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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 16/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° AO /2018

AUTUAC 0

Aos 03 de maio de 2018, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitação com despach documentação 'untados na sequência.

Werl i Paim
Departamento de Su intos e Patrimônio

e



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

1 Trata-se de solicitação de contratação de curso aberto para 1 (um) servidor da Câmara
Municipal de Londrina, lotado no Departamento de Recursos Humanos, para formação
em eSocial.

2 Indica-se, portanto, o curso denominado "Workshop: eSocial — Principais modificações
nas áreas Trabalhistas, Previdenciárias, e Tributárias no âmbito da Administração
Pública", proporcionado por JML-Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos
Ltda, CNPJ n° 07.777.721-0001-51, na cidade de Curitiba, nos dias 12 e 13 de junho de
2018, conforme justificativas apresentadas na sequência deste Termo de Referência -
TR.

3 Mencionado curso está voltado para profissionais da Administração Pública Direta e
Indireta, de todas as esferas de Governo, Unido, Estados e Municípios, das áreas de
recursos humanos, medicina e segurança do trabalho, tecnologia da informação e
departamentos correlatos; Aos profissionais dos Três Poderes, Executivo, Legislativo e
Judiciário, bem como de Tribunais de Contas e Ministério Público, envolvidos direta ou
indiretamente com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdencidrias e Trabalhistas (eSocial).

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4 Atualmente, o Departamento de Recursos Humanos está se dinamizando, buscando

• novas medidas para garantir maior eficácia e desburocratização no atendimento das
necessidades da Camara Municipal de Londrina. Deste modo, a realização de um curso
que trata especificamente do eSocial na área pública se faz urgente, visto que a entrada
em vigor deste sistema está as portas e poucos oferecem treinamento para a
Administração Pública.

Destaca-se que além do conhecimento teórico é muito importante a vivência da prática e
a troca de experiências, fatores estes que reforçam necessidade de se participar de
treinamentos, palestras e workshops.



Inexigibilidade de Licitação 2

DA SINGULARIDADE DO OBJETO E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

5 Ao analisar o procedimento de contratação de cursos para capacitação de servidores
públicos, o renomado doutrinador Jorge Ulisses Jacoby Fernandes ensina que "É
também inexigível a licitação para a matricula de servidor em curso de treinamento
por instituição privada, porque esses eventos são realizados em períodos determinados,
mostrando-se inviável a competição." (FERNANDES, Jacoby J. U., Contratação Direta
Sem Licitação. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 552).

6 Mencionado autor continua explicando que a licitação, nesse contexto, é exigível
somente para a realização de seminários fechados, promovidos por quaisquer
instituições, pois, nesses casos, o interesse e a conveniência do treinamento podem ser
determinados pela Administração, ao contrário do caso anterior, em que a oportunidade
é ditada pelas instituições. (FERNANDES, obra supracitada).

7 Joel de Menezes Niebuhr, também de renome na area de licitações, afirma que, para a
contratação dos serviços descritos no artigo 13 da Lei n. 8.666/93 sem a respectiva
licitação, é necessário demonstrar sua singularidade e a notória especialização do
profissional contratado (NIEBUHR, Joel de Menezes. Contratação sem Licitação
Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 148).

8 No mesmo sentido, a Advocacia Geral da Unido, por meio de sua Orientação Normativa
n° 18, de 010 de abril de 2009, estabeleceu que a contratação de conferencistas para
ministrar cursos para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição
em cursos abertos, ocorre mediante inexigibilidade de licitação, desde que caracterizada
a singularidade do objeto e verificada a notoriedade do especialista, pontos
demonstrados na sequência (disponível em:
http://vvww.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.asp 
x?idAto=189179).

9 Na contratação sob análise, a singularidade do objeto é perceptível de plano: trata-se de
• um treinamento aberto, com a presença de consultor de excelente currículo, Rubem

Mauro Silva, na data pré-definida pela instituição realizadora.

10 Dessa forma, por mais que existam outros cursos de formação e capacitação em eSocial
— no âmbito da Administração Pública no cenário nacional, nenhum deles se encontra
em igualdade de condições do curso aqui tratado, tornando impossível sua comparação a
fins de concorrência.

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

Pone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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11 Além disso, note-se que a Câmara Municipal de Londrina não possui uma demanda que
justifique a contratação desse treinamento por seminário fechado, de acordo com as
necessidades internas da instituição, razão pela qual deve aderir aos cursos já dispostos
no mercado, nas condições previamente estabelecidas pelos realizadores.

DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

12 Em atendimento ao disposto no artigo 26, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993, resta
demonstrar, ainda, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

13 A escolha do fornecedor decorre naturalmente da singularidade do objeto e da notória
especialização do instrutor do treinamento. Quanto ao prego, nota-se o valor proposto
pelo fornecedor à Camara Municipal de Londrina é o praticado com outros órgãos e
instituições.

14 Neste caso é possível verificar que de trata de instrutor com notória especialidade, haja
vista que o Dr. Rubem Mauro Silva é Mestre em Direto Tributário Internacional e
Especialista em estratégias jurídicas aplicadas aos negócios, sócio do Mauro Silva &
Macedo Soares Advogados, escritório de advocacia full-service, trabalhista,
previdencidrio, tributário e contencioso fiscal, situado em Brasilia. E gestor fiscal,
jurídico, consultor, e palestrante da Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos
Ltda.

DO PREÇO E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE 0 TREINAMENTO

15 0 treinamento tem o custo individual de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta
reais). Estão inclusos nesse valor material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila
especifica do curso (Editora JML), Legislação de Apoio, certificado de capacitação e
aperfeiçoamento profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02 (dois) almoços. A inscrição
será realizada via internet, após homologação do processo pela presidência e emissão da
Nota de Empenho.

16 0 curso será realizado na cidade de Curitiba nos dias 12 e 13 de junho de 2018 e terá a
carga horária total de 16 (dezesseis) horas, conforme informações de horário e local do
evento disponíveis no anexo ao presente Termo de Referência.

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

Fone/FAX, 3374-1265 - Londrina - PR
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AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

17 A CONTRATADA obriga-se a:

17.1 Abordar o conteúdo programático previsto para o curso;
17.2 Fornecer o treinamento mediante o instrutor preestabelecido;
17.3 Respeitar as condições de horário e local, bem como comunicar o participante em

caso de eventual mudança, devidamente justificada;
17.4 Emitir certificado de participação em nome do inscrito;
17.5 Emitir nota fiscal e entregá-la à CONTRATANTE.

18 A CONTRATANTE obriga-se a dar o recebimento definitivo após o recebimento da
nota fiscal e regular cumprimento das obrigações assumidas, bem como proceder o
pagamento da importância após o recebimento definitivo da Nota Fiscal.

DA FORMA DE RECEBIMENTO DO OBJETO

19 0 recebimento provisório dos serviços configurar-se-á com a participação do servidor
no treinamento, mediante assinatura da lista de presença.

20 0 recebimento definitivo dos serviços será dado após o término do treinamento, com a
emissão e entrega da nota fiscal pelo fornecedor e o ateste do participante do curso.

Município de Londrina, 17 de abril de 2018.

De acordo

Mark Sai

Diretor Geral

Andréa C
1)05t/0

stina Cobbo

Departamentodé Recursos Humanos

ezo de Almeida

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

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

Estado do Parana

FORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO

Servidor(a): Andréa Cristina Cobbo Departamento/Assessoria: Recursos Humanos

Treinamento (anexar o programa): WORKSHOP: eSocial — Principais modificações nas áreas
Trabalhistas, Previdenciárias, e Tributárias no âmbito da Administração Pública.
Justificativa da necessidade: 0 prazo para entrar em vigor se aproximando;
A grande maioria dos treinamentos e palestras voltados A iniciativa privada;
Considerando as especificidades da Area pública, faz-se cada dia mais urgente todo conhecimento

voltado A Area.

(X ) 0 treinamento será realizado em horário de expediente.
( ) Haverá compensação de horas.
( X ) Solicita pagamento antecipado. `
( ) Solicita o reembolso, conforme a rtrevisão de despesa qu • 1 er anexa.

ti

.41- sr-Gera!

Autorização do superior imediato (somente se o treinamento for realizado em horário de expediente e não
houver o desconto em férias):

Autorizo o(a) servidor(a) a participar do treinamento solicitado.

(-K) Sim ( ) Não. Justificativa: ,

Em ig 1 6"))11,,W --
uperior imediato

Ao Departamento Financeiro para manifestar-se quanto A disponibilidade de recursos orçamentários.

/ .
11 44 , 14 ' . AP -0- /A, 141 Vt/T' - :A -'‘. A44.t 4! '# L LI 1 I- „

via 66/5(.2,2 3,390,-3g rko 7liet,e0 06( k,),P5-& .&,51( 3.Z -

Em /4 log 1204 ,
Gerente do Dep.,- ament J Financeiro

Com base nas informações acima:
Autorizamos a participação no treinamento em horário de expediente. ( ) Sim ( ) Não
Autorizamos o reembolso. ( ) Sim ( ) Não
Autorizamos o pagamento antecipado ( ) Sim ( ) Não

Em / /

Presidente Diretor-Geral

Ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio para providências.



12 e 13
JUNHO • 2018

Curitiba, PR

Fundada em 2005.0 3ML é referência nacional em treinamento
nas Areas afins ao direito administrativo, com ênfase em contra-
tações públicas e gestão. tendo como parceiros renomados pa-
lestrantes. Os cursos são realizados tanto no formato presencial
(aberto e in company) quanto por meio de Ensino à Distância
(EAD). No formato presencial o diferencial da empresa 6 apre-
sentar programas totalmente formatados ie realidade do cl ien-
te. com material didático de excelente qualidade técnica e grá-
fica Na modalidade in company. a 3ML atua tombem com pro-
gramas comparttlhados, visando atender vários clientes que
tenham necessidades comuns, assim como programas seton-
zados, permitindo a capacitaçáo focada na necessidade de
cada setor. Na modal idade EAD. as aulas são dinâmicas e o con-
teúdo constantemente atualizado, para acompanhar as inova-
ções da legislação e dos órgãos de controle, sendo os módulos
de curta duração para permitir a assimilação do conteúdo pro-
gramático. Alem da video aula é disponibilizada apostila com-
plete com todo o conteúdo do módulo, bem como questioná-
rio para aplicação da matéria apresentada, podendo o cliente
interagir com o palestrante pelo Fórum, para dirimir eventuais
dúvidas.

Atua, também, com assessoria e consultoria jurídica especiali-
zada em contratações públicas e no Sistema desenvolvidas
por uma equipe altamente qualificada e com vasta experiência
teórica e prática. Com este serviço, a empresa respalda seus
clientes com soluções ágeis e c.onfieveis, sempre fundamenta-
das na doutrina especializada e nas recomendações dos órgãos
de controle Além da assessoria periódica, a ML atua também
em contratações por escopo, com o intuito de auxiliar o Poder
Público na elaboração de projetos e termos de referência, edi-
tais manuals, normas. definição de processos, assim como de-
senvolve consultorias especializadas em obras e serviços de en-
genharia (projeto Sua Obra Legal) e para empresas estatais ie
Luz da Lei 13303/2016.

Qualificar profissionais e oferecer produ-

Los. serviços e conteúdo jurídico com agili-

dade. segurança e competência. para

atender as demandas requeridas na

tornada de decisão do gestor público.

WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS
MODIFICAÇÕES NAS AREAS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
TRIBUTARIAS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Para atender es continuos demandas do servidor público. a em-
presa possui um portal especializado com publicações nesta
área, corn todo o material veiculado na Revista impressa. con-
tendo Doutrina, Jurisprudencia, Legislação, Questões Frequen-
tes, Coluna 3uridica do Sistema 'V, Ementários de 3urisprucken-
cia. Comentários es Decisões e Acórdãos do TCU em inteiro teor.

Outro produto inovador é o Pesquisa Brasil sistema que reúne
toda a legislação aplicável às licitações e contratações segmen-
tada por assunto, sendo que para coda assunto ha a vinculação
das normas que versam sobre o tema. posição doutrinário e ju-
risprudencial majoritária e orientação da 3ML., de forma direta,
concise, assertive e que traduz a experiência e a expertise da
ML Consultoria em identificar a necessidade e prioridade dos

clientes. Alem disso, o sistema disponibiliza modelos de che-
cklist sobre: pregão presencial e eletrônico. pregão pare sistema
de registro de preços: concorrência: adesão a eta de registro de
preço i gestão e fiscalização de contratos, contratação direta,
dentre outros, seguindo as onentações dos Órgãos de controle,
com dices da 3M1 (conheça aqui)

Na 3ML Book Store há livros especializados na area que servem
de suporte técnico aos eventos realizados pela empresa.

A ML foi pioneira no desenvolvimento de produtos e serviços
focados nas necessidades dos Serviços Sociais Autônomos - Sis-
tema com treinamentos. assessoria e consultoria jurídica e
luz do Regulamento de Licitações e Contratos dessas Entidades,
além de contar com o maior banco de dados do Pats Sistema
"S'3 em 1 -, que compile Doutrina, 3urisprudência. Legislação,
entre outros documentos pertinentes a essa temática

Com o intuito de sempre atender es necessidades de nossos
clientes, alinhando-as es inovações tecnológicas. a Wt. constan-
temente aperfeiçoa seus produtos e serviços, disponibilizando-
-os também pare acesso em aplicativos moveis.

geração de resultados

foco no cliente e responsabili-

dade social

Ser uma referência nacional

de qualidade na orientação e
qualificação técnico-jurídica.

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LIDA,

CNP) 07.777.721/0001-51
Cvntral Lie Ret.rcionarnento JML. 41 3595.9999

PORTAL: wwvv.jmieventos.com.br

LU Redes sociais e Youtube: 3Ml. Consultoria e Eventos
Blog: wvvvy jnileventos corn brib I ag
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WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS
MODIFICAÇÕES NAS AREAS

TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
TRIBUTARIAS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

LOCAL: Curitiba, PR.
DATAS: 12e 13 de junho de 2018.

1Aprese
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Como é de conhecimento, o Decreto n° 8.373/2014 instituiu o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), por meio do qual os empregadores passarão a comunicar ao
Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento,
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS.
Esta transmissão eletrônica de dados visa simplificar a prestação das
informações referentes és obrigações fiscais, previdenciérias e trabalhistas,
de forma a minimizar a burocracia para as empresas.
Portanto, este curso visa capacitar os servidores públicos para adequação
dos procedimentos internos é nova normativa.

sr Profissionais das áreas de recursos humanos, medicina e segurança do
trabalho, tecnologia da informação e departamentos correlatos.

MENDES 8 LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA,
CNPJ 0 7.777 721/0 0 01-St.
Central de Relacionamento 3ML. 41 359 5.99 99
PORTAL wwwjmieventos.com.br

f )rj tin j Redes socials e Youtubsc JIML Consultoria e Eventos
Slog: wv.,/,' rn I (;ventos corn br/bloy



o Comunicação de acidente de trabalho (CAT)- Instrução Normativa
INSS n° 45/2010;

o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) - Instrução Normativa
INSS n° 99/2003.

• Escrituração digital;
• Mudanças no cadastro;
✓ Eventos;
• Periodicidade de envio;
• Transmissão do arquivo;
✓ Certificado digital;
,7 Panorama legal;
✓ Principais inovações.

MODULO II — Análise detalhada dos leiautes do eSocial:
✓ Cadastros:

o Empregador;
o Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos;
o Rubricas;
o Lotações tributárias;
o Cargos e Empregos públicos;
o Carreiras Públicas;
o Funções e Cargos em comissão;
o Horários e Turnos de trabalho;
o Ambientes de trabalho;
o Processos administrativos e judiciais;
o Operadores portuários;
o Empregados;
o Trabalhador sem vinculo e estatutário;
o Trabalhador avulso não portuário;
o Benefícios previdencibrios;

• Eventos:
o Registro preliminar
o Admissão
o Alteração de dados cadastrais
o Alteração de contrato de trabalho
o Comunicação de acidente de trabalho
o Mon itoramento da saúde do trabalhador
O Afastamento temporário
o Condições ambientais de trabalho
O Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria especial
o Aviso prévio
o Reintegração
o Desligamento
o Trabalhador sem vinculo — Inicio
O Trabalhador sem vinculo — Alteração contratual
o Trabalhador sem vinculo — Término
O Cadastro de Benefícios Previdenciários

MENDES & LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA,
CNR3 07 777 721/0001-51.
Central de Relacionamento )IML 413595.9999
PORTAL: www.insteventos.com.br

: Siodos socials e Youtuba: Consultoria e Eventos
Sky: vorpriimicventos corn brjblog



CarglHorári

Data

Horá
rios

12 e 13 de junho de 2018

Credenciamento e entrega do material: 8h as 8h3Omin;
Palestra: das 8h30min as 12h3Ornin e das 14h as 18h;
Coffee-break: as 10h e as 16h;
Almoço: as 12h3Omin.

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ 07,777 721/0001-51
Central de Relacionamento JML 413595.9999
PORTAL.: www.jmleventos.co m.br

Redes socials e Youtube:JML Consultor N Eventos
Blow vw.rty jmleventos com briblog
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PLANO INDIVIDUAL:

R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), valor para não

assinante.

10% de desconto para assinantes e inscrições ate dia 26/04/2018.
A cada 4 (quatro) inscrições do mesmo órgão e vinculadas à mesma
fonte pagadora, a NIL concedera cortesia para uma 5.3 (quinta) inscrição.

Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila especifica do curso
(Editora JML), Legislação de Apoio, certificado de capacitação e aperfeiçoamento
profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02 (dois) almoços.

Participe
& Receba

9

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNP3 07,777.721/0001-5).
Central de Relacionamento JML: 413595.9999
PORTAL.: wwwjmieventos.combr

Redes socials e Youtuba: JML Consultona e Eventos
Slog: wwwimicventos com br/bloy
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MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ 07.777.721/0001-51

NIRE 412.0561950-2
1 la ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI, brasileira, natural de Tubarão/SC, nascida em 05/01/1981, casada
sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita no OPP/N/1F sob o n° 006.988.729-24 e no RG
sob o n° 71041697/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa, 1492,
Sobrado 03, Jardim das Americas, Curitiba-PR, CEP: 81540-090, e JULIANO JOSÉ LOPES, brasileiro,
natural de Tubarão/SC, nascido em 25/01/1982, casado sob o regime de separação de bens, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o n° 008.535.249-71 e no RG sob o n° 7104246-4/SSP-PR, residente e domiciliado na
Rua Jose Merhy, 370. Apt': 01, Boa vista. Curitiba-PR, CEP: 82540-090, únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EVENTOS LIDA, com sede na Rua Simão Bolivar, 315, Casa, Alto da Gloria, Curitiba-PR,
CEP 80030-260, inscrita no CNPJ sob o n° 07.777.721/0001-51, com seu contrato social devidamente
registrado pela Junta Comercial do Estado do Parana em sessão de 22/12/2005 sob o NIRE 412.0561950-2,
resolvem, através deste instrumento particular, alterar o seu Contrato Social, de acordo com as cláusulas e
condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter como sede e domicilio o endereço Rua Mandaguaçu, 534,
Sobreloja, Bairro Emiliano Perneta, Pinhais — PR, CEP 83.324-430.

CLAUSULA SEGUNDA. Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as
demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima
referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LIDA

CNPJ 07.777.721/0001-51
NIRE 412.0561950-2

JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI, brasileira, natural de Tubarão/SC, nascida em 05/01/1981, casada
sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n° 006.988.729-24 e no RG
sob o 71041697/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa, 1492,
Sobrado 03, Jardim das Americas, Curitiba-PR, CEP: 81540-090 e JULIANO JOSÉ LOPES, brasileiro,
natural de Tubarão/SC, nascido em 25/01/1982, casado sob o regime de separação de bens, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o n° 008.535.249-71 e no RG sob o n° 7104246-4/SSP-PR, residente e domiciliado na
Rua José Merhy, 370, Apt': 01, Boa vista, Curitiba-PR, CEP: 82540-090, únicos socios componentes dat,
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, com sede na Rua Simão Bolivar, 315, Casa, Alto da Gloria, Curitiba-PR,

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

EMOOy.
KAMMIN

JUNTA COME RCIAL
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CNPJ 07.777.721/0001-51

NIRE 412.0561950-2
lia ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CEP 80030-260, inscrita no CNPJ sob o n' 07.777.721/0001-51, com seu contrato social devidamente
registrado pela Junta Comercial do Estado do Parana em sessão de 22/12/2005 sob o NIRE 412.0561950-2,
resolvem, através deste instrumento particular, alterar o seu Contrato Social, de acordo com as cláusulas e
condições seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS E PRAZO

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de MENDES & LOPES PESQUISA,
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA e tem sede e domicilio na Rua Mandaguaçu, 534, Sobreloja, Bairro
Emiliano Perneta, Pinhais - PR. CEP 83.324-430.

Parágrafo único. A empresa utilize o nome fantasia: JML.

CLAUSULA SEGUNDA. 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 socios.

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 02/01/2006 e seu prazo de duração é por
tempo indeterminado.

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; IMPRESSÕES DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, TREINAMENTOS EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA, EDIÇÃO DE LIVROS. COMÉRCIO
VAREJISTA DE LIVROS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA,
CNAE Fiscal: 82.30-0-01, 18.11.3-02, 47.61.0-02, 85.99.6-04, 70.20.4-00, 58,11-5-00 e 47610-01, 62.01.5-00

110 respectivamente.

Parágrafo único. A atividade da sociedade poderá ser desenvolvida no Brasil e no exterior, e incluirá a
participação em outras sociedades, congéneres ou não, como quotista ou acionista.

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLAUSULA QUINTA. 0 capital social é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000
(cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita já
integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos socios e distribuidas da seguinte forma:
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SOCIO
JULIETA MENDES LOPES VARESCHINI
JULIANO JOSE LOPES  
TOTAL

% QUOTAS ,
50% 75.000 1
50%1looyor

75.000 
150.000 I

CAPITAL SOCIAL (R$)
75.000,00
75.000,00-

150.000,00

CLAUSULA SEXTA. 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.

Parágrafo primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

• respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, 00/2002)

Parágrafo segundo. Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais consoante lhes
faculta o art. 997, VIII do 00/2002.

CLAUSULA StTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, ern 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 primeiro. 0 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 à 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 ern prazo maior a critério do sócio alienante.

Parágrafo segundo. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou
direito de subscrição se fará na proporção das quotas que possuirem. Se nem todos exercerem os direitos de

• preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, adquirir, em igualdade de
proporção, as quotas e/ou direitos restantes.

Parágrafo terceiro. A sociedade somente poderá exercer o direito de preferência a aquisição total ou parcial
das quotas, se os sócios não o exercerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preferencialmente aos
terceiros estranhos à sociedade, observando-se que esta aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou
de eventuais reservas de capital social, devendo para tanto serem utilizados os recursos das reservas de
lucros

—1/
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Parágrafo quarto. No caso do parágrafo segundo, as quotas permanecerão em tesouraria pelo prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias e, se não forem alienadas neste prazo, a sociedade deverá promover a
redução do capital social em montante equivalente ao valor nominal ao das quotas, revertendo o seu valor
para a conta de lucros.

Parágrafo quinto. Não exercido o direito de preferencia pelos sócios e/ou pela sociedade, o sócio que
pretender transferir suas quotas estará autorizado a efetivar a cessão de suas quotas e/ou direitos para
terceiros pelo preço anteriormente indicado.

Parágrafo sexto. Se não efetivada a cessão pelo preço originalmente ofertado, e persistir o sócio na intenção
de alienar suas quotas, todo o procedimento aqui descrito para o exercício do direito de preferencia deve ser
renovado.

A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá aos sócios JULIETA MENDES LOPES
VARESCHINI e JULIANO JOSE LOPES, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar os demais atos
necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade autorizado o uso
do nome empresarial isoladamente.

Parágrafo primeiro. 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
Pens im6veis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo segundo. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações
a serem praticados.

• Parágrafo terceiro. Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art.
1,061 da Lei n.° 10406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos
sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

Parágrafo quarto. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer as
formalidades da legislação vigente.

CLAUSULA NONA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes,
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CLAUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercido social, coincidente com o ano civil, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os socios dos lucros ou perdas
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo primeiro. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores
há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos
sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse caso
sera observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.

• Parágrafo segundo. Os lucros liquidos apurados poderão ser partilhados e distribuídos entre os sócios de
acordo corn a proporção de suas quotas de capital social, ou, se assim deliberarem os sócios, mantidos na
conta de "Lucros Acumulados" para posterior distribuição, destinação especifica elou aumento de capital
social. Havendo prejuizos, os mesmos serão mantidos em conta especial para amortização com resultados
de exercícios seguintes ou serem absorvidos pelos sócios na proporção de suas quotas. Admite-se a
distribuição desproporcional dos lucros quando houver expressa deliberação dos sócios.

Parágrafo terceiro. Os lucros liquidos apurados no balanço patrimonial poderão ser distribuídos aos sócios
independentemente da proporção de suas quotas sociais, conforme disposto no art. 1.007 da Lei
10.406/2002.

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

Parágrafo único. Ate 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, disposição

EI) dos sócios que não exerçam a administração.

AS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, ordinária ou
extraordinária, convocadas sempre por escrito, com indicação do local, data, horário e ordem do dia, para
instalação da reunião, respeitada a antecedência minima de 5 (cinco) dias Oteis. Também serão admitidas
reuniões por videoconferência desde que obedecidos os critérios de convocação,
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Parágrafo único. A convocação a que se refere este artigo sera realizada na seguinte ordem de preferência:
(i) pelo e-mail corporativo da sociedade de titularidade do socio; (ii) aviso pessoal, mediante recibo, ou, em
sua falta ou impossibilidade de ambos, (iii) por meio de carte registrada com aviso de recebimento (AR),
enviada ao endereço residencial ou profissional dos sócios ou de seus representantes e deverá conter local,data, hora e ordem do dia, para a instalação da reunião.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Haverá, no minim, uma reunião ordinária por ano, realizada no primeiro
quadrimestre seguinte ao termino de cada exercicio social, com a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas
do(s) administrador(es) e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico: b) designar
administrador, se for o caso: c) outros assuntos de interesse da sociedade.

Parágrafo primeiro. As reuniões serão instaladas somente com a presença de sócios que representem o
• minimo de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social.

Parágrafo segundo. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para reunião, o balanço patrimonial e o
resultado económico devem ser postos, por escrito, com a prove do respectivo recebimento, a disposição dos
sócios que não exerçam a administração, nos termos do art. 1.078, §1° da Lei 10.406/2002

Parágrafo terceiro. As reuniões serão presididas por sócio escolhido entre os presentes e caberá ao
presidente a escolha do secretário. O sócio poderá se fazer representar na reunião por outro sócio, por
procurador previamente constituído ou por advogado, mediante outorga de mandato corn especificação dos
atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente a ata, nos termos do art. 1.074, §1°
da Lei 10.406/2002.

Parágrafo quarto. Em todos os casos previstos ou não por este instrumento, as deliberações dos sócios
serão tomadas pelos votos correspondentes a maioria do capital social, segundo o valor das quotas de cada
um, conforme dispõe o art. 1010 e seu parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002, salvo se a legislação não exigir
maioria mais elevada.

• Parágrafo quinto. As deliberações sociais que tiverem por objeto a alteração do objeto social, transformação
societária. dissolução da sociedade, designação de administrador não sócio, ingresso de novos socios e a
alteração da responsabilidade dos socios dependem aprovação de 'A (três quartos) do capital social.

Parágrafo sexto. Em caso de empate, prevalecerá a decisão sufragada pela maioria dos socios, conforme
dispõe o parágrafo segundo do art 1.010 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo sétimo. Dos trabalhos e deliberações tomadas serão lavradas atas, devidamente assinadas por
todos os presentes. Em caso de videoconferencia, aceitar-se-ão assinaturas digitais ou qualquer out forms
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de certificação de documento eletrônico, assim como a ratificação do teor da ata por e-mail corporativo
enviado na data de realização da reunião cuja ata se pretenda confirmar.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. As reuniões ordinárias serão convocadas pelo administrador, e as
extraordinárias, par este ou por qualquer dos sócios, justificadamente.

Parágrafo primeiro. Dispensam-se as formalidades de convocação e de prazo, previstos nesta cláusula,
quando todos os sócios comparecerem a reunião ou declararem-se, por escrito, cientes sobre o local, data,
hora e ordem do dia. Por escrito também se entendem as manifestações dadas por meio dos e-mails
corporativos dos socios,

Parágrafo segundo. De cada reunião sera lavrada ata, ressalvado o disposto no §30 .
•

Parágrafo terceiro. É dispensável a realização da reunião quando todos os sócios decidirem, por escrito,
sobre assunto que seria objeto dela.

Parágrafo quarto. As atas de reuniões ordinárias ou extraordinárias de sócios serão lavradas no Lyra de
Atas de Reuniões de Sócios, o qual ficará arquivado na sede da Sociedade e sob a guarda e
responsabilidade dos seus administradores, não havendo a necessidade de arquivamento e averbação
daquelas no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo disposição legal em contrário.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. Os socios possuem a total liberdade para efetuar a operação de transferencia
de quotas sociais entre si. Nenhuma quota ou parte desta pode ser transferida, cedida ou alienada a pessoa
que não seja sócia ou submetida a penhor, usufruto ou a um vinculo de qualquer espécie a favor de pessoa
que não seja sócia sem a aprovação da assembleia dos sócios, especialmente convocada para este fim, por
deliberação de socios que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

• Parágrafo primeiro. Os haveres devidos em caso de morte, ausência, interdição, impedimento permanente
de um dos sócios ou qualquer outra forma de dissolução parcial serão apurados com base em balanço
levantado especialmente para esse fim, obedecidos aos critérios definidos na reunião especifica de socios
imediatamente anterior ao evento, com base em auditoria independente e em decisão da maioria do capital
social, sendo pagos em 60 (sessenta) prestações de igual valor, devidamente atualizadas de acordo com o
IGP-M ou o indice oficial que vier a substitui-lo, representadas por notas promissórias, emitidas pela
sociedade, vencíveis de trinta em trinta dias uma da outra, conforme autoriza o art. 1.031, caput e §2° da Lei
10.406/2002. Em caso de mora no pagamento de cada parcela, serão cobrados juros de 1% (um por cento)
ao mês e cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor da parcela devida. A mora de tres parcelas
sucessivas ou alternadas importará o vencimento antecipado de toda a divida.
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Parágrafo segundo. No caso de incapacidade, ausência, falecimento, exclusão, extinção, retirada, ou
insolvência de qualquer dos sócios, aos demais será facultado, alternativamente, nesta ordem de preferencia,
(i) adquirir para si as quotas do sócio incapacitado, excluido, extinto, retirante ou insolvente. A criteria dos
sócios, poderá a sociedade (ii) reduzir proporcionalmente o capital social, ou ainda poderá a sociedade (Hi)
adquirir as quotas destes sócios, desde que existam lucros liquidos apurados, pagando-lhes os seus haveres
pela forma e condiçbes estabelecidas para pagamento aos herdeiros de sócio falecido. Superada esta ordem
de preferencia, poderá ainda, por decisão de sócios que representem 75% do capital remanescente, em
reunião especialmente convocada para este fim, aprovar a proposta de aquisição das quotas de quotas do
sócio incapacitado, excluido, extinto, retirante ou insolvente por terceiros alheios ã sociedade.

Parágrafo terceiro. A retirada de qualquer sócio deverá ser precedida de notificação dirigida pelo retirante
aos demais sócios e a sociedade, com prazo de 60 (sessenta) dias, para que exerçam o seu direito de410 preferência. previsto no parágrafo primeiro da cláusula terceira do presente instrumento, conforme dispõe o
art 1.029 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo quarto. Não sera admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de herdeiros, necessários ou não,
cônjuge, companheira (o), ex-cônjuge ou ex-companheira (o) dos atuais e futuros sócios. No caso de
separação, dissolução de sociedade de fato ou divorcio de qualquer um dos atuais e futuros sócios, aos ex-
cônjuges ou ex-companheiras (os) não sera admitida a condição de socios, aqueles devendo retirar-se
compulsoriamente da sociedade, recebendo os haveres em conformidade com a presente clausula. No caso
de falecimento, ausência, interdição ou impedimenta permanente do sócio, não será admitida a condição de
sócio ao espolio, aos representantes legais, herdeiros, legatários e/ou sucessores a qualquer titulo, devendo
retirar-se compulsoriamente da sociedade, recebendo os haveres em conformidade com a presente clausula

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. A sociedade se dissolverá por decisão de % (três quartos) do capital social,
elegendo-se um liquidante que promovera a liquidação na forma da lei.

Parágrafo único. A sociedade se dissolvera, também, se, em ocorrência de falecimento, extinção ou retirada
de sócios, restar apenas um sócio, desde que não seja possível ou não haja interesse na sua manutenção
através da admissão de novos sócios.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A qualquer tempo poderá a sociedade ser alterada ou transformada em outro
tipo jurídico, sem que este ato importe em sua dissolução, que somente ocorrerá nos casos previstos em lei
ou se assim deliberarem os sócios.

A validade
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MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ 07.777.721/0001-51

NIRE 412.0561950-2
11a ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo primeiro. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, §10 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo segundo. Os casos omissos serão regulados pelas disposições legais vigentes aplicáveis
espécie.

CLAUSULA DECIMA OITAVA. Pelo voto da maioria do capital social, admite-se, desde já, a exclusão do

• 
sócio que colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade que
caracterizem justo motivo para exclusão.

Parágrafo primeiro, A exclusão prevista na cláusula anterior poderá ser operada mediante alteração do
contrato social, assinada pelos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo. A exclusão sera deliberada em reunião especialmente convocada para esse fim,
cientificando-se o acusado ou seu representante, com antecedência de 15 (quinze) dias úteis, para
apresentar sua defesa.

Parágrafo terceiro. Na reunião acima referida serão analisados a defesa e o justo motivo alegado,
deliberando-se sobre a exclusão.

Parágrafo quarto. Em relação à quota do sócio excluído, aplicam-se as regras concernentes à dissolução da
sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA NONA. Qualquer disputa, controvérsia ou litígio que surja na execução e/ou• interpretação do presente contrato será submetido ao procedimento arbitral tal como definido no regulamento
da CAM-F1EP/PR e será julgada por árbitro único indicado em comum acordo pelas próprias partes

Parágrafo primeiro. Caso as partes não alcancem acordo sobre o nome do arbitro em até 10 dias úteis
contados da data do recebimento do pedido do sócio (por email corporativo do sócio ou carta corn aviso de
recebimento encaminhado ao endereço residencial do sócio) que solicita a abertura do procedimento, a
própria CAM-FIEP/PR indicará o nome do árbitro, dentre os componentes de quadro, não cabendo direito de
veto aos litigantes, salvo naquelas hipóteses legais e/ou estatutárias.
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MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ 07.777.721/0001-51

NIRE 412.0561950-2
11a ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo segundo. 0 procedimento a ser instalado obedecerá ao regulamento da CAM-FIEP/PR Câmara
de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Parana, sendo de aplicação as leis,
normas e regulamentos materiais e processuais brasileiras naquilo que não contrariem o referido
regulamento, que é parte integrante do presente contrato.

Parágrafo terceiro. A arbitragem terá sede em Curitiba, Parana, Brasil, na sede da sociedade ou, na sua
falta, em outro local a ser definido pelo árbitro.

Parágrafo quarto. Todas as despesas e taxas para a instauração da arbitragem sera() antecipadamente
rateadas pelas partes em quotas iguais. A parte sucumbente deverá reembolsar a vencedora das despesas
adiantas.

• 
Parágrafo quinto. As partes poderão valer-se de advogados e peritos para assessorá-las no procedimento
arbitral, arcando cada uma com as respectivas despesas e honorários.

•

Parágrafo sexto. Os poderes do árbitro são os mais amplos em direito permitidos, inclusive para determinar
aplicação de multas, readequar contratos, declarar nulidade de cláusulas, definir responsabilidades e
montante de indenizações.

Parágrafo sétimo. A decisão do árbitro devera ser tomada em prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
após a audiência, prorrogáveis por mais trinta, desde que devidamente justificados.

Parágrafo oitavo. A apresentação de demanda arbitral não será motivo para a suspensão ou
descumprimento das obrigações constantes no presente contrato.

Parágrafo nono. Os contratantes renunciam desde já a qualquer outra jurisdição que não a definida nesta
cláusula.

Parágrafo décimo. Para medidas acessórias e complementares ao procedimento arbitral, elege-se o foro da
comarca de Curitiba, Parana.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 (uma) via, obrigando-se
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 10 de maio de 2016,
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08/01/2018

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

CERTID -A0 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.777.721/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alit-leas '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 com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:32:18 do dia 08/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Valida até 07/07/2018.
Código de controle da certidão: 02FB.E9C3.7AC5.97F4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Secreterie eaen.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 017963946-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.777.721/0001-51
Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA

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 23/08/2018 - Fornecimento Gratuito

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

\14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
N° 20101/2018

[ DADOS DO CONTRIBUINTE]
Nome do Contribuinte

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF

07.777.721/0001-51
Endereço

RUA MANDAGUACU, 534
CEP

83.324-430
Complemento

SLJ
Cidade

Pinhais
Estado

PR

Certifico a parte interessada, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66), que revendo os controles
de cobrança de tributos mobiliários e imobiliários desta Prefeitura, CONSTA que o contribuinte acima citado, possui
parcelamento dos seus débitos e está em dia com o pagamento ou com exigibilidade suspensa.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos
compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é Válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001

Emitida Eletronicamente via Internet
18/04/2018 as 1131

Qualquer rasura ou emenda invalida este
documento

WGT221205-000-BDTXTD-258313767

Página: 1 / 1

Validade: 30 dias a partir da Data de Emissão. Emitido Via Web



CAI A
CAIXA ECONÕM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

07777721/0001-51
MENDES E LOPES PESQ TREINAM E EVENTOS LTDA

M L
R MANDAGUACU 534 SL] / EMILIANO PERNETA / PINHAIS / PR / 83324-430

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: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041503580984839966

Informação obtida em 25/04/2018, às 15:56:24.

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

•
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.777.721/0001-51

Certidão n°: 143858555/2018
Expedição: 29/01/2018, às 15:37:42
Validade: 27/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

07.777.721/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se 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 previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



eJML CONSU LTOR IA
EVENTOS

DECLARAÇÃO

JULIANO JOSÉ LOPES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n°

008.535.249-71, portador do documento de identidade sob o n° 7.104.246-4, sócio e

representante legal da empresa - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E

EVENTOS LTDA., situada à Rua Mandaguaçu, 534 — Sobreloja - Bairro: Emiliano Perneta, CEP

83324-430 - Pinhais - PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.777.721/0001-51, Inscrição Estadual

n° 90386836-80, DECLARA sob as penas da Lei, que não possuem em seu quadro menores de 18

(dezoito) anos executando qualquer espécie de trabalho, em conformidade ao disposto no inciso

XXXIII, do artigo 70 da Constituição Federal.

Por ser verdade, firmo a presente.

Distrital do Tabofto :
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Pinhais, 31 de janeiro de 2018.

Juliano Jose opes
CPF: oct3.351249-71

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.

Rua Mandaguaçu, 534 - Emiliano Perneta - 83.324-430 - Pinhais - PR

CNPJ 07.777.721/0001-51. Central de Relacionamento .1,ML: 41 3595.9999

Fax: 41 3595.9998 I Consultoria: 41 3595.9997
PORTAL: www.jmleventos.com.br
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Redes sociais e Youtube: JML Consultoria e Eventos

Blog: www.jmleventos.com.briblog
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2018 As 15:58) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°07.777.721/0001-51.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htt ://www.cn.
através do número de controle: 5AEO.CFBF.B76D.D687

Gerado em: 25/04/2018 as 15:58:07 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Tipo documento

Nome

CNPJ • Número documento 07777721000151

Período publicação de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de
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•

até

até

ate



SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

EMI SSAO
EMITENTE
CNPJ
ENDERECO
MUNICIPIO

NOTA DE EMPENHO
PAGINA: 1

09Mar18 NUMERO: 2018NE000274 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
080026/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIA0
37115409/0001-63 FONE: (67)3316-1849
RUA DELEGADO CARLOS R. BASTOS,208JDIM. VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS
9051 - CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79031-908

CREDOR : 07777721/0001-51 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENT
ENDERECO : MANDAGUACU 534 SLJ EMILIANO PERNETA
MUNICIPIO : 7535 - CURITIBA UF: PR CEP: 83324-430TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, NA OFICINA AVANÇADA DE ELABO-RAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, DESENVOL-VIMENTO DE PESSOAS E ENSINO - T&D: PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA "S".

CLASS : 1 15125 02122057142560054 085254 0100000000 339039 080054AsJIPO : ORDINARIO MODALIDADE DE LICITACAO: INEXIGIVEL
illkMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: TRT 24 740/2018

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: PR / 5453
ORIGEM DO MATERIAL
REFERENCIA DA DISPENSA: ART25/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR EMPENHO : 7.780,00
SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS******************************************
******************************************************************************
*************************************************** *************************
**************************************************** ***********************

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

44.
NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 09Mar18 NUMERO: 2018NE000274 PROCESSO: TRT 24 740/2018
EMITENTE : 080026/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIA0
CREDOR : 07777721/0001-51 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENT
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 48 -SERVICO DE SELECAO E TREINAMEN
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 3.890,00

VALOR DO SEQ. : 7.780,00

PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24' REGIÃO
NA OFICINA AVANÇADA DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ENSINO - T&D: PARA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA E SISTEMA "S", A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27
DE MARÇO DE 201 , COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS.
A CONTRATADA FINA OBRIGADA AO UMPRIMENTO DOS TERMOS CONSTANTES DA NOTA DE EM-
PENHO (NE), DAI/CONDIÇÕES E ELECIDAS EM SUA PROPOSTA/PROGRAMAQÃO, E, AINDA
SUJEITA A APLL ÇÃO DAS PE DES ESTABELECIDAS NO ART. 87, DA LEI N° 8.666/

43, EM CASO DV/INEXECUQÃO L l TOTAL DA CONTRATAÇÃO.

A 40. RODR
ORE PDOR

TOTAL: 7.780,00

ADRIANO PIRES DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO

Inexigibilidade de Licitação n° /2018 - Processo Administrativo n° 16/2018-DG

Objeto: Contratação de treinamento para servidor do Dep. de Recursos Humanos

Trata-se de solicitação de contratação de curso aberto, denominado "Workshop:

eSocial - Principais modificações nas áreas Trabalhistas, Previdencidrias e Tributárias no

âmbito da Administração Pública", a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2018 na

cidade de Curitiba/PR, para servidor da Câmara Municipal de Londrina, lotado no

Departamento de Recursos Humanos.

0 Termo de Referencia consta às fls 02-05 dos autos. Por sua vez, o

requerimento de participação de treinamento, durante o horário de expediente e com

solicitação de pagamento antecipado, foi subscrito pelo próprio diretor (fl. 06), diante do

saldo orçamentário informado pelo setor financeiro (fl. 06 dos autos).

Também foram apresentados no respectivo Termo de Referência os motivos

que caracterizam a singularidade do objeto, a notória especialização do instrutor do

treinamento e a razão da escolha do fornecedor, a fim de demonstrar a possibilidade de

contratação mediante processo de inexigibilidade de licitação.

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio cuidou de juntar aos autos a

seguinte documentação (fls. 12-31): a) Contrato Social, cuja autenticidade pode ser verificada

junto ao site da Junta Comercial do Paraná — link empresa fácil; b) Certidão negativa da

Receita Municipal, Estadual e Federal (esta última englobando débitos previdencidrios); c)

Certidão de regularidade do FGTS e de débitos trabalhistas; d) Consulta ao cadastro de

impedidos de licitar perante o TCE/PR e CNJ; e) Declaração de que não emprega menor de

idade, salvo nas hipóteses legais.

Ademais, com o escopo de demonstrar a compatibilidade mercadológica do

preço proposto, foram juntadas Notas de Empenho emitidas por outros órgãos públicos para

contratação desta mesma instituição (fls. 32-33).
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Isto posto, encaminha-se à Controladoria para controle preventivo e à

Assessoria Jurídica para parecer.

Após, à Presidência para Homologação.

,
eli er dg aim

Departamento de S sri tos e Patrimônio

Londrina, 03 de maio de 2018.
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Curitiba, PR

Fundada em 2005, a JML é referenda nacional em treinamento
nas areas afins ao direito administrativo, com ênfase em contra-
tações públicas e gestao, tendo como parceiros renomados pa-
lestrantes Os cursos são realizados tanto no formato presencial
(aberto e in company) quanto por meio de Ensino à Distancia
(EAD) No formato presencial o diferencial da empresa 6, apre-
sentar programas totalmente formatados à realidade do clien-
te, com material didático de excelente qualidade técnica e grá-
fica. Na modalidade in company. a JML atua também com pro-
gramas compartilhados, visando atender vários clientes que
tenham necessidades comuns, ass= como programas setori-
zados, permitindo a capacitação facade na necessidade de
cada setor. Na modalidade EAD. as aulas saodinamicase o con-
teúdo constantemente atualizado, para acompanhar as inova-
ções da legislação e dos órgãos de controle, sendo os módulos
de curta duração. para permitir a assimilação do conteúdo pro-
gramático Alen) da video aula ê disponibilizada apostila com-
plete com todo o conteúdo do modulo, bem como questiona'
rio para aplicação da matéria apresentada, podendo o cliente
Interagir com o palestrante pelo Forum, para dirimir eventuais
dúvidas

Atua, tambem, com assessoria e consultoria jurídica especiali-
zada em contratações públicas e no Sistema desenvolvidas
por uma equipe altamente qualificada e com vasta experiência
teórica e pratica Com este serviço, a empresa respalda seus
clientes com soluções ágeis e confidveis, sempre fundamenta-
das na doutrina especializada e nas recomendações dos órgãos
de controle Alem da assessoria penedica. a .INIL atua também
em contratações par escopo, com o intuito de auxiliar o Poder
Público na elaboração de projetos e termos de referência. edi-
tais, manuals, normas, definição de processos, assim como de-
senvolve consultorias especializadas em obras e serviços de en-
genharia (projeto Sua Obra Legal) e para empresas estatais
Luz da Lei 13303/2016

Qualificar profissionais e oferecer produ-
tos, serviços e conteúdo jurídico com agili-

dade, segurança e competência, para

atender as demandas requeridas na
tomada de decisão do gestor público

WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS
MODIFICAÇÕES NAS AREAS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
TRIBUTARIAS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Para atender as continues demandas do servidor público, a em-
presa possui um portal especializado com publicações nesta
area, com todo o material veiculado na Revista impressa. con-
tendo Doutrina, Jurisprudeincla, Legislação. Questões Frequen-
tes, Coluna 3uridica do Sistema Ementários de Jurisprudén-
cia. Comentários es Decisões e Acórdãos do ?CI) em inteiro teor,

Outro produto inovador é o Pesquisa Brasil, sistema que reúne
toda a legislação aplicável às licitações e contratações segmen-
tada por assunto, sendo que para cada assunto ha a vinculação
das normas que versam sobre o tema, posição doutrinário e ju-
nsprudencial majontana e orientação da .)ML de forma direta,
concise, assertive e que traduz a experiência e a expertise da
JML Consultoria em identificar a necessidade e prioridade dos
clientes Alen) disso, o sistema disponibiliza modelos de che-
cklist sobre pregão presencial e eletrônico. pregão para sistema
de registro de preços. concorrência; adesão a ata de registro de
preço gestão e fiscalização de contratos, contratação direta,
dentre outros, seguindo as orientações dos órgãos de controle.
com dices da .IML (conheça aqui)

Na JML Book Store há livros especializados na area que servem
de suporte técnico aos eventos realizados pela empresa

A .IML foi pioneira no desenvolvimento de produtos e serviços
focados nas necessidades dos Serviços Sociais Autônomos - Sis-
tema S. com treinamentos, assessoria e consultoria jurídica
luz do Regulamento de Licitações e Contratos dessas Entidades,
além de contar com o maior banco de dados do Pais - Sistema
*S" 3 em 1 que compile Doutrina, 3unsprudéncia. Legislação.
entre outros documentos pertinentes a essa temática

Com o Intuito de sempre atender as necessidades de nossos
clientes, alinhando-as 'es inovações tecnológicas. a JML constan-
temente aperfeiçoa seus produtos e serviços, disponibilizando-
-os também para acesso em aplicativos móveis.

kica. geração de resultados,
foco no cliente e responsabili-

dade social.

ência nacional
de qualidade na orientação e
qualificação técnico-jurídica.

MENDES & LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNP3 07.777,721/0001-Si.
Central de Relacionamento JML: 413595.9999
PORTAL vnvwsimieventos.com.br

Cl—ta Rados sociais • Youtube:3ML Consultora e Eventos
Slog: wyvvv .Im leventos corn br/blog



e saiba mais sobre as
soluções que a JML
tem para *rear!

HISTÓRICO

2005 - 2017

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA,
CNN 07,777721/0001-51.
Central de Relacionamento JML : 413595.9999
PORTAL: wwwjmloventes.com.er

PRODUTOS Ee
SERVIÇOS

'level) I as.COM.br

a

CLIQUE E ASSISTA

BAIXAR HISTÓRICO JML

Redes socials e Y :3ML Co nu
&log: vi•Arvv irrileventos com



WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS
MODIFICAÇÕES NAS AREAS

TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
TRIBUTARIAS NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.

LOCAL: Curitiba, PR.
DATAS: 16 e 17 de outubro de 2018.

Aprese
tagd

1Públic
Alv

Como é de conhecimento, o Decreto n° 8.373/2014 instituiu o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), por meio do qual os empregadores passarão a comunicar ao
Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento,
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e
informações sobre o FGTS.
Esta transmissão eletrônica de dados visa simplificar a prestação das
informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
de forma a minimizar a burocracia para as empresas.
Portanto, este curso visa capacitar os servidores públicos para adequação
dos procedimentos internos á nova normativa.

V Profissionais das areas de recursos humanos, medicina e segurança do
trabalho, tecnologia da informação e departamentos correlatos.

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNN 07/77721/0001-51,
Central de Relacionamento JIML 413595.9990
PORTAL www.imleventos.eom.br

(m) Redes socials e Voutubik JML Consultoria e Eventos
Blog: wwwjmleventos com br/bog

rf



Obj1tivo

Vanta
gens

do
curso

Pale
tra

Conteúd
Progr
mátic

• Capacitar os servidores públicos acerca das alterações promovidas nas
áreas trabalhistas, tributárias e previdenciarias em virtude da entrada em
vigor do eSocial, abordando, de forma prática, o conteúdo do manual de
orientação, bem como a documentação técnica do eSocial.

• Conteúdo completo sobre as modificações promovidas pelo eSocial no
âmbito da Administração Pública;

✓ Palestrante com vasta experiência na matéria;
• Material didático com a marca JML; e
• Conteúdo com abordagem teórica e pratica.

DR. RUBEM MAURO SILVA
Sócio do Mauro Silva & Macedo Soares Advogados,
escritório de advocacia full-service localizado em
Brasilia/DF. Mestre em Direito Tributário Internacional e
Europeu pela Maastricht University, na Holanda.
Especialista em estratégias jurídicas aplicadas aos
negócios.

1° DIA —08 HORAS

MÓDULO I - 0 que é o eSocial?
• Definição;
• Declaração e fiscalização das relações trabalhistas;
• Tempo gasto para elaborar as declarações no mundo;
• Declarações atuais;
• Conceito e objetivos da licitação:

o GFIP — Lei n° 8.212/1991 c/c Decreto n° 3.048/1999 e Instrução
Normativa RFB n° 971/2009;

o CAGED — Lei n°4.923/1965 c/c Portaria MTE n°235/2003;
o RAIS - Decreto n°76.900/1975 c/c Portaria MTE n°5/2013;
o Folha de pagamento - Lei n° 8.212/1991 c/c Decreto n° 3.048/1999

e Instrução Normativa RFB n° 971/2009;

MENDES 8, LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNP J 07.777.721/0001-5T
Central de Relacionamento 3Mli 41 3595.9999
PORTAL wwwjmieventos.combr

Redes sociais e Youtube:JML Consultoria e Eventos
BIog ewNJmkcventos com briblog
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o Comunicação de acidente de trabalho (CAT)- Instrução Normativa
INSS n°45/2010;

o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) Instrução Normativa
INSS n° 99/2003.

• Escrituração digital;
• Mudanças no cadastro;
s/ Eventos;
•( Periodicidade de envio;
• Transmissão do arquivo;
• Certificado digital;
• Panorama legal;
✓ Principais inovações.

MODULO II — Análise detalhada dos leiautes do eSocial:
sz Cadastros:

o Empregador;
o Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos;
o Rubricas;
o Lotações tributárias;
o Cargos e Empregos públicos;
o Carreiras Públicas;
o Funções e Cargos em comissão;
o Horários e Turnos de trabalho;
o Ambientes de trabalho;
o Processos administrativos e judiciais;
o Operadores portuários;
o Empregados;
o Trabalhador sem vinculo e estatutário;
o Trabalhador avulso não portuário;
o Benefícios previdenciários;

• Eventos:
o Registro preliminar
o Admissão
o Alteração de dados cadastrais
o Alteração de contrato de trabalho
o Comunicação de acidente de trabalho
o Monitoramento da saúde do trabalhador
o Afastamento temporário
o Condições ambientais de trabalho
o Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria especial
o Aviso prévio
o Reintegração
o Desligamento
o Trabalhador sem vinculo — Inicio
o Trabalhador sem vinculo — Alteração contratual
o Trabalhador sem vinculo — Término
o Cadastro de Benefícios Previdenciários

MENDES & LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ 07777721/0001-51.
Central de Relacionamento JIML, 41 3595.9999
PORTAL: wwwJmleventos.com.br

Reties socials e Youtubo: 3ML. Consultoria o Evontc.)s
Blow wwwimloventos com bribloy



o Exclusão de eventos
• Folha — Remuneração:

o RGPS;
o RPPS;

• Benefícios Previdenciários — RPPS:
o Aspectos fiscais e previdenciários;
o Contribuição sindical.

2° DIA —08 HORAS

MODULO III — Atividade;

MODULO IV — Entrada em Vigor e Fiscalização:
Cronograma;

• Cruzamento de Informações (MTE e RFB);
• DCTF Web e EFD REINF;
• Penalidades.

MODULO V — Atividade;
• Atividade em grupos para elaboração de projeto de implementação do

eSocial.

MODULO VI — Planejamento e implementação:
• Planejamento - Identificação do perfil do empregador (Quem sou e onde

estou?)
• Planejamento - Rotinas atuais x futuras e Riscos (Para onde vou?)

• Admissão;
• Comunicação de acidente de trabalho;
• Afastamento temporário;
• Exposição a agentes nocivos;
• Aviso prévio;
• Desligamento;
• Processos judiciais / administrativos;
• Parametrização das verbas.

• Implementação — Base de dados cadastrais;
• Implementação — Novas rotinas;
• Implementação — Sinergia entre os departamentos.

MODULO VII — Apresentação e revisão do projeto.

MENDES Si LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ 07.777721/0001-51.
Central de Relacionamento JML 413595.9999
PORTAL wwwjmieventos.combr

t!21. R*des socials o Verartubre:JML Consultoria e Evento
Blow oxinft.r.imleyentos com briblog
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CarlHorán
g

Datl

Horlrio

16 e 17 de outubro de 2018.

Credenciamento e entrega do material: 8h as 8h3Omin,
Palestra: das 8h30min as 12h3Omin e das 14h as 18h;
Coffee-break: as 10h e as 16h:
Almoço: as 12h3Omin.

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNP3 07 777 721/0001-5I.
Central de Relacionamento JML. 413595.9999
PORTAL wwwjmieventos.com.br

Redes socials e Voutubo:JMI, Consultoria e Eventos
Slog: wvvi., m I oventos com briblog
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R$ 190,00 + 15% de taxas.

R$ 230,00 + 15% de taxas.

• Informe que você 6 cliente da JML e está inscrito
neste evento para garantir a tarifa acima no
HOTEL MABU CURITIBA BUSINESS.

V ESTACIONAMENTO: terceirizado, mediante
disponibilidade — R$ 28,00 por veiculo (carro
pequeno e médio) — R$ 40,00 por veiculo (grande).
Valor por dia. Pagamento devera ser efetuado
diretamente no hotel.

- Entrar em contato corn a

Central de Relacionamento JML: 41„ 3595.9999.

LocalEvent

eumiLzosau

MABU CURITIBA BUSINESS
Rua XV de Novembro, 830 - Centro, Curitiba - PR
Fone: (41) 3219 6000 I Reservas: reservas@hoteismabu.com.br
https://www.hoteismabu.com.br/hoteis/hoteis-em-curitiba/mabu-curitiba-
business/

APARTAMENTO PREMIUM TARIFAS

Individual

Duplo

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:

✓ Tarifas e condições validas somente para este
evento e período;

,7 Café da Manha em caráter de CORTESIA servido
no restaurante Brasserie — das 06h00 as 10h00;

✓ Check-in as 14h00 / Check-out as 12h00;
✓ Internet wireless cortesia nos apartamentos;

Opl

Hosp
dage

MEN DES 8, LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ O7,777.721/000-51.
Centt al de Relacionamento JML: 41 3595.9999
PORTAL: wwwjmieyentos.combr

Redes sociais e Youtube: JML Consultora e Eventos
Mow ~ivy mleventos com bribloy
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PLANO INDIVIDUAL:

R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), valor para não

assinante.

10% de desconto para assinantes e inscrições ate dia 26/09/2018.
A cada 4 (quatro) inscrições do mesmo órgão e vinculadas .t mesma
fonte pagadora, a JML concedera cortesia para uma 53 (quinta) inscrição.

Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila especifica do curso
(Editora JML), Legislação de Apoio, certificado de capacitação e aperfeiçoamento
profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02 (dois) almoços.

Participe
& Receba

MENDES & LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ 07.777.721/000l-51,
Central de Relacionamento JML: 41 3595.9999
PORTAL: www.jmleventos.combr

f tIv 1!1 Pedes sociais e Youtubo:JMI Consul
Blog: www iMieVentOS com briblog

na e Eventos



ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição devera ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML
(www.jmleventos.com.br); e o respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes
Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ n°07.777.721/0001-51 — Banco:

Caixa Econômica Federal: Agência: 0997 - Op: 003- C/C 161 —5

Certid6es Negativas na página principal do portal da JML

CENTRAL IFI
RELACIONAMENTO

3141.:

MENDES & LOPES PESQUISA. TREINAMENTO E EVENTOS LTDA.
CNPJ 07.777721/0001-Si,
Central de Relacionamento JML, 413595.9999
PORTAL wwwjedeventos.corn.br

•

Redes sociais e Veutube; JML Consultoria e Evento
Blow wvvvyjml(Nentos com bribing



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 052/2018

Data: 30 de maio de 2018.

De: Controladoria
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia - PA 16-2018 - Inexigibilidade - Contratação de treinamento
para servidor do DRH.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através do Relatório de Inexigibilidade de Licitação
(fls. 34/35), efetuamos a análise prévia do processo em epígrafe (fls. 01 a 35) e realizamos as
seguintes recomendações:

1) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF (fl. 27):
A validade desse certificado expirou em 14/05/2018, devendo o mesmo ser

atualizado. Obtivemos via interne novo certificado coin validade até 21/06/2018, que ora
anexamos, solicitando para que o mesmo seja encartado aos autos desse processo.

2) Certidão Positiva com efeito de Negativa Município de Pinhais (fl. 26):
A referida certidão está com a validade expirada desde 18/05/2018, devendo ser

solicitado 6. empresa escolhida para contratação (TML) uma certiclão dentro do prazo de
validade.

Por oportuno, lembramos que, sempre, antes de a contratação ser
homologada, sejam revisadas as validades de todas certidões, em caso de alguma com
validade vencida deverá ser obtida certidão com validade atualizada.

3) Justificativa do Preço
Um dos elementos necessários para a instrução do processo de inexigibilidade é a

justificativa do preço, conforme determina o Inciso III, art. 26, da Lei 8.666/93:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 22 e 42 do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 82 desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação
dada pela Lei if 11.107, de 2005) 
Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, sell instruido, no que couber, com os
seguintes elementos:
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

III —justificativa do preço.

A justificativa pode se dar de diversas formas, inclusive corno foi feito no
presente caso, através da juntada de Nota de Empenho, como a que foi emitida em favor da
empresa (DAL) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 248 Região, entretanto, constata-se na
discriminação daquela nota de empenho (fls. 32 e 33), que trata-se de treinamento no curso
denominado Oficina Avançada de Elaboração de Projeto Básico para Contratação de
Treinamento, Desenvolvimento de Pessoas e Ensino T&D — para Administração Pública e
Sistema "S" e não ao "Workshop: eSocial conforme pretende este processo de contratação.

Solicitamos, portanto, a juntada de notas fiscais ou outros documentos hábeis,
inerentes ao mesmo objeto a ser contratado, para fins de possibilitar o adequado comparativo
quanto ao preço praticado.

Após atendida as orientações desta Controladoria o processo deverá ser
encaminhado â. Assessoria Jurídica da Casa para parecer, em observância ao disposto no
Parágrafo único, art. 38, da Lei 8.666/93.

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: 30/05/2018:

Si!
Geren

o • • jMeira
di Controladoria

dos Santos
COntrolador

2
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VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07777721/0001-51
Razão Social: MENDES E LOPES PESQ TREINAM E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia:3 rvl L
Endereço: R MANDAGUACU 534 SL EMILIANO PERNETA / PINHAIS / PR

/ 83324-430

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: 23/05/2018 a 21/06/2018

Certificação Número: 2018052304054661330788

Informação obtida em 29/05/2018, às 10:03:14.

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

1 of 1 29/05/2018 10:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
Al ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4411110
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

N° 38726/2018

(DADOS DO CONTRIBUINTE
Nome do Contribuinte

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF

07.777.721/0001-51
Endereço

RUA MANDAGUACU, 534
CEP

83.324-430
Complemento

SLJ
Cidade

Pinhais
Estado

PR

11 Certifico a parte interessada, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66), que revendo os controles
de cobrança de tributos mobiliários e imobiliários desta Prefeitura, CONSTA que o contribuinte acima citado, possui
parcelamento dos seus débitos e está em dia com o pagamento ou com exigibilidade suspensa.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos
compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é Válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001

Emitida Eletronicamente via Internet
19/06/2018 ás 10:32

Qualquer rasura ou emenda invalida este
documento

WGT221205-000-WQEEAV-263471884

Página: 1 / 1

Validade: 30 dias a partir da Data de Emissão. Emitido Via Web



VOLTAR

CAI A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

07777721/0001-51
MENDES E LOPES PESQ TREINAM E EVENTOS LTDA
JML
R MANDAGUACU 534 SL J / EMILIANO PERNETA / PINHAIS / PR / 83324-430

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: 11/06/2018 a 10/07/2018

Certificação Número: 2018061103245102002436

Informação obtida em 22/06/2018, às 16:47:18.

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

•
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I$jIJML CONSULTORIA
EVENTOS

DECLARAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO E DECUMENTAÇÃO
APRESENTADA

JULIETA MENDES LOPES, brasileira, casada, advogada OAB/ PR 36496, inscrita no
CPF/MF sob o n° 006.988.729-24, portadora do documento de identidade sob o n°
7.104.169-7 — SSP — PR, JULIANO JOSÉ LOPES, brasileiro, casado, empresário, inscrito
no CPF/MF sob o n0 008.535.249-71, portador do documento de identidade sob o n°
7.104.246-4, ambos sócios e representantes legais da empresa - MENDES &
LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA (JML), situada à Rua
Mandaguagu, 534 — Sobre Loja - Bairro: Emihano Perneta - 83324-430 - Pinhais - PR,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 07.777.721/0001-51, Inscrição Estadual n° 90386836-
8o, DECLARAM, sob as penas da lei, que o curso — WORKSHOP: eSOCIAL:
PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NAS AREAS TRABALHISTAS,
PREVIDENCL4RIAS E TRIBUTARIAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, a ser realizado em Curitiba/PR, nos dias 16 e 17 de Outubro de 2018, tem
como PREÇO DE MERCADO, nacionalmente praticado pela empresa em epígrafe, o
valor de RS 3.780,00(tres mil, setecentos e oitenta reais), conforme
amplamente divulgado em seu portal institucional: www.jmleventos.com.br, e-mail
Marketing e Newsletter.

Ademais disso, para a mesma carga horária e mesmo público alvo (administração
pública), constam em seus meios de comunicação o mesmo valor de mercado para
capacitação similar (conforme também pode comprovar com empenho e notas já
emitidas). Todavia, para esse tema e por ser inédito na grade da empresa (não existe
ainda NF emitida).

Desta feita, acreditamos comprovar o preço de mercado, por simples diligência no portal
da empresa e documentação anterior, para projetos similares.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

Pinhais, 22 de Junho de 2018.

?Akin° José Lopes
,iretor ODeraciona

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LIDA.
Rua tvlandaguaçu. 534 - Erniliano Perneta - 83.324-430 - Pinhais - PR
CNPJ 07.777.721/0001-51, Central de Relacionamento JML: 41 3595.9999
Fax: 41 3595.9998 I Consultoria: 41 3595.9997
PORTAL: www.jmleventos.com.br

I-57.777.721/0001-5711

MENDES & LOPES PESQUISA
TREINAMENTO E EVENTOS LTDA

RUA MANDAGUAÇU N4 534
EMILIANO PERNETA - CEP: 83324-430

PINHAIS - PR

CI] is goo Redes sociais e Youtube: JMI.. Consuituria e Event°,
Slog; WWW.¡M{PV+.211205 cornie/blog
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CI n° 125/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico sobre procedimento de contratação de curso - Inexigibilidade

Londrina, 22 de junho de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 16/2018 para análise

e aprovação da assessoria jurídica (fls. 01-51).

Constam às fls. 36-45 documentos referente à mudança de data do curso.
Também foram juntadas certidões do FGTS e Municipal atualizadas, em atendimento A.
orientação da Controladoria (fls. 46-50).

Quanto à justificativa de preços, o proponente do curso ainda não dispõe de

Notas de Empenho emitidas por outros órgãos públicos para este evento especifico. Contudo,
as Notas de Empenho de fls. 32-33 dos autos se referem a um curso similar, do mesmo
fornecedor, com mesma carga horária e mesmo público-alvo.

Além disso, este preço reflete a tabela nacional da empresa a ser contratada,
conforme amplamente divulgado no site www.jmleventos.com.br, nos termos da declaração

de fl. 51.

Atenciosamente,

F lipe ng Paim
Departamento dr Sus mentos e Patrimônio
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ASSUNTO:

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

Inexigibilidade de Licitação - PA/DG 16/2018 — Contratação de Curso

INTERESSADO: Diretoria Geral

RELATÓRIO

Por meio da Cl n° 125/2018-DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta esta
Assessoria sobre a possibilidade de atender à requisição do Departamento de Recursos Humanos da CML de fls.
2/5 (Termo de Referência) e formulário de fls. 6, que solicita contratação de seminário para um servidor da Casa
sobre o tema "Workshop: e-social - principais modificações nas areas trabalhistas, previdencidrias e tributárias no
âmbito da Administração Pública" por meio de inexigibilidade de licitação em razão da singularidade do objeto e
notória especialização da ministrante do seminário, Rubem Mauro Silva, nos termos dos artigos 25, II e 13,VI, da Lei
8.666/93. Acompanha então o PA - DG 16/2018, que instrumentaliza o Processo Administrativo, além da razão de
escolha do fornecedor e justificativa do preço (R$ 3.780,00, cf. item 21 do TR) e do Termo de Referência elaborado
pelo Departamento de Recursos Humanos que explicita a necessidade de capacitação de servidor da Casa e a
pertinência do objeto a ser ministrado no curso, proposta do fornecedor quanto ao curso e também a documentação
requisitada à empresa Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos LTDA (JML), indicada para a prestação
do serviço, a saber: Contrato Social, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da União, CND do Estado do
Parana, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Municipais com a Prefeitura do Município de Pinhais,
Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Declaração de não utilização de
mão-obra infanto-juvenil em seus quadros, Consulta ao Cadastro dos Impedidos de Licitar do TCE-PR, Notas
Fiscais de cursos análogos (relativos ao "Sistema S") ministrados noutros Municípios.

As fls. 36/45 consta novo folder indicando a alteração da data do curso para outubro/2018.

A Controladoria da Casa, exercendo o controle prévio sobre a inexigibilidade (Comunicação Interna
52/2018, fls. 46/47), deu o processo por apto para prosseguimento, ressalvando entretanto a necessidade de
juntada de certidões atualizadas, bem como a juntada de notas de empenho relativas ao mesmo curso (Workshop
E-social) e não a outros cursos.
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PARECER

1. A CF/88, no artigo 37, XXI admite, como exceção e apenas nos casos em que lei

especificar, a contratação pública sem licitação. A lei 8666/93 tratou de regular então as hipóteses de dispensa e

inexigibilidade, caracterizando-se esta nos casos em que houver "inviabilidade de competição", definida pelos

critérios constantes nos próprios incisos do artigo 25, como ensina, argutamente, Marçal Justen Filho:

"(..) A compreensão do conceito de inviabilidade de competição resulta, por isso, não
apenas de uma interpretação semântica, fundada na significação verbal das palavras.
Compreender o que significa "inviabilidade de competição" depende do exame das três
situações apontadas nos incisos do art. 25, as quais são emblemáticas. Ali se indicam três
manifestações fundamentais através das quais a competição não se pode instaurar.
Dito de outro modo, a aplicação do inc. II do art. 25 da Lei n°8.666 envolve a aplicação
simultânea dos outros dois incisos do mesmo artigo. Esse é um dos exemplos mais
cristalinos da natureza interdependente e sistêmica do processo hermenêutico." (in "Ainda a
Inviabilidade de Competição para Contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados", disponível em <
http://justenfilhacom.br/wp-content/uploads/2008/12/mjf61.pdfr)

2. Com efeito, a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, II, da Lei de Licitações é
assim tratada na norma:

Art. 25. 8 inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade
para serviços de publicidade e divulgação;

0 referido artigo 13, por sua vez, dispõe que "consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a..

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico."

3. Aceita a idéia de que a contratação direta dos serviços de treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal é aceita pela lei de licitações, é preciso avaliar então os requisitos para tanto. 0 Tribunal de Contas da
União emitiu em 2010, uma Súmula (disponível em <http://porta12.tcu.gov.briportal/page/portaliTCU/jurisprudenciarsumulas>) que
sintetiza bem os requisitos a serem observados neste caso:

"SÚMULA N°252/2010

"A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso
II do art. 25 da Lei n° 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço
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técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do

serviço e notória especialização do contratado."

0 primeiro dos requisitos é facilmente observável, assim como a notória especialização do

contratado, que foi devidamente demonstrada no termo de referência. Resta o requisito da natureza singular do

serviço.

Neste caso, a singularidade, ao que nos parece, se não decorrer diretamente do curso e seu

programa didático especifico', certamente pode ser defendida a partir de suas demais características, também
abordadas no termo de referência, tais como a realização em período concomitante a uma necessidade atual da
CML, bem como a realização no próprio Estado do Paraná sublimando assim despesas com deslocamentos e
diárias, bem como suprindo em tempo hábil a lacuna que se busca preencher (preparação técnica de servidores
para lidar com os procedimentos específicos do e-Social). Celso Antônio Bandeira de Mello explica melhor,
certamente, citando o que chama de "singularidade relevante":

"Parece-nos certo que, para compor-se a inexigibilidade concernente aos serviços arrolados
no artigo 13, cumpre tratar-se de serviço cuja singularidade seja relevante para a
administração (e que o contratado possua notória especialização). (..) Pois é claro que a
singularidade so terá ressonância para o tema na medida em que seja necessária, isto 6, em
que por força dela caiba esperar melhor satisfação do interesse administrativo a ser provido."
(in "Curso de Direito Administrativo, 12a edição, p. 477)

4. Além destes requisitos, a contratação exige que se demonstre que o prego é adequado e
compatível com o mercado; neste particular, concordamos com o parecer da Controladoria em sede de controle
prévio, e reiteramos a necessidade de comprovação do valor equivalente do mesmo curso em outras localidades,
não se prestando apenas a declaração oriunda da própria entidade para este fim. Isto deve ser resolvido antes da
contratação, como condição à formalização.

É o pare

Carlos Alexandre Rodrigues, Advogario_CML1 em 4 deiulrlo,de2918.

I 0 ex-Ministro do STF, Eros Roberto Grau, entende que a singularidade acaba sempre decorrendo da notória especializacao. Escreve o autor:
"Singulares são os serviços porque apenas podem ser prestados, de certa maneira e com determinado grau de con fiabilidade, por um
determinado profissional ou empresa. Por isso mesmo é que a singularidade do serviço está contida no bojo da notória especialização." On "RDP
99, p. 70, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Adminsitrativo, 26a edição, Atlas, p. 272)
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

COMPLEMENTO DA JUSTIFICATIVA DE PREÇO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo n° 16/2018-DG

Objeto: Contratação de treinamento para servidor do Dep. de Recursos Humanos

0 prego inicialmente apresentado no Termo de Referência de R$ 3.780,00 é o
prego comum praticado pela instituição de ensino conforme divulgado no site
vvww.jmleventos.com.br e Notas de Empenho de fls. 32-33.

Diante da orientação da assessoria jurídica para que as notas de empenho sejam
equivalentes ao mesmo curso, a proponente informou que estes documentos geralmente são
encaminhados pelos outros participantes apenas na semana anterior do curso. A empresa
possui hoje somente a Nota de Empenho anexo, da Câmara Municipal de Campinas, com
desconto oferecido porque inclui a inscrição de 3 servidores da Camara Municipal de
Campinas.

Para comprovar a compatibilidade do prego com esta nota e permitir a inscrição
no curso com antecedência, sem aguardar novas notas de outros órgãos, a JML encaminhou
nova proposta de prego com desconto de R$ 1.780,00 conforme documento anexo. Por isso, o
novo prego é R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Londrina, 28 de setembro de 2018.

Andréa ii1ábbo
Departamento de S primentos e Patrimônio



28/09/2018 WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NAS AREAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS N...S4

•

Investi
mento

10% de desconto para
assinantes
e inscrições até dia 26/04/2018.
A cada. 4 (aiatro) inscrições doPlanortiMild.,1krat e vinculadas ã
mesma fonte pagadora, a JML

rzs 3.7 0 otfesia para uma 5'
(quig) instrigao.

(trés mil, setecentos e oitenta reais),
valor para não assinante.

Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta, eipecfflia do curso ¡Editora JML), Legisla ao de Apoio, certificado de capacitação e aperfeiçoamento
profissional 04 (quatro) coffee breaks e 02 (dois) al articlDe

Orien
tações

ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

A inscrição deverá ser efetuada pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML (www.jmleventos.com.br); e o respectivo
pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda., CNPJ n° 07.777.721/0001-51- Banco:

CARA Caixa Econômica Federal: Agência 0997- Op 003- C/C 161 -5

CLIQUE AQUI e tenha acesso as Certidões Negativas na página principal do portal JML.

(https://www.jmleventos.com.br/pagina.php?area=certidoes-negativas)

Local
do

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.jmleventos.com.br/hotsites/2018/eventos/0612-workshop-esocial/?o=PORTAL_JML 6/9



28/09/2018 WORKSHOP: ESOCIAL - PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NAS AREAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS

Evento

•

•

INABU CURITIBA BUSINESS

Rua XV de Novembro, 830- Centro, Curitiba - PR

(41) 3219 6000

% Site hotel , : cur tik),:ltn-r•'

9 Coc,gie
rI--'bu Busi

APARTAMENTO PREMIUM

Individual

Duplo

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS

buainessi

TARIFAS

P$190,00 +15% de taxas

RS 230,00 +15% de taxas

Maps
:0x94dc.e.4.6êadui4e.2b:0,35173b2403di'

Tarifas e condições válidas somente para este evento e período,

Café da Manna' em carater de CORTESIA servido no restaurante Brasserie - das 06h00 as 10h00:

Check-in às 14h00 /Check-out as 12h00;

Internet wireless cortesia nos apartamentos:

Informe que você é cliente da JML e esta inscrito neste evento para garantir a tarifa acima no HOTEL MABU CURITIBA BUSINESS.

ESTACIONAMENTO: terceirizado, mediante disponibilidade - R$ 28,00 por veiculo (carro pequeno e médio) - R$ 40.00 por veiculo (grande). Valor por dia.
Pagamento devera ser efetuado diretamente no hotel.

Hospe
dagem

Opções de Hospedagem

Entrar em contato com a Central de Relacionamento JML: 41. 3595.9999.

Fale conosco, nos estamos online!

https://www.jmleventos.com.br/hotsites/2018/eventos/0612-workshop-esocial/?o=PORTAL_JML 7/9



Camara Municipal de Campinas
Av. da Saudade, N°1004
Estado de Sao Paulo

Ponte Preta
CNPJ: 49.425.994/0001-87

\NI •

NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a

emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.
0101.00. CAMARA MUNICIPAL
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Credor  

001997- MENDES & LOPES PESQ, T. EVENTOS LIDA 07.777.721/0001-51

RUA MANDAGUACU, 534
7 Empenho

Tipo

ORDINARIO

Ata Registro Prep

PINHAIS/PR

Data de Ercissão

17/09/2018

Vencimento

Item de Despesa

001 - DIVERSOS

Tipo

NEXIGIBILIDADE
: Fonte oe Recursos Aplicação
01 - TESOURO 11000 - Geral

r- Dotação
Natureza da Despesa

: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA
ILSub-Eiemento da Desposa

3.3.90.39.48 • SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
vincuio

01 - TESOURO

Nro. Licitack

Nõrswo

000478
Folha

Processo

26262/2018

Reserva

133
Documenta/ Contrato / Convenio l Gerador

COMPRAS

No Red Classiticaçáo Funcional

! Créuuu

ORCAMENTARIO
Valores

• "f: .1rIet

000031 01.331,2001-1.003 -CURSOS E TREINAMENTOS

Código PCASP

332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO

500.000,00 282.855,90 5.000,00 277.855,90

Participação no curso: "Workshop: e-social, principais modificações nas areas trabalhistas, previdenciárias etributárias no âmbito da Administração Pública". Capacitação de 03 servidores da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Por Extenso
*****(cinco mil reais )*****

Autorização -

Cristiane Laurito da Silva
Contadora

CRC 1SP276129/0-6

5.000,00

Total 5.000,00

Rafael Fernando Zimbaldi
Presidente

_



27/09/2018 Webmail - Câmara Municipal de Londrina :: Proposta Comercial - WORKSHOP: ESOCIAL - Principais Modificações nas Areas Tra60

Assunt:,

De
Pars

Data

Proposta Comercial - WORKSHOP: ESOCIAL - Principais Modificações
nas Areas Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias no Ambit° da
Administração Pública.
<dayanne©eventosiml.com.br>
<felipepaim©cml.progov.br>
27.09.2018 17:06

utah - - IL

• JML_EVENTOS_JUNHO_CURITIBA_WORKSHOP_ESOCIAL_PRINCIPAIS_MODIFICACOES_NO_AMBITO_DA_ADMINISTRACAO_PUBLICA.pdf
(-1,4 MB)

DAYANNE GUERRA
Capacitacão, In Company, Presencial,

Curitiba, 27 de setembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

A/C: Sr. Felipe

*Prezado:

Inicialmente, agradecemos a oportunidade de apresentarmos o presente curso, bem como uma proposta
especial com o intuito de viabilizarmos as participações dos servidores desta entidade.

Abaixo, seguem as informações gerais do curso e demais especificações para sua análise.
WORKSHOP: ESOCIAL

PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NAS AREAS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Descrição do Curso
Temática:

• Como é de conhecimento, o Decreto no 8.373/2014 instituiu
o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), por meio do qual os
empregadores passarão a comunicar ao Governo, de forma
unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como
vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento,
comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio,
escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.

• Clique AQUI e conheça o conteúdo na integra.

PALESTRANTE: DR. RUBEM MAURO SILVA

16 e 17 de outubro de 2018
Curitiba, PR.

LOCAL DO EVENTO

MABU CURITIBA BUSINESS
Rua XV de Novembro, 830 - Centro, Curitiba -

PR
Fone: (41) 3219 6000 I Reservas:

reservasahoteismabu.com.br
https://www.hoteismabu.com.brlhoteisjhoteis-

em-curitiba/mabu-curitibabusiness/

Sócio do Mauro Silva & Macedo Soares Advogados, escritório de advocacia full-service localizado em Brasilia/DF. Mestre em
Direito Tributario Internacional e Europeu pela Maastricht University, na Holanda. Especialista em estratégias jurídicas aplicadas
aos negócios.

Clique AQUI para conferir o currículo do palestrante na integra!

MENTO

PLANO INDIVIDUAL
R$ 3.780,00

(três mil, setecentos e oitenta
reais),

valor para não assinante.

PLANO CORPORATIVO 

A cada 4 (quatro) inscrições do
mesmo órgão e vinculadas
mesma fonte pagadora, a JML

PROPOSTA COMERCIAL — 1 (um) participante pagante.

1) Valor Individual: R$2.000,00 (dois mil reais) por participante pagante.

2) Valor de Desconto: R$1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais).

MATERIAL DE APOIO

Inclusos: material de apoio (canetas, blocos e pasta), apostila especifica
do curso (Editora JML), Legislação de Apoio, certificado de capacitação e
aperfeiçoamento profissional, 04 (quatro) coffee-breaks e 02 (dois)
almoços.

https://webmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task=mail&_action=print&_uid=22819&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1 1/2
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concederá cortesia para uma 50
(quinta) inscrição.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER
Antecipe sua inscrição. Vagas Limitadas.

• INSCRIÇÃO: A inscrição pode ser efetuada ainda, pelo telefone (41) 3595-9999, ou no portal da JML,
acessando a CENTRAL DE INSCRIÇÕES .

• PAGAMENTO: 0 respectivo pagamento em nome de Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e
Eventos Ltda., CNPJ n0 07.777.721/0001-51.

• DADOS BANCARIOS: Caixa Econômica Federal: Agência — 0997 — Op.: 003 - C/C 161 — 5. 

• CERTIDOES: Acesse o link CERTIDOES NEGATIVAS JMI, para obter as certidões negativas atualizadas
e outros documentos necessários para elaboração do processo de contratação.

• JUSTIFICATIVA: Acesse o LINK e obtenha documentos complementares para elaboração da
JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DA JML.

• FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A justificativa legal para a contratação dos Seminários e Treinamentos da
JML Consultoria & Eventos pode ser fundamentada na conjugação do art. 25, inciso II e § 10
(inexigibilidade de licitação por notória especialização), com o art. 13, inciso VI (contratação de serviços
técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei n0 8.666/93.

Estamos também disponíveis através da Central de Relacionamento JML:
fone (41) 3595 9999 de segunda à sexta — das 8h3Omin às 12h e das 13h3Omin ás 18h3Omin
(horário de Brasilia) ou pelo portal: www.jmleventos.com.br > opção: Central de Relacionamento JML.

Atenciosamente,

Dayanne Guerra - Capacitação, In Company, Presencial, EAD
Telefone: 41 3595-9970

dayanne@eventosjml.com.br

You

•

FACA SEU CURSO
QUA N DO QUISER
EAONDE ESTIVER

https://webmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task=mail&_action=print&_uid=22819&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1 2/2
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11.4

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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ: 07.777.721/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional 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 A situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 10:27:00 do dia 07/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2019.
Código de controle da certidão: 8774.8A94.36FF.2D4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018483360-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.777.721/0001-51
Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA

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
fa natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

•

Válida até 05/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (07/08/2018 11:42:18)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
N°74703/2018

[ DADOS DO CONTRIBUINTE]
Nome do Contribuinte

MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF

07.777.721/0001-51
Endereço

RUA MANDAGUACU, 534
CEP

83.324-430
Complemento

SLJ
Cidade

Pinhais
Estado

PR
1
Certifico a parte interessada, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66), que revendo os controles
de cobrança de tributos mobiliários e imobiliários desta Prefeitura, CONSTA que o contribuinte acima citado, possui
parcelamento dos seus débitos e está em dia com o pagamento ou com exigibilidade suspensa.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos
compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é Válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento

4110

Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001

Emitida Eletronicamente via Internet
19/09/2018 as 16:08

Qualquer rasura ou emenda invalida este
documento

WGT221205-000-TLRLXD-272478403

Página: 1 / 1
Validade: 30 dias a partir da Data de Emissão. Emitido Via Web
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.777.721/0001-51

Certidão n°: 155056464/2018
Expedição: 30/07 / 2018, as 09:56:25
Validade: 25/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

07.777.721/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a. data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

• Certidão emitida gratuitamente.

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

e sugeP.ts::',es:



28/09/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp

VOLTAR

CAI A
CAIXA ECOWACDA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07777721/0001-51
RaZAID Social: MENDES E LOPES PESQ TREINAM E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia:J M L
Endereço: R MANDAGUACU 534 SL / EMILIANO PERNETA / PINHAIS / PR /

83324-430

A Caixa Econâmica 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: 15/09/2018 a 14/10/2018

Certificação Número: 2018091503475114351770

Informação obtida em 28/09/2018, às 11:07:23.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapetasp 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16/2018 / 1NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°
10/2018

Diante da documentação presente nos autos, ratifico/homologo a presente Inexigibilidade de
Licitação, para participação de servidor do Recursos Humanos no "Workshop eSocial —
Principais modificações nas areas trabalhistas, previdenciarias e tributárias no âmbito da
Administração Pública", com fundamento no art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, junto à MENDES
E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LIDA, CNPJ n° 07.777.721/0001-51,
pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ailton Nantes d Si! a
Presidente

•

ondrina, 28 de setembro de 2018.



Jornal Oficial no 3626

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2018

Pág. 125 Quinta-feira, 04 de outubro de 2018

Diante da documentação presente nos autos, ratifico/homologo a presente Inexigibilidade de Licitação, para participação de servidor do Recursos
Humanos no"Workshop eSocial — Principais modificações nas areas trabalhistas, previdenciarias e tributárias no âmbito da Administração Pública",
com fundamento no art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, junto á MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA, CNPJ n°
07.777.721/0001-51, pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Londrina, 28 de setembro de 2018. AiIton Nantes da Silva - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2018 — PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: POSTO FARIA LIMA
CNPJ: 06.308.544/0001-00
Objeto: registro de pregos para eventual aquisição de combustiveis (gasolina e etanol).
Valor total: R$ 71.679,12 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 25 de setembro de 2018.

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL
EDITAL CMAS N° 009/2018 — ANALISE DE CANDIDATURA E HOMOLOGAÇÃO GESTÃO 2017/2019

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social analisa e emite parecer quanto ás candidaturas aos cargos vacantes de
representação de conselheiros, conforme o edital CMAS n° 007/2018 — Eleição Complementar Gestão 2017/2019.

Candidatura Deferida na representação dos serviços socioassistenciais não governamentais de proteção social básica, em que será
eleito 01 (um) suplente:

- CONGREGAÇÃO DE IRMÃS DA PEQUENA MISSÃO PARA SURDOS — PAULO HENRIQUE DE AGUIAR.

OBSERVAÇÃO: Não houve candidatos nas demais categorias.

Londrina, 03 de abril de 2018. Caroline Tomaz Sakakura - Membro da Comissão Eleitoral, Rodrigo Eduardo Zambon - Membro da Comissão
Eleitoral

RESOLUÇA0
RESOLUÇÃO N°070/2018 — CMAS, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018

Sumula: Dispõe sobre a indicação de conselheiros para acompanharem a Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social-2018-
2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n° 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

• Considerando que o Plano Municipal de Assistência Social (2018-2021) vem atender a recomendação legal estabelecida pelos artigos 203 e
204 da Constituição Federal de 1988 no âmbito da Politics de Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei
n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Política Nacional de Assistência Social e Norma Operacional Básica do SUAS;

• Considerando a Resolução n° 182, de 20 de julho de 1999, de Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em seu artigo 10 define que os
Pianos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o período de 4 (quatro) anos, tanto para estados quanto para municipios;

• a deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 11 de abril de 2018;

• a deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 25 de abril de 2018;

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a indicação dos seguintes conselheiros para acompanharem a Comissão de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social-
Vigência 2018-2021.

- Amanda Boza Gonçalves — representante governamental:
- Claudio Marcio de Melo - representante de Entidade;
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CI n°269/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Emissão de Nota de Empenho — Inexigibilidade n° 10/2018

Londrina, 04 de outubro de 2018.

Prezada gerente,

Segue cópia do Termo de Homologação do processo em epígrafe, com os
dados necessários para emissão da Nota de Empenho.

Atenciosamente,

'FeJipè Werla Paim
Departamento de Sup m tos e Patrimônio


