?fref=ts

Mixasom - Vamos alem do ESPERADO!

1 de 2 02/08/2018 13:44



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio...

Anexos:

apresentacao_perfil_corporativo_mixasom.pdf

e

8,1MB

O25
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

COMUNICAÇÃO INTERNA — 09/2018

DE: DEPARTAMENTO DE DE MULTIMIDIA
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Alteração em Termo de Referencia

Informamos que em relação às datas e prazos constantes no termo de referência
para locação de equipamentos de audio e video para eventos da Camara Municipal de Londrina
são necessárias as seguintes alterações:

0 primeiro evento ocorrerá no dia treze de agosto de 2018;

O segundo evento terá sua data informada a empresa contratada com prazo
mínimo de cinco dias corridos de antecedência;

Os demais eventos terão suas datas informadas empresa contratada com dez
dias corridos de antecedência.

Em, 02/08/2018.

,),a Ot/h1/101,1 24uo
Paulo De Mari Silva

Gerente do Departamento de Multinu'dia

-•••••

0 6(



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio...
O 2 7t

Assunto: Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio e video - Câmara
Municipal de Londrina
De: Contato RP <contato@rplocacoes.com.br>
Data: 02/08/2018 16:45
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Ola Julia

Segue em anexo orçamento, conforme solicitado, lembrando que os serviços são para
transmissão e reprodução de som e imagem, não esta incluso a captura dos mesmos.

Grato

Rivelino

io Em 1 de agosto de 2018 16:32, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde!

Informo que houve uma alteração no Termo de Referência para locação dos equipamentos
de audio e video para os 4 (quatro) eventos a serem agendados até o término do primeiro
semestre de 2019.

Lembramos que os dias e horários dos eventos serão informados â contratada com o prazo
minimo de 3 (três) dias úteis de antecedência.

Caso tenha interesse, favor nos enviar orçamento conforme o novo Termo de Referência
em anexo.

Fico â disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

CML 2019.doc 42,5KB

1 de 1 03/08/2018 14:24



0
s TRANQUILIDADE E QUALIDADE EM SEU EVENTO

ORÇAMENTO 

Londrina, 02 de Agosto de 2018

Camara Municipal de Londrina

a/c - Julia

Pela presente estamos enviando a V.Sa., nossa proposta conforme o solicitado.

A) OBJETO: Serviços de TRANSMISSÃO de som e imagem.

B) DATA E LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Datas a definir, na sede do
mesmo.

C) MATERIAL E PREÇOS:

ITEM QTDE DESCRIÇÃO VI total
01 02 TV 42" , tela plana, LED, full HD
02 02 Suporte em pedestal, pintura epoxi preto, para tv até 60"
03 02 Caixas de som ativa mínimo 150 WRMS

04 01

Serviços de instalação, montagem dos materiais contendo todos os
cabos de som e imagem(conforme solicitação de até 70m) e
acompanhamento técnico para todo o evento,
Total 900,00

ll) PRAZO DE PAGAMENTO: conta apresentação.

RP LOCAÇÕES
RIBEIRO & YAMASITA LTDA

CNPJ 00.506.557/0001-07
Rua: Sao Salvador, 1235 Londrina -Pr FONE/FAX : (43) 3321-0775

contatorblocacoes.com.br 
www.rplocacoes.com.br



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de Audio...

•

Assunto: Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de áudio e video - Câmara
Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 02/08/2018 16:59
Para: Contato RP <contato@rplocacoes.com.br>

Rivelino, boa tarde.

Acuso recebimento do orçamento.

Ainda, segue em anexo o documento que informa a primeira data do evento, e fixa o prazo
que a empresa contratada deve ser informada para os demais eventos.

Qualquer dúvida, mantenho-me à disposição.

hilia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 02/08/2018 16:45, Contato RP escreveu:

Ola Julia

Segue em anexo orçamento, conforme solicitado, lembrando que os serviços são para
transmissão e reprodução de som e imagem, não esta incluso a captura dos mesmos.

Grato

Rivelino

Em 1 de agosto de 2018 16:32, Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
escreveu:

Prezados, boa tarde!

Informo que houve uma alteração no Termo de Referência para locação dos
equipamentos de áudio e video para os 4 (quatro) eventos a serem agendados até o
término do primeiro semestre de 2019.

Lembramos que os dias e horários dos eventos serão informados á contratada com o
prazo mínimo de 3 (três) dias úteis de antecedência.

Caso tenha interesse, favor nos enviar orçamento conforme o novo Termo de
Referência em anexo.

1 de 2 02/08/2018 17:03



Re: Orçamento - Locação e instalação de equipamentos de Audio...

Fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

41, Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

--Anexos:

Cl datas dos eventos.pdf

•

255KB
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f

2 de 2 02/08/2018 17:03



Solicitação contrato social da empresa RP Locações

or

•

Assunto: Solicitação contrato social da empresa RP Locações
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 03/08/2018 13:50
Para: delectus@sercomtel.com.br, Contato RP <contato@rplocacoes.com.br>

Prezados, boa tarde.

A pedido do Sr. Rivelino, que nos 1_6 em copia, favor no enviar o contrato social
atualizado da empresa RP Locações (Ribeiro & Yamasita Ltda.).

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

1 de 1 03/08/2018 13:50



RP Locações - 4 alteração contratual - Re: Solicitação contrato ...

Assunto: RP Locações - 42 alteração contratual - Re: Solicitação contrato social da empresa
RP Locações
De: Marcelo Fabiano Fernandes <delectus@sercomtel.com.br>
Data: 03/08/2018 13:59
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>, Contato RP
<contato@rplocacoes.com.br>

Julia, bom dia

Em anexo 42 alteração contratual (última)

abraço - Marcelo

Em 03/08/2018 13:50, Julia Saragoça Santos escreveu:
, Prezados, boa tarde.

; A pedido do Sr. Rivelino, que nos lê em cópia, favor no enviar o contrato social, atualizado da empresa RP Locações (Ribeiro & Yamasita Ltda.).

-Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

-- Anexos:

42Alt.Cont..pdf

•

395KB

032e
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME
CNPJ/MF 00.506.557/0001-07

NIRE 41203251702

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, nascido em 01/11/1970, casado no regime de
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 655.274.459-53, portador
da carteira de identidade civil RG sob n2 4.586.909-1 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua
Ucrania, n2 297, Apto 73, Vila Boas, CEP 86.046-430, em Londrina-Parana.

2) PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, nascido em 19/07/1969, casado no regime de
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n-9 804.828.059-00, portador da
carteira de identidade civil RG sob n2 4.541.566-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua
Bruno Próspero Parolari, n2 87, Jardim Aloes, CEP 86.075-010, em Londrina-Parana.

únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praça sob o nome
de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede na Rua Sao Salvador, n2 1.235, Centro, CEP
86.026-480, em Londrina-PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE
41203251702 em 24/03/1995 e última alteração contratual registrada sob n2. 20111964997 em
16/02/2011 e inscrita no CNPJ/MF sob n2 00.506.557/0001-07, resolvem alterar o contrato
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade que tern por objeto a exploração no ramo
de atividade de Locação de Equipamentos Eletrônicos (Som, Iluminação e Videos), passa a
partir desta data, ter o seguinte objeto no ramo de atividade: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO DE SALAS DE TEATRO, DE MÚSICA E ESPAÇOS DEDICADOS A ATIVIDADES
ARTÍSTICAS E CULTURAIS.

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem
corn as disposições do presente instrumento.

rimmYamm
J UN TA COMERCIAL

00 PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/11/2017 10:00 SOB N° 20176409998.
PROTOCOLO: 176409998 DE 09/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704278291. NIRE: 41203251702.
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 06/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

_ 033f,

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito it comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



034
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME
CNPJ/MF 00.506.557/0001-07

NIRE 41203251702

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 02(duas)
testemunhas o presente instrumento, devidamente rubricadas pelos socios em todas as suas
folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos
os seus termos.

Londrina - PR, 19 de setembro de 2017.

RIVELINO LOPES RIBEIRO

Testemunhas:

JUAREZ ARNALDO NAN DES
RG 4.411.729-0 SESP R
CPF 595.848.159-20

AMEN
JUNTA comERcIAL

DO PARAN.A

PAU IC. AR TAKA HI YAM

MARCELO FABIANO FERNANDES
RG 5.428.545-0 SESP-PR
CPF 730.987.289-49

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 06/11/2017 10:00 SOB N" 20176409998.
PROTOCOLO: 176409998 DE 09/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇAO:
11704278291. NIRE: 41203251702.
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 06/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



03/08/2018 Empresa Fácil Parana

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 176409998
• DATA DO PROTOCOLO: 09/10/2017
• NIRE: 41203251702
• ARQUIVAMENTO: 20176409998
• EMPRESA: RIBEIRO & YAMASITA LTDA - ME

Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTUw0TM3MDUy0F8xNzYOMDk50TgucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP1722757563)

035f

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1722757563 1/1



02/08/2018 Receita Federal do Brasil 036,ç(
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.7
I

... CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃo
00.506.557/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/03/1995

NOME EMPRESARIAL
RIBEIRO .1 YAMASITA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)
RP SONORIZACOES

PORTE
ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-06 - Atividades de sonorizaçâo e de Iluminação

COSIDO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS
Não informada

CODIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURIDICA
206-2- Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO
R SAO SALVADOR

NÚMERO
1235

COMPLEMENTO

FCEP
86.026-480

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICIPIO
LONDRINA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
rp@rplocacoes.com.br

TELEFONE
(43) 3321-0775 /1431 9923-4296

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

r SITUAÇÃO ESPECIAL
I

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/08/2018 as 17:51:47 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1



03/08/2018

•

•

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

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

Nome: RIBEIRO & YAMASITA LTDA
CNPJ: 00.506.557/0001-07

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:27:55 do dia 21/05/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 17/11/2018.
Código de controle da certidão: DBC7.8E7C.81EC.00DF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018463807-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.506.557/0001-07
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

•

Válida até 30/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

038,
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02/08/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1117149 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

RIBEIRO E YAMASITA LTDA ME
CPF/CNPJ: 00.506.557/0001-07

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
9QUOWK 5d \MK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.pr.gov.brfindex.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIBEIRO & YAMASITA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.506.557/0001-07

Certidão n': 155361724/2018
Expedição: 02/08/2018, As 17:56:41
Validade: 28/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RIBEIRO & YAMASITA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

00.506.557/0001-07, NA() CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

• Certidão emitida gratuitamente.

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

custas, a
decorrentes
Público do



02/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOLTAR

CAIA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

00506557/0001-07
RIBEIRO E YAMASITA LTDA ME
RP SONORIZACOES
R SAO SALVADOR 1235 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86026-480

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

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

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072601452422921200

Informação obtida em 02/08/2018, às 17:56:13.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



02/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 042

TCE PR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor 

Tipodocumento CNPJ

Nome

Número documento 00506557000107

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

41° NENHUM ITEM ENCONTRADO!

•

até

a

té

https://servicos.tce.prgov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.asPx 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/08/2018 As 13:38) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Ch./6s por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°00.506.557/0001-07.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B69.CB13.1E38.7923

Gerado em: 07/08/2018 as 13:38:43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



Solicitação - declaração de que a empresa não emprega menor d...

044,
Assunto: Solicitação - declaração de que a empresa não emprega menor de idade
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 03/08/2018 14:18
Para: Contato RP <contato@rplocacoes.com.br>

Rivelino, boa tarde.

Favor preencher e assinar a declaração anexa de que a empresa não emprega menores de
idade e nos entregar em sua via original.

Caso não seja possível entregar o documento na sede da Câmara Municipal de Londrina,
favor entrar em contato para que possamos verificar a disponibilidade de o motorista ir
buscar o documento na empresa.

Fico à disposição.
•

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Declaração que não emprega menorodt

•

11,8KB

1 de 1 03/08/2018 14:19
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ril?tocaples TRANQUIL IDADE E QUALIDADE EM SEU EVENTO 

045 

Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, RIVELINO LOPES RIBEIRO, inscrito no(a) CPF/MF sob o n°. 655.274.459-53,
na qualidade de Representante Legal da empresa RIBEIRO E YAMASITA LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.506.557/0001-07 interessada em prestar serviços para a Camara
Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa,
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

f/
'/ `-

Rive • /ino Lopes RI eiro

655.274.459-53

Londrina, 06 de Agosto de 2016.

iez-to

RP LOCAÇÕES
RIBEIRO & YAMASITA LTDA

CNPJ 00.506.557/0001-07
Rua São Salvador, 1235 Londrina -Pr FONE/FAX (43) 3321-0775

contatorplocacoes.com.br
www.rplocacoes.com.br



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

04Gt

Requisição N°: 2629/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros

Especificação: Locação, instalação e acompanhamento técnico de equipamentos para captura e projeção de
audio e video para quatro eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de
2019.

Justificativa: Considerando a redução da capacidade de ocupação do plenário da Casa devido a sua interdição
parcial, surge a necessidade de providenciar equipamentos extras de audio e video para
realização de eventos ao lado externo da Casa, com grande expectativa

Em: 07/08/2018

411 Tram itação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

r Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: 0 prego é R$ 3.600,00. Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existência
de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 317.957,83
1111,p. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços)

—
0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saida Previsto na LDO? 'Sim Qtde.: O I Valor: 10,00
Obs: Dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391200- Serviço de Locação de Máquinas e Equipamentos.

Rosangeia opes
Depto.Financeo.,.

Em: 07/08/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

Em: 2018-08-07 00:00:

oria Geral
Mark S ndro Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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RIPEJJ30 & . YAMASITA tinA,
CONTRATO

RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado, do co-
mercio, residente e domiciliado em Londrina. Estado
do Parana, A Rua Ucrliinia nP 297, aptg 73, jd. Iqapo
portador da Cedula de Identidade Civil RC) nP 4.586.
909-1/88P-PR.. CPF/MF nP 655.274.459-53, e,;, PAULO
CgSAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, solteiro, maior
do comercio, residente e domiciliado em Londrina,
Estado do Parana A rua Armando Furim nP 26,
Pacaembu II, portador da Cedula de Identidade Civil
PO. 4.541.56670/SSP-PR., CPF/MF - ng 804.828.059-00,
resolvem constituir uma sociedade mc,..antil por
quotas de responsabilidade limitada, que se redera
pelas clausUlas e condicbes sequintes

CLAUSULA PRIMEIRA -
Nome Comercial & YAMASITA LTDA".
Sede e Armando Forim, 26, jd. Pacaembu IT

na cidade de Londrina, Estado do ParanA.
Prazo de DuragAo ...........Indeterminado.
Inicio de Atividades .......02/ABRIL/1.995.
Atividade Econamica —..—."PROMOÇA0 DE ESPETACULOS ARTISTICOS,

CULTURAIS e LOCAÇ240 DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (SOM, I-
LUMINAÇA0 e VIDEOS".

CLAUSULA SEGUNDA.
Capital Social R$.4.000,00 (06 atro mil reais), divi -

didos em 4,000 quotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) ca- -.
tim 1.icari66-a-;sim distribuido entre os sociosv

.RIVELINO LOPES RIBETRO„... ........

.PAULO CgSAR TAKASHLYAMASTTA.......
2.000 quotas - R$..2.000,00
2.000 quotas   R$..2.000,00

4.000 quotas - R$..4.000,00

Intedralizaq'Ao Fm moeda corrente do Pais, no presen-
-te 'ato -44::respons'abilidade dos socios limitada A im-
portancia total do capital social.

CLAUSULA TERCEIRA
Gerentes—n-- RIVELINO LOPES RIBEIRO e PAULO CgSAR

TAKASHI YAMASITA„
Uso da Conjuntamente ,CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
CaucAo de Dispensadns A presente fotocópia confere

corn o original.
Lamiftma, 

_
Funcionãkio Responsáver

0303
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RIBEIRO &  YAHASITA LTDA,

CONTRATO SOCIAL 

Pró-Labore ....................Aos socios que prestarem servigos

a sociedade, fixado de comum acordo.

Obrigagbes ....................Proibido aval, end6sso, fianga e

cau0o de favor.

CLAUSULA QUARTA.
Balango Geral ................. Anualmente em 31 de dezembro.

Resultados .................... Atribuldes proporcionalmente aos

sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva

na sociedade.

cuf0PiJLA OUINTA.
Desempedimento ................ Os socios declaram que WAD esoU?Ao

incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os im

pegam de exercer atividade mercantil.

CLAUSULA SEXTA.
Deliberagbes Sociais Por maioria absoluta de votos, in

clusive a de transformagao do tipo juridico, cabendo um

voto a •cada quota de capital.

• CLAUSULA S6ITIMA.
Transferência de Quotas— Por consentimento dos demais so-

•- ,ciosa-...deturso- do Prazo de direito de prefer'Jincia de 60

sessenta ) ddas, Mediante notificagAo previa

CLAUSULA OITAW6,
Do Falecimento. 0 falecimento, a interdi0o, anabi

kita'ço'b 1¡1 a.100er Outra situa0o que implique em disso

lugaa -da -soc.iermle permitira ao socio remanescente admi

ti. u' novo socio para a continuidade da empresa.

CLAUSULA NONA.
Enquadramento.................. Deciara para registro de MICROEM-

MESA que se enquadra 6 i.ei Federal ng! 7.256 de 27/11/84.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

corn o original.

Londrina,  (Y3- ) O )(2.C)-1g 

Funcion io Respons6ve • W.
• 11 111



•

RIBEIRO & YAHASITA  LTDA..

CONTRATO SOCIAL Fl.

estando os socios justos e contratados, assinam

o presente instrument° em (2% (triis) vias de igual teor e forma, na

F::' resença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se fielmente por si e

seus herdeiros a cumpri lc em todos os seus t(rmos.

Tee t.eo n

GIL N B COUT NHO

SIDNEY DE U A

CAN

oeira
OAB/FR 18.413

las

A

co.-)

Londrina(PR), 08 de margo c 7! 1.995.

wk.° ,.ç..,e7'1
RIVELINO LOPE, p RIBEIRO

12 
----

-------7--EA'LO\CÉZAR TAKASHI YAMASITA

JOstta C,rc d Parani.
l!otme- Lundri

Arco*
Tepne aumirte

par Ocisie si ular e

sat 2 4 MA
totaglo Cados

PISCO

tt /

10 1E51641
trio Geral

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ente fotocópia confere

original.

Londrina,  /OR / 02z I? 

Fund° o Responsi • 1



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME
NPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07

NIRE 412.0325170-2

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocopia confere

coin o original.

Londrina,  /0< cW1? 
Os abaixo identificados e qualificados:

ga.y4.111CS\ G. 
Res vel

wursus-,4;-c,' 1031f 1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de comunha
universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 655.274.459-53,
portador da carteira de identidade RG n° 4.586.909-1 SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ucrânia, 297, apto 73, Vilas Boas, Londrina-PR, CEP
86046-430 e

•

2) PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Armando Forim, 26, Milton Gavetti,
Londrina-PR, CEP 86078-140,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede na Rua
Armando Forim, 26, Jardim Pacaembú II, Londrina-PR, CEP 86078-080,
registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE 412.0325170-2
em 24/03/1995 e inscrita no CNPJ/MF sob n2 00.506.557/0001-07, resolvem
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade que era
dos sócios limitada a importância total do capital social, nos termos do art. 2° "in fine" do

• Decreto n° 3.708 de 10 de janeiro de 1919 passa a ser: de cada sócio restrita ao valor do
capital de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, nos termos do art. 1.052 da Lei n° 10.406/2002.

CLAUSULA TERCEIRA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: Os sócios RIVELINO LOPES RIBEIRO e PAULO CESAR TAKASHI
YAMASITA, estavam investidos na função de sócios gerentes, passa a terem a qualidade de
ADMINISTRADORES da sociedade, com os poderes e atribuições de gerirem e administrarem
os negócios das sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07
NIRE 412.0325170-2

folha 10

dministradores, nos limites de seus poderes, constituir mandatà ios da
s no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLAUSULA QUARTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA QUINTA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.

Parágrafo único — Até 30(trinta)dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA SEXTA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado
qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o
valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade

se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA SÉTIMA- DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DE SÓCIOS: Dependem de
deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no presente contrato:

1) a aprovação das contas da administração;
2) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

3) a destituição dos administradores;
4) o modo de sua remuneração;
5) a modificação do contrato social;
6) a cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de

liquidação;
7) a nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas;

8) o pedido de concordata;
9) a transformação da sociedade;
10) outros assuntos de interesse social.

§ 1.° - As deliberações sociais, obedecido o disposto no art. 1.010 da Lei n.° 10.406/2002,

051,g,



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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IRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07
NIRE 412.0325170-2

folha

Fttnciontui8rR@s em reunido dos sócios, convocadas pelos administradores nos caso
picviblub, dibpUIIScirldo-se a realização da mesma quanto todos os sócios decidire
escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião;

§ 2.° - A convocação das reuniões sera feita por meio de carta registrada com aviso de
recebimento (AR), enviada para o endereço dos sócios e deverá conter local, data, hora e
ordem do dia, para a instalação da reunião;

§ 3.° - É dispensada qualquer formalidade de convocação, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem dia;

§ 4.0 - As reuniões serão convocadas com antecedência de, no minim, 8 (oito) dias úteis da
data de sua realização, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores;

§ 5.° - Uma vez regularmente convocada, dever-se-6 observar o quorum de instalação da
reunião, o qual deverá ser de no mínimo de 3/4 do capital social para a primeira convocação e
em segunda convocação com qualquer número;

§ 6.° - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado, mediante
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser
levado a registro, juntamente com a ata;

§ 7.0 - As reuniões serão presididas por sócio escolhido entre os presentes e caberá ao
presidente a escolha do secretário;

§ 8.° - As deliberações dos sócios serão tomadas:
• pelos votos correspondentes a, no minim, 3/4 do capital social para: a modificação do

contrato social, para a incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação;
• pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social (maioria absoluta) para:

designação dos administradores, quando em ato separado, destituição dos administradores,
estabelecimento do modo de sua remuneração, pedido de concordata e também para
transformação de tipo jurídico;

• pelos votos correspondentes a, no minimo, 2/3 do capital social para: designação de
administrador não sócio, se o capital estiver integralizado; destituição de sócio nomeado
administrador no contrato;

• pela unanimidade dos sócios para: designação de administrador não sócio, se o capital não
estiver totalmente integralizado;

• pela maioria de votos dos presentes (maioria simples): nos demais casos previstos em lei ou
no presente contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 9.° - Dos trabalhos e deliberações tomadas será lavrada ata, no Livro de Atas de Reunião e
ata sera assinada por todos os presentes;

§ 10.° - Para produzir seus efeitos legais, cópia da ata autenticada pelos administradores, ou
pela mesa, sera, nos vinte dias subseqüentes à reunião, apresentada para arquivamento e
averbação na Junta Comercial, mas, as modificações do ato constitutivo "deliberadas em
reunião" devem ser formalizadas em instrumento de alteração contratual;

O 5 2 f.
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kaim `A. is- sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, no prim
quadrimestre seguinte ao término do exercício social, para os fins do disposto na cláusul
deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA: Ressalvado o disposto
no art. 1.030 da Lei n.° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da
metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade
da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los da sociedade, por
justa causa, mediante alteração do contrato social.

• 
§ 1.0 - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada
para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o
exercício do direito de defesa.

•

§ 2.° - Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será
apurado e liquidado na forma prevista na cláusula 6a deste contrato.

CLAUSULA NONA - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do contrato, fusão da
sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se não houver o
consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá retirar-se da
sociedade, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à deliberação, aplicando-se, nesse caso, o
disposto no art. 1.031 da Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste contrato serão
resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e,
supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.°6.404/76), conforme faculta o §
único do art. 1.053 da Lei n.° 10.406/2002.

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: 0 endereço da
presente sociedade que é na Rua Armando Forim, 26, Jardim Pacaembú II, Londrina-PR, CEP
86078-080, fica alterado para Avenida Lucia Helena Gonçalves Vianna, 627, Jardim
Pacaembú, Londrina -PR, CEP 86079-180.
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OLAUCULA DECIM QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista
modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei
10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato
social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no
contrato primitivo que, adequado as disposições da referida Lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a
este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

•

•
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de comunhão
universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 655.274.459-53,
portador da carteira de identidade RG n° 4.586.909-1/ SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ucrania, 297, apto 73, Vilas Boas, Londrina -PR, CEP
86046-430 e

2) PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0/ SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Armando Forim, 26, Milton Gavetti,
Londrina -PR, CEP 86078-140,

Tem Constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praga sob o nome de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede na Av.
Lucia Helena Gonçalves Vianna , 627, Jardim Pacaembú, Londrina-PR, CEP
86079-180, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NIRE
412.0325170-2 em 24/03/1995 e inscrita no CNPJ/MF sob n2 00.506.557/0001-
07, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, pelas demais
exposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob
o nome empresarial de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME e tem sede e domicilio na Av. Lucia
Helena Gonçalves Vianna, 627, Jardim Pacaembú, CEP 86079-180 em Londrina-PR.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/1995 em seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.
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CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploraçãonó//amo
de: PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTISTICOS, CULTURAIS E LOCAÇA DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS(SOM, ILUMINAÇÃO E VIDEOS).,.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
divididos em 4000 (quatro mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada
uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da
seciuinte forma:

• 055 e

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RIVELINO LOPES RIBEIRO 50.00 2.000 2.000,00
PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA 50.00 2.000 2.000,00
TOTAL 100.00 4.000 4.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio

• 
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

•

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
devera notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas a
venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito
de preferência, o que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferencia, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administragao da sociedade cabe a RIVELINO LOPES RIBEIRO e PAULO
CESAR TAKASHI YAMASITA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto.

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

§ 2.° - Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento os atos e opera .„5„,que porigAnaQ prctioar.
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CLAUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum aco do lixar
uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulame tà es U
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.

Parágrafo único — Até 30 dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o
de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo
recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DE SÓCIOS:
Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
presente contrato:

1) a aprovação das contas da administração;
2) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
3) a destituição dos administradores;
4) o modo de sua remuneração;
5) a modificação do contrato social;
6) a cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação;
7) a nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas;
8) o pedido de concordata;
9) a transformação da sociedade;
10) outros assuntos de interesse social.

§ 1.° - As deliberações sociais, obedecido o disposto no art. 1.010 da Lei n.° 10.406/2002,
serão tomadas em reunião dos sócios, convocadas pelos administradores nos casos acima
previstos, dispensando-se a realização da mesma quanto todos os sócios decidirem, por
escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião;

§ 2.° - A convocação das reuniões será feita por meio de carta registrada com aviso de
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recebimento (AR), enviada para o endereço dos sócios e deverá conter local, data, ha e
ordem do dia, para a instalação da reunião;

mams

§ 3.° - E dispensada qualquer formalidade de convocação, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem dia;

§ 4.° - As reuniões serão convocadas com antecedência de, no minimo, 8 (oito) dias úteis da
data de sua realização, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores;

§ 5.° - Uma vez regularmente convocada, dever-se-á observar o quorum de instalação da
reunião, o qual deverá ser de no minimo de 3/4 do capital social para a primeira convocação e
em segunda convocação com qualquer número;

§ 6.° - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado, mediante
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser
levado a registro, juntamente com a ata;

§ 7.° - As reuniões serão presididas por sócio escolhido entre os presentes e caberá ao
presidente a escolha do secretário;

§ 8.° - As deliberações dos sócios serão tomadas:
• pelos votos correspondentes a, no minimo, 3/4 do capital social para: a modificação do

contrato social, para a incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação;
• pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social (maioria absoluta) para:

designação dos administradores, quando em ato separado, destituição dos administradores,
estabelecimento do modo de sua remuneração, pedido de concordata e também para
transformação de tipo jurídico;

• pelos votos correspondentes a, no minimo, 2/3 do capital social para: designação de
administrador não sócio, se o capital estiver integralizado; destituição de sócio nomeado
administrador no contrato;

• pela unanimidade dos sócios para: designação de administrador não sócio, se o capital não
estiver totalmente integralizado;

• pela maioria de votos dos presentes (maioria simples): nos demais casos previstos em lei ou
no presente contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 9.0 - Dos trabalhos e deliberações tomadas será lavrada ata, no Livro de Atas de Reunião e
ata será assinada por todos os presentes;

§ 10.° - Para produzir seus efeitos legais, cópia da ata autenticada pelos administradores, ou
pela mesa, será, nos vinte dias subseqüentes á reunião, apresentada para arquivamento e
averbação na Junta Comercial, mas, as modificações do ato constitutivo "deliberadas em
reunião" devem ser formalizadas em instrumento de alteração contratual;

§ 11.° - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, no primeiro
quadrimestre seguinte ao término do exercício social, para os fins do disposto na cláusula 11.a

deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA: Ressald
disposto no art. 1.030 da Lei n.° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da
sociedade, por justa causa, mediante alteração do contrato social.

§ 1.0 - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada
para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o
exercício do direito de defesa.

§ 2.° - Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será
apurado e liquidado na forma prevista na cláusula 12.a deste contrato.

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

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste contrato serão
resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e,
supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei n.°6.404/76), conforme faculta o §
único do art. 1.053 da Lei n.° 10.406/2002.

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

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - comuNicAÇÃo DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA: Os sócios declaram, para os fins do art. 4° da Lei n°. 9.841/99, que:
a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite
fixado no inciso I do art. 2° da Lei n° 9.841/99.;
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no
art. 3° da mesma Lei.
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CLAUSULA DÉCIMA NONA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina -PR a o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com ex ,)ret
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si,
seus herdeiros e sucessores legais a cumprido em todos os seus termos.

L ndrin -PR, 2e D embr e/A003.

RIVELINO LOPES RIBEIRO

Testemunhas:

Assinatura: 
ANDRÉA APARECIDA DE S
RG n°. 5.074.414-0-5SP/PR'

rtoMRA MUNICIPAL DE LONDRINA-3ente fotocópia confere0 original.
Londrina,

Wati
• —

tJZA

PA O ESAR T KASTIV1ASITA

Assinatura:
JUAREZ ARN
RG n°. 4.411

FERNANDES
SP/PR

---- ---

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE LONDRINA

1. CERTIFICO 0 REGISTRO EMI 27 /02 /2004
I

\ ' 8 
SOB NÚMERO: 20040280322
Protocolo: 04/028032-2

lEmpresa:41 2 0325170 2

1,tI8EIRO & YAMASITA LTDA

_—

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL

_ _
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Os abaixo identificados e qualificados:

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de comunhão
universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob ng 655.274.459-53,
portador da carteira de identidade RG n° 4.586.909-1 SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ucrânia, 297, apto 73, Vilas Boas, Londrina - PR, CEP
86046-430 e

2) PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Armando Forim, 26, Milton Gavetti,
Londrina - PR, CEP 86078-140,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praga sob o nome de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede na Avenida
Lucia Helena Gonçalves Vianna, 627, Jardim Pacaembu, CEP 86.079-180, em
Londrina — Parana, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o
NIRE 412.032.517-02 em 24/03/1995 e última alteração contratual registrada
sob n°. 2004.028.032-2 em 27/02/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob n2
00.506.557/0001-07, resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: 0 endereço da presente
sociedade que é na Avenida Lucia Helena Gonçalves Vianna, 627, Jardim Pacaembu, CEP
86.079-180, em Londrina — Parana, fica alterado para Avenida Lucia Helena Gonçalves Vianna,
893, Jardim Pacaembu, Londrina - Parana, CEP 86079-180.

CLAUSULA SEGUNDA - A CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Ak vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de comunhão
universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 655.274.459-53,
portador da carteira de identidade RG n° 4.586.909-1 SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Ucrânia, 297, apto 73, Vilas Boas, Londrina - PR, CEP
86046-430 e

2)

2) PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Armando Forim, 26, Milton Gavetti,
Londrina - PR, CEP 86078-140 ,
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07
NIRE 412.0325170-2

folha cie 2 ,
Tem Constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta:l
praga sob o nome de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede na Avenida
Lucia Helena Gonçalves Vienna , 893, Jardim Pacaembú , Londrina - PR, CEP
86079-180, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NtRE:.,
412.0325170-2 em 24/03/1995 e inscrita no CNPJ/MF sob n2 00.506.557/0001-
07, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, pelas demais
exposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob
o nome empresarial de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME e tem sede e domicilio na Avenida
Lucia Helena Gonçalves Vianna, 893, Jardim Pacaembu, em Londrina — Paraná, CEP 86079-
180.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/1995 em seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo
de: PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTISTiCOS, CULTURAIS E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(SOM, ILUMINAÇÃO E VIDEOS).,.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 4.000,00(quatro mil reais),
divididos em 4000(quatro mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00(um real) cada
uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da
se uinte forma:

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RIVELINO LOPES RIBEIRO 50.00 2.000 2.000,00
PAULO CESAR TAKASHI YAMASITA 50.00 2.000 2.000,00
TOTAL 100.00 4.000 4.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas
venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas. MUNICIPAL DE LoNrs
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07
NIRE 412.0325170-2

folha 3 de

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO 'NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a RIVELINO LOPES RIBEIRO e PAUL
CESAR 'TAKASHI YAMASITA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente,
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto .

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

§ 2.° - Faculta-se aos administradores, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLAUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DOS SóCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo

• 
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DE SÓCIOS:
Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no
presente contrato:

1) a aprovação das contas da administração;
2) a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
3) a destituição dos administradores;
4) o modo de sua remuneração;
5) a modificação do contrato social;
6) a cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da

liquidação;
socied elk rrastAl OPtFiNePidt9r3tileirliNTI

fotocopia
coin o

Londrina,  09-102 Ioz4
rAectu! Q..0011 i 0:i•

L111111_11 1 Al
don: z



W1)
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME
CNPJ/MF N.° 00.506.557/0001-07

NIRE 412.0325170-2
folha 4 clolA

7) a nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas;
8) o pedido de concordata;
9) a transformação da sociedade;
10) outros assuntos de interesse social.

§ 1.0 - As deliberações sociais, obedecido o disposto no art. 1.010 da Lei n.° 10.406/2002,
sera() tomadas em reunião dos sócios, convocadas pelos administradores nos casos acima
previstos, dispensando-se a realização da mesma quanto todos os sócios decidirem, por
escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião;

§ 2.° - A convocação das reuniões sera feita por meio de carta registrada com aviso de
recebimento (AR), enviada para o endereço dos sócios e deverá conter local, data, hora e
ordem do dia, para a instalação da reunião;

§ 3.° - É dispensada qualquer formalidade de convocação, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem dia dia;

§ 4.0 - As reuniões serão convocadas com antecedência de, no mínimo, 8 (oito) dias úteis da
data de sua realização, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores;

§ 5.0 - Uma vez regularmente convocada, dever-se-á observar o quorum de instalação da
reunião, o qual deverá ser de no mínimo de 3/4 do capital social para a primeira convocação e
em segunda convocação com qualquer número;

§ 6.° - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado, mediante
outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser
levado a registro, juntamente com a ata;

§ 7.0 - As reuniões serão presididas por sócio escolhido entre os presentes e caberá ao
presidente a escolha do secretário;

§ 8.° - As deliberações dos sócios serão tomadas:
• pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 do capital social para: a modificação do

contrato social, para a incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de liquidação;
• pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social (maioria absoluta) para:

designação dos administradores, quando em ato separado, destituição dos administradores,
estabelecimento do modo de sua remuneração, pedido de concordata e também para
transformação de tipo jurídico;

• pelos votos correspondentes a, no minim, do capital social para: designação de
administrador não sócio, se o capital estiver integralizado; destituição de sócio nomeado
administrador no contrato;

• pela unanimidade dos sócios para: designação de administrador não sócio, se o capital não
estiver totalmente integralizado;

• pela maioria de votos dos presentes (maioria simples): nos demais casos previstos em lei ou
no presente contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 9.0 - Dos trabalhos e deliberações tomadas será lavrada ata, no Livro de Atas de Reunião e
ata será assinada por todos os presentes;

§ 10.° - Para produzir seus efeitos legais, cópia da ata autenticada pelos administradores, ou
pela mesa, será, nos vinte dias subseqüentes à reunião, apresentada para arquivamento e
averbação na Junta Comercial, mas, as modificações do ato constitutivo "deliberadas em
reunião" devem ser formalizadas em instrumento de alteração contratual;
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folha 5 de 5
§ 11.° - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, no primeiro
quadrimestre seguinte ao término do exercício social, para os fins do disposto na cláusula 11.a
deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - EXCLUSÃO DE SÓCIO POR JUSTA CAUSA: Ressalvado o
disposto 'no art. 1.030 da Lei n.° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, representativa de
mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los da
sociedade, por justa causa, mediante alteração do contrato social.
§ 1.° - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada
para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o
exercício do direito de defesa.
§ 2.° - Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído sera
apurado e liquidado na forma prevista na cláusula 12.a deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do

• 
contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se
não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá
retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à deliberação, aplicando-se, nesse
caso, o disposto no art. 1.031 da Lei n.° 10.406/2002.

•

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste contrato serão
resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e,
supletivamente, pelas normas da sociedade anónima (Lei n.°6.404/76), conforme faculta o §
único do art. 1.053 da Lei n.° 10.406/2002.

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

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA: Os sócios declaram, para os fins do art. 4° da Lei n°. 9.841/99, que:
a) sociedade se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, não excedeu no exercício anterior o limite fixado
no inciso,1 do art. 2° da Lei n° 9.841/99.;
c) a sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30
da mesma Lei.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina -PR para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com 02(duas) testemunhas, a presente alteração, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si,
seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina -PR, 15 de Margo de 2004. Fm IPA MUNICIPAL DE LONDRIN7
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TERAÇÃO CONTRATUAL DA SO-C.IEDADE:: -
BEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJ/MF 00.506.557/0001-07
NIRE 412.032.517-02

Os abaixo identificados e qualificados:

0G8

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob nik
655.274.459-53, portador da carteira de identidade RG n° 4.586.909-1 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Figueira Junior, 507, Recanto
do Salto, CEP 86.055-709, em Londrina-Paraná.

2) PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime
de comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Bruno Próspero Parolari, 87, Jardim
Alpes, CEP 86.075-010, em Londrina-Paraná.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, com sede
na Avenida Lucia Helena Gonçalves Vianna, 893, Jardim Pacaembu, CEP
86079-180, em Londrina-Pr, registrada na Junta Comercial do Estado do
Parana sob o NIRE 412.032.517-02 em 24/03/1995 e última alteração
contratual registrada sob n°. 2004.104.026-0 em 03/06/2004 e inscrita no
CNPJ/MF sob riP- 00.506.557/0001-07, resolvem alterar o contrato social
mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - TRANSFERENCIA DE COTAS: 0 sócio PAULO CEZAR
TAKASHI YAMASITA, acima qualificado, cede e transfere neste ato as 1.800(um mil e
oitocentas) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00(um real) cada uma, subscritas
e integralizadas, totalizando um valor nominal de R$ 1.800.00(um mil e oitocentos

• reais), ao sócio já acima qualificado RIVELINO LOPES RIBEIRO, dando plena
quitação das quotas cedidas.

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das
modificações havidas, o capital fica assim dividido entre os sócios:

SÓCIO (0/0) QUOTAS VALOR
Rivelino Lopes Ribeiro 95.00 3.800 3.800.00
Paulo Cezar Takashi Yamasita 5.00 200 200.00
TOTAL 100.00 4.000 4.000.00

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA, dá ao sócio
remanescente plena, geral e rasa quitação de suas quotas ora transferidas, declarando
expressamente que o sócio remanescente tem conhecimento de todo o ativo e passivo,
bem como da situação financeira e econômica da sociedade, assumindo neste ato todos
os direitos e obrigações, ativo e passivo.

(.



TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
RIBEIRO St YAMASITA LTDA ME _

CNPJ/MF 00.506.557/0001-07
NIRE 412.032.517-02

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: 0 endereço da
presente sociedade que é na Avenida Lucia Helena Gonçalves Viarma, n° 893, Jardim
Pacaembu, CEP 86.079-180, em Londrina-Pr, fica alterado para a Rua Sao Salvador, n°
1.235, Centro, CEP 86.026-480, em Londrina-Pr.

CLAUSULA QUINTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da
modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte
redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
• RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME

CNPJAVIF 00.506.557/0001-07
NIRE 412.032.517-02

1) RIVELINO LOPES RIBEIRO, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob rig
655.274.459-53, portador da carteira de identidade RG sob n° 4.586.909-1
SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Figueira Junior, 75,
Recanto do Salto, CEP 86.055-709, em Londrina-Paraná.

2) PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA, brasileiro, casado no regime
de comunhão universal de bens, Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2
804.828.059-00, portador da carteira de identidade RG n° 4.541.566-0 SSP-
PR, residente e domiciliado na Rua Bruno Próspero Parolari, 87, Jardim
Alpes, CEP 86.075-010, em Londrina-Paraná.

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A
sociedade gira sob o nome empresarial de RIBEIRO & YAMASITA LTDA ME, e tem
sede e domicilio na Rua Sao Salvador, n° 1.235, Centro, CEP 86.026-480, em Londrina -
Parana.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no
exterior, mediante alteração contratual assinad. e os os sócios.

CAMARA MUNICIPAL DE LONDPN
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CAMARA MUNIC1P TALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

A presente fotocópia confes JUBEIRO & YAMASITA LTDA ME

I com o original. CNPJ/MF 00.506.557/0001-07
Londrina, 08 1 A NIRE 412.032.517-02

Func - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
: A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/1995 e seu prazo de

duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração
no ramo de: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE IRÔNICOS (SOM, ILUMINAÇÃO
E VÍDEOS).

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 4.000.00 (quatro
mil reais), divididos em 4.000 (quatro mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos

• sócios e distribuídas da seguinte forma:

•

SÓCIO PO QUOTAS VALOR
Rivelino Lopes Ribeiro 95.00 3.800 3.800.00
Paulo Cezar Takashi Yamasita 5.00 200 200.00
TOTAL 100.00 4.000 4.000.00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito
de preferência para a sua aquisição se postas A venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas
postas A venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá aos sócios RIVELINO LOPES
RIBEIRO e PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA, com os poderes e atribuições de
gerirem e administrarem os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente,
judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticarem todos os demais atos
necessários A consecução dos objetivos ou A defesa dos interesses e direitos da
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sociedade, autorizado o uso do nome empresarial ISOLADAMENTE.

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

§ 2.°- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de
mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios, de comum acordo,

• poderão fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício
social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo A elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico. 0 lucro apurado será distribuído de acordo com a
participação de cada um na empresa, podendo ser distribuídos lucros intermediários,
sendo os mesmos compensados com o lucro apurado no final do exercício social.
Ocorrendo prejuízos, serão compensados com saldo de reservas existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro
meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e
designarão administradores quando for o caso.

• Parágrafo Alnico - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a
prova do respectivo recebimento, A disposição dos sócios que não exerçam a
administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da sociedade, A data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRIN71
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DE
SOCIOS: Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na
lei ou no presente contrato:

a) aprovação das contas da administração;

b) designação dos administradores, quando feita em ato separado;

c) destituição dos administradores;

d) modo de sua remuneração;

e) modificação do contrato social;

CAMARA MUNICIPAL DE LONDW 71
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f) cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação;

g) nomeação e destituição dos liquidantes e julgamento das suas contas;

h) pedido de concordata;

i) transformação da sociedade;

j) outros assuntos de interesse social.

1.0 - As deliberações sociais, obedecido o disposto no art. 1.010 da Lei n.° 10.406/2002,
serão tomadas em reunião dos sócios, convocadas pelos administradores nos casos

• acima previstos, dispensando-se a realização da mesma quanto todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da reunião;

§ 2.° - A convocação das reuniões sera feita por meio de carta registrada com aviso de
recebimento (AR), enviada para o endereço dos sócios e deverá conter local, data, hora e
ordem do dia, para a instalação da reunião;

§ 3.° - É dispensada qualquer formalidade de convocação, quando todos os sócios
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem dia;

§ 4.° - As reuniões serão convocadas com antecedência de, no mínimo, 08(oito) dias
úteis da data de sua realização, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as
posteriores;

§ 5.0 - Uma vez regularmente convocada, dever-se-á observar o quorum de instalação
da reunião, o qual deverá ser de no mínimo de 3/4 do capital social para a primeira
convocação e em segunda convocação com qualquer número;
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§ 6.° - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado,
mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o
instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata;

§ 7.° - As reuniões serão presididas por sócio escolhido entre os presentes e caberá ao
presidente a escolha do secretário;

§ 8.° - As deliberações dos sócios serão tomadas:

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

410 liquidação;

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

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

• pela unanimidade dos sócios para: designação de administrador não sócio, se o
capital não estiver totalmente irttegralizado;

• pela maioria de votos dos presentes (maioria simples): nos demais casos previstos em
lei ou no presente contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

§ 9.0 - Dos trabalhos e deliberações tomadas sera lavrada ata, no Livro de Atas de
Reunião e ata sera assinada por todos os presentes;

§ 10.° - Para produzir seus efeitos legais, cópia da ata autenticada pelos
administradores, ou pela mesa, sera, nos vinte dias subseqüentes A reunião, apresentada
para arquivamento e averbação na Junta Comercial, mas, as modificações do ato
constitutivo "deliberadas em reunido" devem ser formalizadas em instrumento de
alteração contratual;

§ 11.° - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, no primeiro
quadrimestre seguinte ao término do exercício social, para os fins do disposto na
clausula 11.a (décima primeira) deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EXCLUSÃO DE SOCIO POR JUSTA CAUSA:
Ressalvado o disposto no art. 1.030 da Lei n.° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios,
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios
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estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá exclui-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração do
contrato social.

§ 1.0 - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente
convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2.° - Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído
sera apurado e liquidado na forma prevista na clausula 12a (décima segunda) deste
contrato.

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

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

• CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA: Os sócios declaram para os fins do art. 3° da Lei Complementar n°.
123/2006, que:

a) a sociedade se enquadra na situação de MICROEMPRESA;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o
limite fixado no inciso I do art. 30 da Lei Complementar n°. 123/2006.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Londrina-
Parana para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado
que seja ou venha ser.

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINil
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E por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam,
juntamente com 02 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 03 (três) vias de igual
teor e forma.

LondpnazFr, 01 de fevereiro de 2011.
)

Rivelmb Lopes Ri eiro

Testemuhas:

Juarez Ar a do Fernandes
RG 4.411.729-0 SSP-Pr
CPF 595.848.159-20

/

Marcelo Fabiano Fernandes
RG 5.428.545-0 SSP-Pr
CPF 730.987.289-49

_
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 1 6 / 0 2 /
SOB NÚMERO: 20111964997
Protocolo: 11/196499-7 DE l5/02/2ÇJj

Empresa:41 2 0325170 2
RIBEIRO E. YAMASITA LTDA ME

11

SEBASTIA0 MOITA
SECRETARIO GERAL
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 42/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° /2018

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo
Administrativo n° 42/2018 e à Dispensa de Licitação n° /2018, de um lado a CAMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, com sede na Rua Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, neste ato representada por seu Presidente,
Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade Registro Geral
(RG) n° 3.419.976-0 SSP/PR e CPF n° 501.975.769-15. doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado, RIBEIRO & YAMASITA LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n°. 00.506.557/0001-07, com sede na Rua Sao Salvador, n°. 1235, bairro Centro, CEP:
86.026-480, em Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor RIVELINO LOPES
RIBEIRO, portador do documento de identidade — Registro Geral (RG) n° 4.586.909-1
expedida pela SESP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob n°. 655.274.459-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
dentro das disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391200 — Serviço de
Locação de Máquinas e Equipamentos constante do Orçamento - Programa vigente, e em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações que lhe foram introduzidas, pactuam o presente contrato, no qual estipulam:

Contrato Administrativo n°,

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

I. Constitui objeto do presente contrato a locação, instalação e acompanhamento técnico de
equipamentos para captura e projeção de audio e video para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 900,00 (novecentos reais).

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA terá para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS

3. Caso sejam detectados problemas com o equipamento locado em uso, a empresa
CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente, após a
comunicação do fato pelo Departamento de Multimidia.

CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

4. A CONTRATADA sera responsável pelo fornecimento à CONTRATANTE do equipamento
compatível com as características especificadas no objeto, devidamente instalado, regulado e
funcionando com total qualidade nas datas e horários solicitados pela CONTRATANTE.

5. A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao término dos eventos, sendo que o
horário de encerramento do evento sera devidamente informado a CONTRATADA pelo
Representante do Departamento de Multimidia desta Casa.

6. A CONTRATADA sera responsável por todos os equipamentos necessários (suportes,
bases, cabos, conectores, equipamentos de segurança, divisores) para a devida instalação dos
equipamentos objeto desta locação.

7. A CONTRATADA devera arcar com todos os ônus relativos ao transporte do produto e
demais equipamentos até a CONTRATANTE, bem como de sua retirada quando do término
do contrato de locação.

8. A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

9. A Gerência do Departamento de Multimidia da CONTRATANTE atestará a entrega do
objeto nas condições exigidas no Termo de Referência, constituindo tal atestado requisito para

Rua Gov. Pertain de Sour, 145
Centro Civico Bento Munhor da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR



Contrato Administrativo n°.

liberação dos pagamentos à CONTRATADA.

3

10. A Camara Municipal de Londrina se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto entregue em desacordo com as especificações e as condições estabelecidas no Termo
de Referencia.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLAUSULA SEXTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391200 — Serviço de Locação de Máquinas e
Equipamentos.

CLAUSULA SÉTIMA— DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato sera feito a empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento de Multimidia da Camara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/
Fatura apresentada pela CONTRATADA, inclusive com a indicação da Nota de Empenho
respectiva no corpo da Nota Fiscal, e do regular cumprimento das demais obrigações
assumidas.

16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

Rua Go, Pangot de Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrino. PR
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18. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

19. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20. A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível
reparação.

CLAUSULA OITAVA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.2 Manter um técnico no local, para acompanhamento durante todo o evento;
21.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;
21.7 Comunicar a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.
21.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
21.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
21.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

Rua Gov. Perigot de Souza, 145
Centro Chico Bento Munhoz da Roche Nato
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CLÁUSULA NONA— DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DECIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante do Departamento de Multimidia da -Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do
contrato e, quando necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do preço acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

Rua Gov. Pang. de Sou., 145
Centro Civ. Bento Muni.. da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR

Contrato Administrativo n°. 6

25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em con-esponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

27. A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita as penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.

29. Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste contrato,
a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

R. Gov. Pangot de Sou., 145
Centro Civic° Bento Munhoa da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina PR
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Contrato Administrativo n° 7

30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, sett automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-i a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fomecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civic. Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londnna - PR
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38. Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLAUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem pane integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato sera o da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 08 de agosto de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Contratante

Rivelino Lopes Ribeiro
Ribeiro & Yamasita LTDA.

Contratada

Rua Go, Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n° /2018
Processo Administrativo - DG n°. 42/2018
Objeto: Locação, instalação e acompanhamento técnico de equipamentos para captura e
projeção de Sudio e video para quatro eventos a serem agendados até o término do
primeiro semestre de 2019.

Trata-se de solicitação do Departamento de Multimidia para locação e instalação
de equipamentos para captura e projeção de dudio e video, com acompanhamento técnico,
para quatro eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme
especificações e justificativas apresentadas no Termo de Referencia consolidado de fls. 15-18
dos autos.

A pesquisa de preços foi realizada junto a 09 (nove) fornecedores da região de
Londrina (fls. 06, 09-10), dentre os quais a empresa Cast Audio Visuais e Eventos não
respondeu o e-mail, nem atendeu as ligações telefônicas; a empresa Neo Pro Eventos
respondeu o e-mail dizendo que tinha interesse (fl. 07), porém não mandou orçamento; a
Colormidia Projeções disse que não tinha interesse em participar e a empresa Chá das Cinco
informou por telefone que não estava emitindo notas fiscais.

Os preços cotados foram os seguintes:

STAR LUSION
(fl. 14)

AVI EVENTOS
(fl. 23)

MIXASOM
(fl. 24)

RIBEIRO &
YAMASITA

(fl. 28)
VALOR DA

LOCAÇÃO -
UMA DIÁRIA

R$ 1.400,00 R$ 980,00 R$ 1.500,00 R$ 900,00

VALOR TOTAL
- QUATRO
DIÁRIAS

R$ 5.600,00 R$ 3.920,00 R$ 6.000,00 R$ 3.600,00

No interim das cotações, em 02/08/2018, o Departamento de Multimidia enviou

ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio a CI n°. 09/2018 (fl. 26) informando a

alteração do Termo de Referencia no tocante às datas e prazos dos eventos, estabelecendo que
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o primeiro evento ocorrerá no dia 13/08/2018; o segundo terá sua data informada A. empresa

contratada com prazo de cinco dias corridos de antecedência e os demais eventos terão suas

datas informadas com dez dias corridos de antecedência.

Diante disso, este Departamento entrou em contato com as empresas que haviam

enviado orçamento à Camara e informou sobre essa alteração (fls. 27 e 29), tendo sido os
orçamentos mantidos.

Analisando os orçamentos apresentados, verifica-se que o de menor prego foi o da
empresa RIBEIRO & YAMASITA LTDA. (fl. 28), inscrita no CNPJ n°. 00.506.557/0001-07,
no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por dia de evento, totalizando R$ 3.600,00 (três mil
e seiscentos reais).

Assim sendo, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunido
dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para a contratação da RIBEIRO &

• YAMASITA LTDA., quais sejam:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral — Receita Federal (fl. 36);
b) Contrato Social da empresa e suas alterações (fls. 47-73 e 33-34);

c) Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais (fl. 37);

d) Certidões negativas de débitos estadual e municipal (fls. 38 e 39);

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS (fls. 40 e 41) e;

f) Consulta aos cadastros de impedidos de licitar do TCE/PR e dos condenados
por improbidade administrativa do CNJ (fls. 42 e 43); e

g) Declaração negativa de Trabalho Infanto-Juvenil (fl. 45).

Além disso, foram anexados ao processo a Requisição com informação de

classificação, existência de dotação orçamentária, e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa

• (fl. 46), bem como a minuta do contrato (fls. 74-77).

Portanto, conforme a documentação juntada aos autos, a empresa RIBEIRO &
YAMASITA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°. 00.506.557/0001-07, está em situação

regular e apta a ser contratada para os serviços de locação, instalação e acompanhamento

técnico de equipamentos para captura e projeção de dudio e video.

Isto posto, encaminhamos à Controladoria para controle preventivo e à Assessoria

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina/PR, 08 de agosto de 2018.

)fasksuer:s
Julia Saragoça Santos

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Luiz Fernando M. Marendaz

Dept° de Supnmentos e Patrintmo

Dept(' Ito



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 110/2018

Data: 09 agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio - DSP

Assunto: Análise prévia — Processo Administrativo n.° 42/2018 — Locação de equipamentos
para captura e projeção de dudio e video para eventos da CML.

Prezado Gerente,

Conforme teor do Relatório de Dispensa de Licitação-DSP (fls. 78/79) foi
solicitado a esta Controladoria que seja exercido o controle prévio interno do procedimento de
contratação acima referida.

Analisando os documentos contidos no processo (fls. 01 a 79) efetuamos as
seguintes considerações:

1) Autenticações das cópias de documentos:

Nas autenticações das cópias do contrato social, alterações e consolidação
desses (fl. 47/73), completar, indicando o número da matricula da servidora da Casa que
providenciou as autenticações.

2) Declaração Negativa de Trabalho Infanto-Juvenil:

0 referido documento (fl. 45) está datado de 06/08/2016. Recomendamos
obter um documento com data atualizada.

3) Prazos para avisar a empresa com relação aos eventos:

Consta na CI n° 09/2018, do Departamento de Multimidia (fl. 26), que os
prazos constantes do Termo de Referência são alterados, informando que o primeiro evento
será realizado no dia 13/08/2018, o segundo evento será informado à empresa contratada com
prazo mínimo de cinco dias corridos de antecedência, e os demais eventos terão sua data
informada à empresa contratada com dez dias corridos de antecedência.

Essas informações foram reproduzidas no Relatório de Dispensa de
Licitação (fls. 78/79).

Recomendamos que essas alterações sejam atualizadas no Termo de
Referência a ser anexado no Contrato (Anexo I).
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

4) Termo de Referência como Anexo I do Contrato Administrativo:

Como o Termo de Referência consta na minuta do Contrato Administrativo
como Anexo I desse (Cláusula Primeira — Do Objeto) â. fl. 74, lembramos que, quando for
definida a versão para assinaturas, o mesmo deverá ser formalizado e anexado a esse
instrumento de contratação.

5) Indicação do Fiscal do Contrato:

No item 27, Cláusula Décima - Da Fiscalização, da minuta do contrato (fl.
76), está definido que a gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de
Suprimentos, porém, devendo constar explicitamente que a fiscalização do contrato (item
23), deverá ser exercida pelo gerente do Departamento de Multimidia que assinou o Termo de
Referência (Gestor Natural), podendo ser indicado subordinado, porém essa designação,
conforme determina o parágrafo único do art. 10 da Portaria n° 137/2013, deverá ser feita no
documento ou despacho do Diretor-Geral.

Assim, recomendamos que seja indicado no processo, o fiscal do contrato,
ou informado a condição do parágrafo único. Art.1° da Portaria acima mencionada, podendo
ser incluído no Contrato Administrativo.

Solicitamos providências quanto aos apontamentos observados por esta
Controladoria, para que se dê prosseguimento ao seu trâmite normal, encaminhando os autos
em seguida para parecer da Assessoria Jurídica da Casa.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente.

De Acordo: 09/08/2018:

Silvio ma Meira
Gerente 1 ontroladoria

Vas e oracio
ntador

Hel"..i o autos
Controlador



Re: Solicitação - declaração de que a empresa não emprega men...

•

Assunto: Re: Solicitação - declaração de que a empresa não emprega menor de idade
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 09/08/2018 18:18
Para: Contato RP <contato@rplocacoes.com.br>

Rivelino,

Conforme contato telefônico, verificamos que a Declaração de que a empresa não emprega menores está datada de
06/08/2016. Dessa forma, favor providenciar o documento com data atual. Se preciso, podemos verificar a
disponibilidade de o motorista da Camara buscar o documento na empresa.

Ainda, com relação ao seu questionamento das demais datas e horários dos eventos, sugerimos que tais questões
sejam verificadas diretamente com o Paulo, do Departamento de Multimidia da Camara, pelo telefone 3374-1306.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente.

]Olia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 03/08/2018 14:18, Julia Saragoça Santos escreveu:

Rivelino, boa tarde.

Favor preencher e assinar a declaração anexa de que a empresa não emprega menores de idade e nos entregar
em sua via original.

Caso não seja possível entregar o documento na sede da Camara Municipal de Londrina, favor entrar em
contato para que possamos verificar a disponibilidade de o motorista ir buscar o documento na empresa.

Fico à disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

O 8 2 cs,

1 de 1 09/08/2018 18:19
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CI n° 189/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico em dispensa de licitação — Objeto: Locação de equipamentos de
dudio e video para quatro eventos a serem realizados até o final do primeiro semestre de 2019.

Londrina, 09 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o Processo Administrativo n°. 42/2018, de dispensa de

licitação, para parecer jurídico.

Em relação às sugestões apontadas pela Controladoria em fls. 80-81,

ressaltamos que já solicitamos ao fornecedor a declaração negativa de trabalho infantil com

data atualizada, conforme e-mail de fl. 82.

Quanto ao apontamento de item 05, esclarecemos que o fiscal do contrato

será o gerente do Departamento de Multimidia e eventual alteração será formalizada por

documento ou despacho do Diretor, nos termos indicados pela Controladoria.

As demais diligências foram realizadas nos autos.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

lia Sar. toça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Luiz Fernando M. Marendaz

Dept° de Supereentos e Patnelseo
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: consulta sobre dispensa de licitação para locação, instalação e

acompanhamento técnico de equipamentos para captura e projeção de dudio e video para quatro

eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019.

Trata-se de solicitação de parecer sobre a regularidade da contratação da

empresa Ribeiro & Yamasita Ltda, mediante dispensa de licitação, nos termos do art. 24, II, da Lei

8.666/93.

Instruem o presente processo de contratação, dentre outros, os

seguintes documentos:

a) termo de referência para contratação da empresa;

b) comprovante de inscrição e de situação cadastral — Receita Federal;

c) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais;

d) certidões negativas de débitos estadual e municipal;

e) certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS;

110 f) consulta aos cadastros de impedidos de licitar do TCE/PR e dos condenados por improbidade

administrativa;

g) declaração negativa de trabalho infanto-juvenil;

h) contrato de prestação de serviços;

1. Incumbe a esta Assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente

jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e da oportunidade dos atos

praticados pela administração da Casa, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-

administrativa.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Deve-se salientar que a presente manifestação torna por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe.

2. A disciplina da contratação por dispensa de licitação em razão do valor
encontra-se regulada pelo inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;"

Encaminhado o processo à Controladoria da Casa, aquele setor destacou a
necessidade de indicação do número de matricula da servidora da Casa responsável pela
autenticação das peps; atualização da declaração negativa de trabalho infanto-juvenil; informações
sobre prazos constantes do termo de referência; indicação do termo de referência como anexo I do
contrato administrativo; e indicação do fiscal do contrato.

Por seu turno, o Departamento de Suprimentos esclarece que efetuou os
reparos necessários.

3. Pelo exposto, opinamos favoravelmente à dispensa de licitação, com base
no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e bem como à minuta do contrato administrativo.

É o parecer, em 10/8/2018.
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Estado do Paraná

aulo nchieta da Silva

OAB 19.285 — PR.

e

•
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Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, RIVELINO LOPES RIBEIRO, inscrito no CPF/MF sob o n°. 655.274.459-53, na
qualidade de Representante Legal da empresa RIBEIRO E YAMASITA LTDA., pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.506.557/0001-07, interessada em prestar serviços para a Camara
Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa,
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro
tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

•

• RIVELINO LOPS RIBEIRO
CPF n°. 655.274.459-53

•

Londrina, 10 de Agosto de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG n° 42/2018

• 
Dispensa de Licitação n° 10/2018 — Objeto: locação de equipamentos de Audio e video

para eventos

•

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente

processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com valores, objetos e

quantidades descritos abaixo:

RIBEIRO & YAMASITA LTDA

CNPJ n° 00.506.557/0001-07

Descrição Valor total

Locação, instalação e acompanhamento técnico de equipamentos para captura e
projeção de dudio e video para quatro eventos a serem agendados até o término
do primeiro semestre de 2019, conforme Termo de Referência.

R$ 3.600,00

Ailt6n a Siva ante

Presidente

Londrina, 13 de agosto de 2018.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.11/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 42/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2018

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo
Administrativo n° 42/2018 e à Dispensa de Licitação n° 10/2018, de um lado a CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, com sede na Rua Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, neste ato representada por seu Presidente,
Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade Registro
Geral (RG) n° 3.419.976-0 S SP/PR e CPF n° 501.975.769-15. doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado, RIBEIRO & YAMASITA LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n°. 00.506.557/0001-07, com sede na Rua Sao Salvador, n°. 1235, bairro Centro, CEP:
86.026-480, em Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor RIVELINO LOPES
RIBEIRO, portador do documento de identidade — Registro Geral (RG) n° 4.586.909-1
expedida pela SESP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob n°. 655.274.459-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
dentro das disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391200 — Serviço de
Locação de Máquinas e Equipamentos constante do Orçamento - Programa vigente, e em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações que lhe foram introduzidas, pactuam o presente contrato, no qual estipulam:
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Contrato Administrativo n°. 11/2018.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

1. Constitui objeto do presente contrato a locação, instalação e acompanhamento técnico de
equipamentos para captura e projeção de Audio e video para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 900,00 (novecentos reais).

2.1 0 prep ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA terá para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS

3. Caso sejam detectados problemas com o equipamento locado em uso, a empresa
CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente, após a
comunicação do fato pelo Departamento de Multimidia.

CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

4. A CONTRATADA sera responsável pelo fornecimento h CONTRATANTE do equipamento
compatível com as características especificadas no objeto, devidamente instalado, regulado e
funcionando com total qualidade nas datas e horários solicitados pela CONTRATANTE.

5. A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao término dos eventos, sendo que o
horário de encerramento do evento será devidamente informado à CONTRATADA pelo
Representante do Departamento de Multimidia desta Casa.

6. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos necessários (suportes,
bases, cabos, conectores, equipamentos de segurança, divisores) para a devida instalação dos
equipamentos objeto desta locação.

7. A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte do produto e
demais equipamentos até a CONTRATANTE, bem como de sua retirada quando do término
do contrato de locação.

8. A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

9. A Gerência do Departamento de Multimidia da CONTRATANTE atestará a entrega do
objeto nas condições exigidas no Termo de Referencia, constituindo tal atestado requisito para

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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liberação dos pagamentos à CONTRATADA.

3

10. A Camara Municipal de Londrina se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto entregue em desacordo com as especificações e as condições estabelecidas no Termo
de Referência.

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391200 — Serviço de Locação de Máquinas e
Equipamentos.

CLÁUSULA SÉTIMA— DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento de Multimidia da Câmara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, inclusive com a indicação da Nota de
Empenho respectiva no corpo da Nota Fiscal, e do regular cumprimento das demais
obrigações assumidas.

16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer emus para a CONTRATANTE.

17. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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18. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

19. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

20. A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível
reparação.

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
• 21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela

Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.2 Manter um técnico no local, para acompanhamento durante todo o evento;
21.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;
21.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

• antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.
21.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
21.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
21.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR



93(

Contrato Administrativo n°. 11/2018. 5

CLÁUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação pelo gerente do Departamento de Multimidia da Camara Municipal de Londrina, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do contrato e, quando
necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do preço acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para as
providências cabíveis.

27. A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita as penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e A. ampla defesa.

29. Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste contrato,
a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
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30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale á. inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.
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38. Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 13 de agosto de 2018.

e
Ailton 'a Silva a

Presidente da Câmara Municipal de Londrina
Contratante

Rivehno Lopes Ribe o
Ribeiro & Yamasita LTDA.

Contratada
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- TERMO DE REFERÊNCIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CAPTURA E PROJEÇÃO DE AUDIO E VÍDEO -

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência para a locação instalação e
acompanhamento técnico de equipamentos para captura e projeção de Audio e video
para quatro eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019. Os
dias e horários dos eventos serão informados a contratada com prazo mínimo de três
dias úteis de antecedência.

2- JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a necessidade da realização de eventos com grande expectativa
de público e considerando a redução da capacidade de ocupação do plenário da casa
devido a interdição parcial ocorrida recentemente surge a necessidade de se
providenciar equipamentos extras para que o dudio e o video da transmissão seja levado
ao lado externo desta Casa, onde haverá uma estrutura montada para acomodar 150
pessoas, haja vista que por tratar-se de eventos de grande interesse público não há como
acomodar todos no Plenário da Câmara Municipal.

2- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DE

FORNECIMENTO: 

2.1 - Dever5o ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes produtos:

01%



LOTE QTDE., ESPECIFICAÇÃO

1

2

TELEVISOR/MONITOR com as seguintes características

mínimas:

• Full HD - 1080p
• Mínimo 42"
• Entrada HDMI / RGB / RCA
• Tela plana
• LED

2

TRELIÇAS/PEDESTAL PARA TV com as seguintes

características mínimas:

• Pintura epoxi eletrostática na cor alumínio ou preta
• Com suporte para TV de 42" e /ou acima
• Para fusos inclusos

2

CAIXAS DE SOM COM PEDESTAL com as seguintes

caracteristicas mínimas:

• Ativas

• 150W cada

1

Cabos e conectores para instalação no local

Obs.: Devem ser previstos todos os cabos em metragem suficiente
(aproximadamente 70 metros) para trazer o sinal de dudio (saída
X1r) e video (uma saída Rca) da sala do Aquário (Plenário) até o
local onde será utilizado, envolvendo para isso todos os conectores,
divisores e equipamentos necessários para o bom funcionamento do
equipamento. Usando os recursos técnicos necessários para garantir
a qualidade de imagem e som.

1
Montagem e instalação das TVS e Caixas de som,

acompanhamento técnico durante o evento

2.2 - A CONTRATADA sera responsável pelo fornecimento à CML do equipamento

compatível com as características especificadas no objeto, devidamente instalado,

regulado e funcionando com total qualidade nas datas e horários solicitados pela CML;



2.3 - A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao término dos eventos, sendo
que o horário de encerramento do evento será devidamente informado
CONTRATADA pelo Representante do Departamento de Multimidia desta Casa;

2.4. A CONTRATADA será responsável por todos os equipamentos necessários
(suportes, bases, cabos, conectores, equipamentos de segurança, divisores) para a devida
instalação dos equipamento objetos desta locação.

2.5 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte do
produto e demais equipamentos até a CML, bem como de sua retirada quando do
término do contrato de locação.

2.6 - A Gerência do Departamento de Multimidia da CML atestará a entrega dos
produtos nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação
dos pagamentos à CONTRATADA.

2.7 - No preço dos produtos já deverão estar incluidos todos os encargos e custos, diretos e
indiretos, que incidem sobre o mesmo.

3— GARANTIA TÉCNICA:

3.1 Caso sejam detectados problemas com o equipamento locado em uso, a empresa
CONTRATADA deverá providenciar a substituição do mesmo imediatamente, após a
comunicação do fato pelo Departamento de Multimidia desta Casa.

4 - OBRIGAÇÕES:

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a)- entregar os produtos no prazo e no local definidos pela CML, devidamente
instalados e funcionando;

by responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega/retirada, bem como
pelo risco de perdas dos produtos, até o seu efetivo recebimento pela CML;



1 0 0

c)- substituir, no prazo estabelecido neste Anexo, o equipamento que porventura
venha a apresentar defeito durante o período de locação;
d)- manter um técnico no local, para acompanhamento durante todo o evento

5- FISCALIZAÇÃO:

5.1 - Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multimídia da CML.

5.2 - A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de seus
agentes e prepostos.

5.3 - A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em
desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.

5.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

6- FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 0 pagamento será efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da Nota Fiscal pela locação do equipamento/serviço referente ao contrato, por
meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes.

Londrina, 01 de agosto de 2018.

jil»fl, 7,/,JOAA"

Paulo Henrique De Mari Silva
Gerente do Departamento de Multimidia

»IA)



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

COMUNICAÇÃO INTERNA — N° 09/2018

DE: DEPARTAMENTO DE DE MULTIMIDIA
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Alteração em Termo de Referenda

Infbrmamos que em relação as datas e prazos constantes no termo de referência
para locação de equipamentos de audio e video para eventos da Camara Municipal de Londrina
são necessárias as seguintes alterações:

0 primeiro evento ocorrerá no dia treze de agosto de 2018;

O segundo evento terá sua data informada a empresa contratada corn prazo
mínimo de cinco dias corridos de antecedência;

Os demais eventos terão swas datas informadas 'a empresa contratada com dez
dias corridos de antecedência.

Em, 02/08/2018.

II fl
o L,1 I•

Paulo De Mari Silva
Gerente do Departamento de Multimidia
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CI n° 191/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Multimidia
Assunto: Contrato Administrativo n°. 11/2018 — Locação, instalação e acompanhamento
técnico de equipamentos para captura e projeção de dudio e video para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019.

Londrina, 13 de agosto de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia do Contrato Administrativo em epígrafe para

regular fiscalização do contrato e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento

Financeiro.

De acordo:

Luiz ern
Departamento

Atenciosamente,

Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

o or \,
Suprimentos e Patrimônio

j3/

ce,ki eLi0



103 ,g
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pertençam à carteira de clientes de algum consultor da Sercomtel, que a Comissão Especial de Licitação nomeada pela Resolução n° 039/2017,
julgou HABILITADA a empresa LIMA & MERISSE LTDA, por ter a mesma atendido a todas as exigências disposta no item 4, do Edital.

0 presente resultado está sendo publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 6.2 do Edital, conforme registrado
na ata de abertura e julgamento datada de 06/08/2018, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 6, do
Edital. Publique-se.

Londrina, 13 de agosto de 2018. Flávia Maria Souza - Presidente da Comissão Especial de Licitação

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A

EXTRATO
CONVÊNIO N°001/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2018

Partes: Sercomtel Iluminação S.A. e Centro de Reintegração Social de Londrina - CRESLON

Objeto: Constitui objeto deste convênio a contratação de mão de obra de apenados do CRESLON, como forma de readaptação ao meio social, em
conformidade com o disposto no artigo 28 e seguinte da Lei de Execução Penal n°7.210, de 11 de julho de 1984, devendo os mesmos atuarem
nas dependências da Conveniada ou em locais e endereços previamente informados a Direção da Unidade Penal, na execução dos serviços de
lavagem de luminárias, globos, postes e equipamentos de iluminação: pintura, limpeza e identificação de postes; auxilio em carga e descarga de
materiais; abertura e fechamento manual de valetas; suporte em serviços de alvenaria para estruturas de iluminação; auxilio em poda de árvores e
recolhimento dos galhos.

Prazo/vigência: 0 presente convênio terá vigência de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua publicação.

Data e Assinaturas: Londrina, 11/07/2018; (Sercomtel Iluminação S.A.: Luciano Kuhl e Claudio Espiga), (Centro de Reintegração Social de Londrina
- CRESLON: Mauricio José Sanchez).
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PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N° 42/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°10/2018

Objeto: locação de equipamentos de áudio e video para eventos

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com
valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

RIBEIRO & YAMASITA LTDA
CNPJ n° 00.506.557/0001-07

Descrição Valor total

Locação, instalação e acompanhamento técnico de equipamentos para captura e projeção de áudio e video para quatro
eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme Termo de Referência. R$ 3.600,00

Londrina, 13 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n° 11/2018 - Dispensa de Licitação n° 10/2018.
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: RIBEIRO & YAMASITA LTDA.
CNPJ: 00.506.557/0001-07
Objeto: Locação de equipamentos de áudio e video para eventos.
Valor total: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
Data da Assinatura: 13 de agosto de 2018.
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