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DECLARAçÃO DE EJXCLUSTVIDADE

DE pREsrAçÃó oe senvços especlRcos

Dc acoÍdo @m noaso mêlhor conhêciÍnênto, basêado ern noagoa Í€gistros de pÍodutos e soMços
d€ eÍnpÍ€|sas do sagmento de lr.aônvolylÍnênto a llcandancírb d. í,lognrnú de coírputrdor
cu.iomtsáv.|., a empÍêBâ E. P. SARAIVA - XE, inscrita no GI{PJ sob o no O2.967.9efl0OOí 3S ê
no NIRE sob o no í6í0í0566í6, ea6decftla na Av. Pedtp Alv.É8 C.brrl, íf 6220 - íc And.r
Sacnmônt - BelórúPÀ CEP:66.í23{120 constâ, eté a prêsentâ data, como a única emprea
praetadora, no Ertedo do Pará, do(s) serviço(s) de:

Uc.ncLmenb de uro o luporb Écnlco de SOFTWARE IXTEGRADO DE GESTÃO
ESCOLÂR PÚBLICA com.3 crr.cbrí.üces exclurlvec coníorme t!!8clonrd.. a b.ko:
. Ser desonvohddo exclusivamênb pâra GesÊão Escolar PÚblica;
o Não depender de intemet ou qua§uer outso meio de coÍnunicaçâo;
o Permiür sua úillzaçâo, eem custos adicionals, Bm guantoa computadores furem nec€ssárioa.
o Ahralizar inÍormaçõês das escolas no computador centÍal da SaqetarÍa Municipal de

Educaçâo automaticamente pelo6 mêios de comunicaÉo (internêtnntÍeneo dou manualmente
(eportação/importaçâo de dados);

o Poesuir funç6ee antegredes de gê6táo ecadêmica, pedagôgica I edministtlatlva apli:adas à
Educaçâo Pública (Emino do I e I anos, EJA, Depedência/Maptaçâo de EstÚos' Multi-
Sériê/Etapa, CoÍÍêçâo de Fluxo, Pl,lAlC ê Avaliaçõ€ô Quantltattuas, Qualitatim e Deocritiva):

r Controle oe Recursc Humanoo aplicado6 à Educação Pública;
o CoÍ role de TranspoÍb Escobt:
. Égortar/lmpoítaÍ o Censo Eecolar (MigraÉo de Conso Esoolar p/ portal do INEP/MEC);
o Gerar toda a DocumêntaÉo Escolan
. G6rar aa EstetÍstica3 EscolaÍ€3;
. Aoêssar pêÍmenentêÍÍrente o sistema indepêndente dê rênovação dê contrato atá o último ano

letivo conffido.

A pmsente declaraÉo é válkla por O1 (um) ano e íoi emitida, poÍ sol[4?Éo da êmpÍêsa
supramencionada, conbnnê documenbs pÍ€soílt€s noo arquivos da UI{DIIE PA ê s€guindo os
fâmibs pÍêlristos.

Emlüd. om: O5/Ol l'!2O17.
Vlllda a6: Oí0í120í8.
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3" OÍício de Notas
OTJEI 8"1óor-P.;-Brral Folha:

pRocuRAçÃo púaLrca euE FAZ: E. p. sARAtvA - rrtE,
NA FORITIAABAIXO:

Saibam quantos este público instrumento de procuração
nove dias do mâe de laneiro do eno de dois mil e dezesseto

!§Á5r

bastante vtrem que, aos
(090112017) da Era Cristã, nesta cidade de Belém, capital do Estâdo do Pará, Brasil, na
Matriz deste Cartório, na Av. Pedro Miranda, 849-Pedreira, perante mim, Tabeliã
lntêrina, compareceu como Outorgante abaixo identificado(a) do que dou fé, E. P.
SARAIVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Pedro ÁMares
Cabral, no 5220 - Andar '1 , Sala 105, baino Sacramenta, inscrita no C.N.P-J. sob o
número 02.9ô7.964/0001-39, devidamente regishâda na Junta Comercial do Estado do
Pará - JUCEPA sob o no 1510'1056616, com úhima alteraçáo arquivada sob no
20000448850, datado de 141O9f20'151, neste ato representada por seu titular EDUARDO
PEREIRA SARAIVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de ldentidade
RG no 7721195 lo.Viâ PC/PA, inscrito no CPF/I\4F sob no 633.475.121-20, residente e
domiciliado nesta cidade na Rodovia Augusto Montenegro, no 3501, Bloco 08, apto 2M,
bairro Parque Verde. E disse por este instrumento, nomeia e constitui seus bastante
procuradores - JORGE ttlOlSES CADDAH, brasileiro, divorciado, gestor público,
portador da Cédula de ldentidade RG no 506293 SSPiPl, inscrito no CPF/MF sob no

200.709.853-91, WESLEY RODRIGUES MELO, brasileiro, solteiro, representante
comercial, portador da Cédula de ldentidade RG n" 4267747 SSP/PA, inscrito no
CPF/MF sob no 866.35'1.152-Y, e/ou ALINE REIS SARAIVA, brasileira, casada,
tecnóloga em rede de computadores, portadora da Cédula de ldêntidade RG no
4í 53873-4avia-PC/PA, inscrita no CPF/MF sob no 004.917.342-12, ambos residentes e
domiciliados nesta cidade na Rodovia Augusto Montenegro, no 3501, bloco 16, apto 101;
a quem confere poderes para em coniunto e/ou seoaradamente indeoendente da ordem
de nomeacão tratar e resolver todos os negócios da firma mandante, representando-a
perante queisquer autoridades, perssoas flsicas e repartições públicas íod€rais,
estaduãis, municipais, entidades autárquicas ê palaêatatals, sociedades de
economia mista, comérclo em geral, Bancos, Cartorios, Ministério e Ju3tlça do
Trabalho, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Recêita Estadual, Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, Junta Comercial, INSS, SEFA, SEFIN e onde mais for
preciso e com esta se apresentar, tratando e resolvendo todos os seus negócios,
assinando para isso tudo que reclamarem seus dire'rtos e intêresses; cobrar e receber
amigável ou judicialmente toda e qualquer importância devida à mandante, por qualquer
título, pessoa ou proveniência, firmando recibos e dando quitaçôes; fazer regularização
fiscal da firma mandante, podendo consuhar débitos tributários, situação fiscal e outros,
receber dados e/ou informações protegidas ou não por sigilo fiscal, fazer acordos,
parcelar dívidas, assumir obrigaçÕes, reclamar contra excessivos ou indevidos, requêrêr
e receber Darf e Redarf, bem como Certidões Negativas, aprêsêntar, juntai', retirar e
assinar documentos, preencher formulários, prestar informaçóes e esclarecimentos,
confirmar ou retiÍicar dados, assinar Declaraçáo. de. Impgsto de Rendas, comprar e
vender bens de seu ramo de negócio, assinar..oontratos,,estipular e aceitar cláusulas é
condições, receber, pagar, passai recibos, dar e exigiÍ quitaçôes; admitir e demitir
empregados, assinando Carteiras Profissionais, fixando salários; promover a
participação da firma mandante em conconências públicas, tomadas e coletas cie
preços, cartas convites, pregão presencial ou eletrônico ou qualquer modalidade de
licitagão, concordando com todos os seus termos, assinando propostas, atas, mapas, e
contratos, interpondo recursos, assistir a abertura de propostas, impugnar, reclamar e
protestar, fazer novas propostas, rebaixos e descontos, ofertar lances verbais ou
eleÍÔnicos, sistema de registro de preço, prestar cauçôes, levantá-las, receber as
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da verdade
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BELEM, 09 Janet

CARTÓ RIO Q,UEIROZ SA
3e oflcio de Notât -Belé

Certiíico dou fé que a pÍesente
e foi

oesta data Pe

conlere comoO

ne PaJaque Esc.

que
riginàl que me
autenti(o e5la vta.



0211012017 Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadast.al

Coinprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE tNScRtÇÀo

02.967.964/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTIJRÂ

17t1U1998

NOME EMPRESARIAL

E. P. SARAIVA . ME

ÍíÍuLo oo ESTABELECTMENTo (NoME DE FANÍasra)
HABIL INFORMATICA, ACESSORIAS & SOFTWARES

cilotcir oEsCRta-o DA ArvlD NôMrcA pRtNctpaL

62.02-3-00 - Desenvolvimênto ê llcenciamento de programas de computadoÍ customiáveis

cóDlco E oEScRlÇÁo oAs ATM0aDES EcoNôMlcas sEcuNDÁRrAs

62,0í-5.{)í . Desonvolümento de programas de computador sob encomenda
62.09-í.00 " Suporte técnico, manutênção ê oukos sêÍviços em tecnologia da informação
6í,906-112 " Provedorês de voz sobre protocolo intemêt - VOIP
6í,90{-99 - Outras aüvidades de telecomunicações não especillcadas anterioÍmentB
63,íl-9-00 - Tratamênto de dados, provedo.ês de sêrviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet
46,47{-0í - Comércio atacadista dê artigos de escrltóÍio e dê papêlaria
,16.,í74-02 - comércio atacadÉta de livros, iornais e outras publicaçôes
73.í l-1-00 - Agências de publicidade
46,5í-6-0í - Comórcio atacadista dê êquipamentos de informática
46.5í-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para iníormáticô
62.03.'t-00 - Oêsenvolvlmento e licenciamento de programas de computador náo-customiáveis
82.í9.9-99 - Preparação de documentos e rerviços especializados dê apoio administrativo não especificados
anterioíments
63.19-({)0 - Ponâis, provêdorês d6 corÍeúdo e outros serviço6 de informaç"ão na intemet
73.20-3{0 - P€quisas de mercado ê de opinião pública
66.22-3-00 - CorÍêtorês e agôntes de aeguros, de planos dê previdência complementar ê de saúdê
62.0.{-{r-00 - Consultoria qm têcnologia da inÍoÍmaÉo
66,2í-5{2 - Auditoria e consuhoía atuarial
69.20.6-0t - Atividades de contabilidade
85.50-3-02 - Atividadês dê apoio à êducação, exceto caixas escolarcs
7,1.90-t-99 - Oúràs atividadês profissionais, cientlficas e técnicas náo especificadas anterio.mente

cóDtco E DEScRIÇÁo oa NATUREZÂ JURÍorca
2t3-5 - Empresário (lndividual)

LOGRAOOURO

AV PEDRO ALVARES CABRAL
NUMERO

5220 ANDAR í SALA í05

CEP

66.í23-020
BAIRRO/DISÍRITO

SACRAMENTA
MUNICiPIO
gELEltl PA

ENo€RÉço ELEÍRôNrco
SARÂIVA.EDUAROO@HOTiriAlL.cOÍú

TELEFONE
(9í ) 326,í-8912

ENrE FEoERÂTrvo RESpoNsÁvEr (EFR)

struaçÁo caDAsÍRAL
ATIVA

OÀÍA DA SIIUAçÃO CADASTRÂL

03/í112005

Molvo DE sfruaçÁo cÀDAsrR L

ESPECIAL DATA OA SITUAÇÁO ESPECIAL

ContÍibuinte,

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n"'1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0211012017 às 08:40:08 (data e hora de Brasília).
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https:/ 
^rww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridicâ/cnpj/cnpireva/CnPireva-Comprovante.asp

Página:112

ConÍra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.
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ozt1012017 Comprovantê de lnscrição e dê SituaÉo Cadastral

REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE rNScRrçÁo
02.967.964/0001-39
MATRIZ

corrtpnovlure DE tNScRtçÃo E DE struAçÃo
CADASTRAL

17112J199A

NOME EMPRESARIAI
E.PSARAIVA.ME

E OESCR OAS ATIVIDADES ECON cAs
82,1í-3-00 - Sêrviços combinados de e§critório e apoio administretivo
85.99-6-03 - Treinamento em inÍormática
85.99{-0,4 - Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial
82.30.0-01 - Serviços dê organização dê feiras, congrêsso6, exposições ê fêstâs
61.906-0't - Provedorcs de âcêsso às redês de comunicaçôes
70,20.1-00 - Atlvidades dê consultoria em em Íesa exceto consultoria técnica íÍica

IGO EOESC DA NÁÍI]REZA JUR lcA
213-5 - Em ividual

AV PEDRO ALVARES CABRAL
COMPLEMENTO

ÂNOAR .I SALA í05
N M

5220

CEP

66.í23-020
BAIRRO/OI§TRITO

SACRAÍUIENTA
MUNtclPto
BELEÍVI PA

ENDEREço ELETRôNtco
SARÂIVA.EDUARDO@HOTÍÚAIL.COM

ÍELEFONE

9í 326/.-4912

ENTE FEOERÁÍIVO RESP (EFR)

CAOASÍRÂL

ATIVA
oATA oÂ snuaçÃo caDAsrRÁL
03rí1/2005

MOTIVO DE S

ESPECIAL DAra oÀ snuAÇÃo ESPEcIaL

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, g[iqueiqui.
Alualize sua páoina

Página: 212

PraFa.ar Paght
prra lmFlrrl§

CONFERE COM

ORTGINAL

cltar

https:/Àvww.Íeceita.fazenda.gov.br/pêssoajuridicâ/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 212

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no í.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/10120í7 às 08:40:08 (data e hora de Brasília).
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01togt2017

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE.NEGATTVA DE DÉBTTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERATS E À DíVIDA ATIVÂ DA UNÉO

Nome: E. P. SARATVA - ME
CNPJ: 02.967.964/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuraáas, e certificadJlue:

1. constam débitos administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 1s1 da Lei n9 s.172, de 25 de outubro de 1966 -código Tributario Nacionar (crN), ou objeto de decisão judicial que oetermina-sua
desconsideraçáo para Íns de certiícaÉo da regularidade Íscal; à

2- náo constam inscriçóes em DÍvida Ativa da Uniáo na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

conÍorme disposto nos arts. 2os e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidãonegativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íliais e, no ceso de ente federetivo, para
todos os órgãos e fundos púbticos da administração direta a ete vincutaàãi. nárãrêi" á1itr"ê" a"su.ieito passivo no âmbito da RFB e da pcFN e ãbrange inclusive as contribuiçÕes .o"iri.-liéü"tr"
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei Ê 8.212, de 24 de jurho de í 99i.

A aceitaÇáo desta certidâo está condicionada à verilicaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/Árvww.receita.Íazenda.govbe ou <http://www. pgfn.faz enda.gov bÊ

cedidão emitida gratuitamente c9.I lgse na portaria conjunta RFB/pcFN nc í.7s.í, de ozr1ol2o14
Emitida às 13:41:16 do dia 01tO9lZO17 <hora e data de BiasÍlia>.
Válida alé 2810212018.
Código de controle da certidão: ADBE.SA24.A78D.432E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretada da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Faenda Nacional
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lmpresso da FIC

*
GOVERNO DO ESTADO DO PAR/{
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRTÇÃO CADASTRAL - FIC

TNSCRIÇÀO ESTADUAL
1s.262.752-9

TNSCRIÇÀO NO CNPJ/CPF
02.961.961t0fi1-39

NSCRIÇÀO \A JLNTA COMI]R('IAL
t 5101056616

OME EMPRESARIAL
P SAR{IVA .ME

O Do ESTABELECIMENTO
BIL INFORMÂTICA. ACESSORIAS & SOFTWARES

E

RAT BELEM

Ço
PEDRO ALVARES CABRAL.5220 SACRAMENTÂ ANDAR I SALA

REGIME DE PAGAMENTO
Normal

DATA DE INICIO DA ATTVIDADE
26/01t2007

C PIO

AÇ O CADASTRAI
tivo

DIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
- Desenvolvimento e licencirmento de programrs de computâdor customizáveis

de escrirório e de papelaria
DIGO DE ATIVIDADE SECUND
7801 - Comércio atacadisa de

7802 - Comércio atacadista de livros, jomais e ouüas licações

GO DE ATIVIDADE SEC1JND

ODIGO DE ATIVIDADE SECUNDARIA
160l - Comércio atacadista de ul de informática

1602 - Comércio atacadista de suprimentos ara informática

IGO DD ATIVIDADE SECLTND

DIGO DE ATIVIDADE SECTINDARÍA
190601 - I'Íovedores de acesso àLs redes de comunicações

intemet - VOIP
DIGO DE /\TIVIDADE SECUND

90602 - Provedores de voz sobre

ÍGO DE ATIVIDADE SECUND RIA
90699 - Outras atividades de telecomunic&çõ€s não especificadas anteriormente

=ooã
au z.
tro
â5o

01501 - Desenvolvimento de programas de sob gncomenda
GO DE ATIVIDADE SECTJND

100 - Desenvolvimento e licenciamento de não-customizáveisde

GO DE ATIVIDADE SECTJND RIA

dai
IGO DE ATIVÍDADE

- Consultoria €m

e outros seryiços em tecno logia da informação

DIGO DE ATÍVIDÁDE SECUND
00 - Suporte técnico,

ti e serviços de h na intemet

IGO DE ATIVIDADE SECLND RIA
11900 - l'ratamento de dados, res de serviços de

194fl) - Ponais. provedores de conteúdo e outros os de informação na intemet

DIGO DE ATIVIDADE SECT'ND

IGO DE ATIVIDADE SECTNDARIA
1502 - Auditoria e consultoria atuarial

ementar e de saúde

IGO DE ATÍVIDADE SECLIND RIA
lanos de previdência com- Corretores e agentes de se de

1/2
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02t10t2017 lmpresso da FIC

IGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
I - Atividades de contabilidade

exceto consultoria téÇnica illca
IGO DE ATIVIDADE SECUND RIA

- Atividades de consultoria em

1I400 - Agências de licidadc
DIGO DE ATIVIDADE

tca
IGO DE ATIVIDADE SECUND

de metcado e de opinião

s, cientilicas c técnicas não especificadas anteriormente490199 - Outras atividades
IGO DE ATIVIDADE

ICO DE ATIVIDADE SECUND

11300 - Seniços combinados de escritório e apoio administrativo

ecializados dc apoio administ ativo nào ificados anteriormente
DIGO DE ATIVIDADE SECTIND

de documentos e serv19999 -

0001 - Seniços de organizaçào de feiras, congressos, ex e Íeslas
DIGO DE ATIVIDADE SECLIND

DIGO DE AIIVIDADE SECUND
- Serviços auxiliares à e

IGO DE ATIVIDADE SECLND
- Treinamento em infotmática

- Treinamento em dcsenvolvimcnto profissional e
DIGO DE ATIVIDADE SECUND

Aprovado pelo Decreto n'4676 de l8 de Junho de 2001.

Emitido no dia 02l1012017 às 08:53:24 pelo Portal de Serviços da SEFA

=o(.)i
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01t11t2017 hüps://app.sefa.pa. gov.br/emissao-certidao/emitirCeÍtidao.action

SERVIÇO GRAIUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETAzuA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA

Nome:EPSARAIVA-ME
Inscrição Estadu : 15.262.752-9
CNPJ: 02.967.964/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do_ sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nom€,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de

natureza nâo tributilria, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.o 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n." 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a

confirmação de sua autenticidade, pela Intemet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:10:48 do dia0llll12017
Válida até: 30/0412018

Número da Certidão: 70201 7080531786-0

Código de Controle de Autenticidade: C I EBC668.F 136F009.28A25162.225D99D5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9' da Instrução Normativa n.'0019. de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRAIUITO

2t2

tr6E?ÍÊ

https://app.sefa.pa.gov.bíemissao-certidao/emitirCertidâo-âction



ortal SEFA

Secretâriâ de Ertâdo de Fazende

CONFIRMÁçÀO DE ÀUTENTiCIOAOE DAS CERNOóES

El RôsrJltado

Con§Lr11â ãutentrodâdê dê Õerudóes

https:1/app.sefa.pa.gov.br/autenticidade-certidoes/consultaCertidao.do

Temanào do torto E Íl I Âlô SEFA - 0800'72t5533

§TFÃ
süb
§ffi

Noírê Empr€aarial:

lnscrição Est duâl:

CTPJI

Emtdde à!i
vállde a!á:

Tlpo Cerddtol
tf Cerddto:

Códlgo de coÍtsolc dê rutêÍtlcld.do:

E P SÂRAIVÂ.ME

15.n2.752-9

02.967.96tl/0001-39

09:10iil8 no dia o1/11/2017

30/04/2018

Negalir/a TdbutáÍia

70201708053178+1

378DF096.3A32A62F.82D4E000 &qO1997C

I

C.pydol-d o2010 SEFÀ Td,ôs G drêit6 Éedc. Asida vscedê ê Sdaa Frfto 110 - ÔEP 66 06360lJeíúmfiio 08o725.5533

del 02/01/20i8 l5:29



2017-ê1S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAo NEGATIVA DE NATUREZA NÃo TRISUTÁRII

Nome: E PSARAIVA-ME
lnscrição Estadual: 15.262.7 52-9
CNPJ : 02.967.964/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabí dade do sujeito passivo acima idenüficado que vierem a ser apuradas, é

certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Execuüva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributáría, incritos na Dívida Aüva.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.s 2.473, de 29 de setembro de 2006,
e da lnstrução Normativa n.e 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos
após a confirmação de sua autenticidade, pela lnternet, no Portal de Serviço da Secretaria
Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:05:52 do dia 1910612O77

Válida até: 16/12/2017

Número da Certidão: 702017080300416-3

Código de Controle de Autenticidade: 0E7266C4.50C97898.4D51F114.54E897ED

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de
notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as
hipóteses previstas no art. 9' da lnstrução Normativa n." 0019, de 5 de Outubro de 2006,
como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico wwwsefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

sERVtÇO GRATUTTO

a

http§r/app.sefapa.gov.brlêm issaGcerüdadeín itirCerüdao.acüql
22

htps r/appsefa. pa.gov.br/êín i ssaocerti dadeín itirCeíti dao.aclion

sERVtçO GRATUTTO
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Página 1de I

PODER JUDIC]ÁRIO
JUSTIÇA DO TRABA],HO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTOS TRÀBÀLHISTÀS

CerEifica-se que E. P. sÀRÀrvÀ - l.l E
(t[ÀTRIz E FILrÀrs) , inscrito (a) no CNP.f sob o n"

02.967.964looo1-39, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhi-stas.
Certidão emitsida com base no arE. 642-A da Consolidação das L,eis do
Trabalho, acrescentado peJ-a L.,ei n' L2 .440 , dê 7 de j ulho de 20aa , e
na Resolução AdminisErativa n" L47O/201-L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosLo de 2011.
Os dados constanEes desta Cêrtidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafhô ê estão atuaLizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CerE.j-dão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe lecimentos . agências ou f iliaj-s.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tsE . jus .br) .

Certidão emitida gratuitamente .

INFORMÀÇÂO IMPORTÀIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas nat.urais e jurídicas
inadimplentes perante a ,JustiÇa do Trabalho quanEo às obrigações
estabelecidas em senEença condenatória transiEada em julgado ou em
acordos judiciais t.rabalhistas, incfusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentÕs determinados em 1ei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinisEério púbfico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

Dúvidês e sugê§tões: c]1Cttit s!. jus. br

Nome: E. P. SARÀIVA - ME

(MATRTZ E FrLrArS) CNP,J: 02 .967 .964/OOO1--39
certidão n': 13 6410119 / 2017
Expedição: ot/09/20]-7, às 13 :33 :54
Validade | 27 /o2/2o:-8 - 180 (cento e oiEent.a) dias, contados da data
de sua expedição.

$



Página I de 1

@

§§rxÂ
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02967964/000l-39
Razão SociâI: E P SARAIVA ME

Nome Fantasia:HABIL INFOR14ATICA, ACESSORIA E SOFTWARES

Endereço: AV PEDRO ALVARES CABRAL 5220 ANDAR 01 SALA 105 /
SACRAMENTA / BELET4 / PA / 66123-020

A caixa Econômica r"a"ir, 
""*ro:#$ur,ouição 

que the confere
o Att.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.

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

Validade: 03/72/2077 a 07/Ol/2018

Certificação Número : 20 t7 7203020635 1 9436405

Informação obtida em 04/72/2OL7, às 16:29:48.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/crflcrf/FgecFslmprimirpapel.asp?vARpes...
04t1212017

$
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CERTIDÁO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Píocêsro nô: 08O84.U1 19n017

1 SALA 1O§

Co'ltibuinle:

CPFICNPJ:

lnscÍirÉo

lnscriçáo

Ressalvadô

da Lei no 5.1

E P SARAIVA ME

02.s7.964/0001-39

t

flF
SEoRETÁRIA MUf.ltCtPÂL OE FINA,{çAS

lnscriÉo(óês) D. Ativa de CÍédito(s) Nâo

Certidáo emitida âs 09: 1 4 lsras, do diâ 091 (y201 7 com fulcro na irctruÉo
Normativa a'06/2009-GA8§/SEF|N, de 30 de novembÍo de 2009.

Validad€: S ( no!.renta ) dia(s)

Atençáo

ISS/PJ C/ PARCÊTAMÊ§ÍO EM DIA. :

tendo apenas



nIPÚ8IEÀ FEDTNâflVA DO BRâ§II
ÊsT Do Do pARÁ - r',tuNtcípto oe eelÉ§!

cmÍÓa§ DE Prc?ESÍo f oFlcn vÀLE vErGÀ
Rua Aístides Lobo, 408 Fore: (91)

E-mail: valevoiga@veicxriraiÍ.
3?,?4-7411
com.bí

I
U[RTI}'ICO, [\,I VIRTUDI. DE A TRItsUI('ÕES I,ECAIS. Â REQUÊRIMENTO DA PÂR TE INTERESSADA E

PARÁ FÍNS DL'DIRÊITO, QUE REVENDO ÊM MEU CAR.TORIO O§ LIVRO§ DÉ RECISTÊOS PER'TÊNCENTES

ÀO PROTESTO DE LETRAS. NOTAS PROMISSORIAS E OUTROS TJTULOS DÊ CRÉDITO NADA E:.'CON'IREI
Cópr nrrÉnÉl,crA A pRerESTo. DURANTE os Lu-TrMos crNCo í5) ANos soB A RESpoNSABIL tDÂ DE DL

E P SARÁIVA ME. CNPJ !\' 029ó7964Oi}0I39, FIRMA ESTÂBELECIDA NA CIDÀDE DE BELEM, À AV
PEDRO ALVÀRL§ CA§R.{L 5220 ÂNDAR I SL IO5.

O I.ÊfERIDO É VERDÂD§ Ê DOU FÉ

BelerÍL I 8 de outubro de 201 ?

nqerAefu

!0?781I

#
I

IY,§GATM rãginarcrei

( Ê§TÀ CERTÍDÃO NÀO CÔN'TEM

;

I



distribuiÇáo, Ca 1o der janêlid'-Úe'-í993, aS.
CNPJ 02.967.964/0001-39, CON§TÀ,,. ifâ
especificamenta na Comarca dê BEaÉM,
roquêddo(â).

1 - PÍôcâsso no ô056766962ô118j4O301', ;
Civil de ImpÍobkiâde Aünínisffive, no vdor
3' VARA DA FAZÊNOA DE BELÉM dA

PODER JUDICIÂRIO
TRTBUI{AL DE JU§T|çÂ DO ESTÂDO DO pARÁ

FORUT/| C|VEL DA COHARCA DE BELÉil

GERTDÃO JUDIGIAL CIVEL PO§ITIVÂ

Certrfico, quê. q- r6que!:ifiento ressada
de E, P. SARAIVA ME,

ual de 10 grau do Estado do Pará,
ÔES clvEls êm qL€ ê parte como

:d,s$Íbuido arn NI1Z2O11. na

i*gi í*Mrtuor C?r r
Chrtg dO §orrrço d€

t;rrrlo or Ceítdlo C,r.t.ti t00!"a
17

l^.
noseli üouÍo

Chrtô dâ o;?ísãô dá
ribúlçâo do fóÍuín CIYêl

&§L 2§tr2

A, híôrrfiafô.l coúidr. mria Carddlo
Erâcüçao p.trlmoíi.|, Frlônrlr t

F.ato6 CiYrt!

ôs
Okrlt'a
óo AfJ.r dr Er.cuío Fbcd. k.cddÊt oü E trdur!

d. Emi!!áo do CÍvôl

Dlv.3ão

Oiêtoriâ

C.rllôo .m contorÍ{d.d3 co'n o Fmvkrãlto lií2009 - CJRIE, quo lnrlrtd crüdlo úrôtca p.Íl tfioa ôlv.b,
C€ílidlo oxpcdirr graâ/itamsfltô oíÍr : í&10t2017 í3:51:33
COtÍItOL* l0íatlà6aa6eÔ6 E$á cadid&o ú oínídá rpôfEi para p€rloâr,ooín mâior ireo|e civily:t0dâ rtá 1dioll20í8 00:0000 Libra (nqúto.@§a)
eoírpÍovado ds âu&nücld.dâ dt âârüdsô no aite hl$],ryrrw.§prrut.br
E§b caítldào bín §fuilo & csrboâo rÉgstive Paíe pÍocss'êc do Fatenctn, concoroqsiÍde írínansscaílbg) ou ÍeoJparâçào,dicjet

1

rlrtblr lnvent Íio € âtc..,
racupôÍaçào Júdlclâl(Coocordl§), Clyal e Conrarêl.|, Felrrilir,

í"vgndo os regi§tro§ dê

de FAZÊNOA pÜBLtCA, Açáo

t a

""-$§

!

$)



TRIBUNAI"Dtr CONTAS DOS MU DO E§TÀDO DO PARÁ

No. 2130/2vfi

C§RTIFICO, a requerimento do §enhor Jorge Moises Caddah, portador

CPF n'. 200.7

E.P.S J n'. 02.96

afi09

relação

prov

Antônio

Municí

assino dão, que

contar da data de sua emissão.

Secretaria Geral do Tribunal

em 25 de setembro de2017.

Visto:

Presiderre

e

à

dos Municipios do Estado do Pará,

-o§

."T-
Trav. Mognô deArsujo, 4?4 Tetégrafo -Bclém - PA

Certidão

na

v
N

:'



Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 02/ LO/2O17

I Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPI : 02.967.964 / OOOL-39
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : E. P. SARAM - ME

& situação Atual

sÍtuação no simples Nacional : optante pelo simples Nacional desde ottoTtzooT

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

I Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

§ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

I Eventos Futuros (Simples Nacional)

I Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não lxistem

t) §lY,P,L,qq

'oü,.r'§f*i:*

\/



Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Seqetaría de Racjonalizaçáo e SimpllÍlcaÉo
Departamento de Registro Empresarial e lntegraÉo

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

Certidão de lnteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se deseiar conírmar â
autenticidade desta certidâo, acêssê o site da JUCEPA (wvrwjucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão.
Código de ValidaÉo no rodaÉ do documênto.

BELEM, Segunda-FeiÍa , 17 de Abril de 2017aá
o

Secretário Geral

CONFERE COIú

ORIGINAL

orotocolo-

|ililililI

148

ililililililfi

7M99

llililil

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ: 780.910.552-34
Email : alex7746@hotmail.com

DADOS DA EMPRESA
Nome: EPSARAIVA ME
NIRE: 15101056616

ARQU IVAMENTO SOLICITADO
Número Arquivamento Páqrnas

980015045 2
TOTAL DE PÁGINAS 2

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO

eódrso de controle: 55.1 1 3.258.754.53
Emissão: 17 10412017 12:03:47

coNTRoLE; 551132587s453 cPF sollclrANTE: 780.910.552-34 NIRE: 15101056616 E MtÍtoA: 17104t2017 pRorocolo: 176499148



ENQUADRAT\íENTO MTCROEMPRESA

(
(

I,
. FIR]VIA INDIVIDUAL
) EM FASE DE C_ONSTTTUTÇÃO
) JÂ CONSTITUTDA

coN T EM:

!

ú

N. Tcfrnos

P. Dêfc.ilncn.o

B.J.!o êar.tLr.g r.3 d. _39: e!Ir=_dc lee 8

^-,^J,, ?EDgÁ8D

CONFERE COtt'll

ORIGINAT

I)cprrtrmento Nacional do Registro do Comércio - D.N.R.C.
Sccretaria de Indústrla Comérclo e Mlnêração - SEICOM

Juntr Comercial do Estado do Pará - JIJCEPA

Sr. Prcàidente da Junta Corncrclal do Estado do prrá - JUCEPA,

'E. .Pr SÁ.íÀl1,Â

tuD SAb c€ra,Lafo - C a,tro - a 525-O@ Jesü.e ôo !ooa.n-

t -pr,- 8gtâôo alo PBtá inscrirenoc.c

tnurars EEIÂ8,D EBAEIE . SARâIVÂ lrrBel-1e1ra

Bgl-te1ro "o-"Iol"a,i" 6 .475.L2t-20
a ssP/Ío226.937 Êuá §Ao Cera:.ató, S/t - ceD,tr! - cEP-69.525

-ooo I BoE ,e ru! d,o lDoca.atL.D.g I Es têao ôo PêrC.
vem, rêqucÍEr a w Sô sc di8nê mandot tê8isr,'a-lâ cômo MICROEMPRESA parn os fins legalmcnrc prcwistos no Lci 8.864 dc28 dc rnarço dê 1994, no 

^rr.2. 
- hctsol,po^ quc gôzc dos bcncÍIcios quc a úgislação Esp;ial lh€;nfc;

Dcch.aÍmais qucoNomcComcrcial após conccdidos.r, rcgisràcomo l}rripog-uI,REs^ pâsssrri a scracrcscialoda

abrcüÂtu;a "ME ', ficândô assimr" YÂ

CONTROLE: 5511325875453 CPF SOLICITANTE; 780.910.552-34 NIRÊ: 15'1010566'16 EM tÍtDA: 17to4t2}i7 pROTOCoLo: 176499148

r:tr

PERE:TAA SÀPATI,A
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ORIGINAL
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Haaru*
w r o nm Án c e& Ássgsson,Âs

oecumÇÃo DE cuMpRrMENTo coNSTtructoNAL

A empresa E, P. SARAM - ME, inscrita no CNPJ no íJ2,967.9641Í)OO1-39. por
intermédio de seu representante legal, Sr. EDUARDO PEREIRA SARAM, portador da
carteira de Identidade no 7721195 - SSP/PA e do CPF no 633.475.121-20, DECLARA
para fins de atendimento ao Inciso V do art. 27 da lei 8,666/93, acrescido pela lei no
9.854/99, constante no Decreto no 4.358/02, que cumpre com o disposto no inciso
XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, não empregando menores de dezoito (18)
anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis (16) anos.

Belém. 01 de junho de 2Ol7
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Junta Comercial do Estado do paÍá 
z1ns2o17

Certilico o Registro em 3O/03t2017
Arquivamento 20000S't 3835 de 30/03/2017 píotocolo 170094570 de 2gtl3/2017
Nome da empresa E P SABATVA ME N|RE 15101056616
Este documento pode ser veriÍicado em http://Íeginjucepa.pa.gov.brlregin.viaunica,iTELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 24852252077 557
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Junta Comercial do Estado do Pará y/ost2o17
CertiÍico o Rêgislro em 30103/2017
Arquivamento 20000513835 de 30/03/2017 protocoto 170094570 de 2gto3t2o17
Nome da empresa E P SARAIVA ME NIRE 15101056616
Esle documento pode ser vedlicado em htEr://rêgin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELÂvALlDADocs.aspx
Chancela 24852252077 557

/í\

EIR/

l



E P SANAIVA MqNI)
CNPJ: O9679óm139 NIRE: 15101056616 D.t t 2íltlr§
B!&E9o: AVE PEDRO ALVARAS CABR.AI- SZX), ANIIAR I SAIA lO5, SACRÂMENIÀ B.lln, PA
B.L!ço do R.dt do Eoúioo A.ú.ütio. & 0lÀ12016 rlé 3lll2rmr6 Dieio:s Polhr: 256

+341{}7{l
434147{2

m
2005

7?IlAD
?37,fi

.r-Í.r1zraD
oir D.A.r!r

-Ir..p..- c.ú TÍrDarloÍe d. DúD?tlda

olürlr DúQ.r.! m FBsl
olftrD.A{t

<hrD€paarcor l!.!!.d

=Dcapca- cao Pa-otl

D..p..., @ §Ê.viço d. Tso.its
RãüErçlo F S.rvi,o d. T.r§.iÍú
Hú&ia d. C.ornrai.

Hoatiú d. S-vi9c Té6ir
Frliar G Crtü6
olÊD D..p....

"n rGrçIo Dor §tÍ?tço d. Tr.rGh!.

-Dr0.....o S.ÍYiça dG Tcr..iE

D..p.... o@ Lo..liz.9to c FrDsiúeto
Dryrü @ Loaür.Clo c lvhú.oç&
A.ü{rd

Áeur hz c Ga,

Liüp.zr

orrll Da{ca.a

=DraFar c.o L.crüraÉo ! ltLEat .lo

67.Ç1932D

....aa1tDurD

..!-Íí.7SS-í,D

G3.(Ilol<B

4-34241+t

4.3{A{145

+3424I{b

20ao

N3
20Í)

zas5

l23.n6J6D

13.(55,75D

80,30D

3,19.9ó0,0óD

....rEtzlI7D

+3{l{E4l 2015

D.tpc.r.l @ E p.di.út!

Llrr.Íirl d. E)ç.diú
Drpo..l B.D.&üi

olür. D!F..

+3{342{t
4-14t4203

+r43{2{4

CPF: 633.475.121-20
RO:7721195rc-P^
EmE§,{EIo

ê!434t{l
4-3.{}3{t{X

+3{3{145
+1434t47

53.l5oJ9D

30.366,6D

2$,00D

6.63139D

4.l55JrD

/2.'79JtI)

202.611,90D

2120

2lm

2t35

.) scb. por dr bi d6LrE6 Ç!.. iEf@eo-.$i otid...lo trd.d.ir.. oüE rt [úr.bilizEa púdr;
b) À i!fcúO!.. h.ro. !llà, &, folbíir. tr(» r 252 do livro ditrio d 95 r!8itrdo ú n ü Ce.ri.l do
EâôdoP.ó toü o a' l7túu»rlo-7 a2aÃ3tml7t '

o) A E!+.!r. Dlo pÉai C.ar.lho Firc.l iDrtrL& G @ Adiidn H.l.adiútÀ

B6ló0- PA 3l &d-.-r-p d. mr6.

EDUÀRDO SARÀÍVA FRAI{CEIO) AI.E;(ANDRE

,...e 4.7D

PÉREIRÁ

CONFERE COM
ORIGINAL

CE: ?9r.91o.552-3,a
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Junta Comerclal do Estado do paÍá 
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Cêrtifico o Registro em 30/03/2017
Arquivamento 20000513835 de 30/03/2017 protocolo Í 70094570 de ?§,tO3t2O17
Nome da empresa E P SABAIVA ME NIRE 1SÍ01056616
Este documento pode ser veriÍicado êm http://regin.jucepa.pa.gov.brlregin.viaunica./TELAVALrDADocs.aspx
Ch an cela 24852252077 557
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Arquivamento 20000513835 de 30/03/2017 Protocoto 170094570 de 29lO3tZO17
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Este documenlo pode ser verificâdo €m http://regin.jucepa.pa.gov.brlregin.viaunica,/IELAVALlDADocs.aspx
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PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE ITA]TUBÂ - PA OAÍAI2O/1OI2O1.7

A/C: AMILTON PINTO - SECREÍÁRIO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

AsSUNTO: APRESENTAçÂO/PROPOSTA DE IMPTANTAçÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOIÁR

GESTOR ESCOTAR

O GESTOR ESCOLAR é um software de gestão da educação pública (programa de computador voltado
para o setor Público), desenvolvido para integração e administração dos dados Acadêmicos,

Pedagógicos e Gerenciais de Escolas e Secretarias de Educação, preparado para automatizar de forma

simples e eficiente o processo educacional que até então era feito manualmentê ou através de planilhas

eletrônicas e/ou banco de dados de pequeno porte.

A Plataforma GESTOR ESCOIÁR é compostâ pelos módulos, Lotação, Acadêmico & pêdatógico,

Trensporte Escolâr e Diário Eletrônico, esses módulos funciona sem necessidade de internet, onde
darão maior celeridade âos processos educacionais e proporcionâm grande redução de custos na gestão

além de aproximâr âlunos, pais e responsáveis das escolas que revertem-se em maior rendimento dos

alunos

PRrNcrPArs FUNçÕEs

CADASTRo úNtco DE EscorAs, FUNcroNÁRros, AtuNos, DtsctpuNAs E TURMA5 - o cadastro único

dessas entidades possibilita a integração e a centralização das infoÍmações de toda a rede de escolas

municipais em um único banco de dados possibilitando que a SEMED obtenha informações sobre um

único aluno, docente, turma, escola, zona urbana, zona rural ou do município como um todo. A
secÍetaria de Educação pode optar por operar on-line via redê local, off-line via exportação e

importação de dados ou mesmo operar das duas formas, parte on-line e parte off-line.

TABELAS PÂRAMETRIZÁVEIS - O sistema possui uma gâma de tabelas paÍametrizáveis, a possibilidade

de parametÍizar suas tabelas faz com que o programa adapte-sê ao sistema municipal de educâção de
cada município, um exemplo bem claro disso são as tabelas de grade curricular (possibilita a criação de
uma grade curricular por etapa de ensino onde o gestor define: o sistema de avaliação, a idade regular

do aluno, â quantidade ideal de alunos, se a frequência dos alunos deverão ser calculadas por disciplina

ou pela carga horária geral, quais disciplinas com suas devidas cargas horárias para lotação de docentes

e para frequência de alunos), e a tabela de sistema de avaliação (onde são definidas as regras para a

avaliação normal e recuperada, como será feita a ponderação de cada avaliação, quais avaliaçôes

permitem recuperação, e a regra para substituição da nota recuperada). Obedecendo esses parâmetros

o sistema é capas de gerar relatórios como a carga horária real para lotação por escola x disciplina,

resultado final automático dos âlunos (APROVANDO, APROVADO COM DEPENDENCIA, EM

DEPENDENCIAS DE ESTUDOS ou REPROVANDO), além de possibilitar que processo de lotação de

docentes e não docentes seja informâtizado. 

\ I\

m
\

v

'i A v. pedro Alvaies cabiâ|, 5220, :.s ÀNoln - Snlll'io5, aÉp: 6ii:123-020. sacÍamentê, Belém,pA.

:. CNPJ: 02.967.964/0001-39 - INSC. as'r. 75.262.752-9 - INSC MUN. :.:63.443-2

i: t. P. SARAIVA- ME

,,.. E'nill Fones: (91_) 3264-3972 I 99776-5134



*{aaru-
w r o am Án c e& Ássrsson,As

toTAçÃo DE FUNcloNÁRlos - A lotação dos oocE vfEs por possuir peculiaridades intrínsecas ao

cargo/função é feita separâda da lotação dos não docentes, a mesma prevê a carga horária mínima e

máxima para o cargo, informa a unidade de lotação (escola) e carga horáriâ já lotada e impede que o

docente seja lotado com carga horária superior à máxima, já a lotação dos IúÂo DOCENTES, permite que

seja deÍinida uma carga horária especifica pâra o cargorunção, possibilita restringir a lotação em mais

de uma unidade de lotação dentre outras restrições.

cENso EscotAR - Para atender o MEC/INEP, órgão máximo da educação nacional e agilizar o processo

de infoÍmação do censo Escolar (informãção esta que influencia diretamente nos recursos que são

dêstinados pelo Governo Federal aos municípios: "Merenda Escolar, Transporte Escolar, FUNDEB e

FUNDEF" o GestoÍ EscolaÍ faz a exportação das informaçôes contidas no seu banco de dâdos para um

arquivo no formato TXT conforme layout exigido pelo INEP para a migração do CENSO ESCOLAR

(expeÍiência já testada e aprovada).

GERAçÃO DE DOCUMENToS ESCOTARES - Após os processos de matrícula, lotação, enturmarão e

lançamento de notas o sistema gera todos os documentos escolares referentes a alunos e escolas, tais

como, Boletim Final, Ficha lndividual Mapa de Resultado Final e diversas estatísticas.

pntrucrplrs nrutóntos

Al-UNOS (Dados cadastrais)

> Por lo8radouro;

> Por bairro;

> Por cidade;

> Por corlRaça/Etnia;

> Por Período de Nascimento;

> Aniversariantes por Período;

> Etc.

ruuoorÁntos loados cadastÍaisl

> Por Função;

> Por Escolaridade;

> Por cargo/Função de Admissão;

> Por cargo/Função Atual (Ultima Função);

> Por Vinculo (concursado, Temporário, comissionado);

> Por Situação (Ativo, Licença s/ vencimento, Férias e etc);

> Aniversariantês por Período;

> Carga Horária para lotação de Docentes;

> Lotação de Docentes (Por escola, zona ou geral por municÍpio);

> Lotação de Não Docentes (Por escola, zona ou geral por município);

> Lotação por cargo/Função atual (Ultima função);

> LotaçãoporEscolaridade/Formação;

> Lotação por Vinculo (Concursado, Temporário, comissionado);

> Etc.

rorÂçÃo

N

CNPJ: 02.967.964/0001-39 ' INSC. EST. 15.262-752-9 - INSC. MUN. 163.443-2
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MATRICUTAS

> Por Turma;

> Por Tipo de Atendimento;
> Por Modalidade de Ensino;

> Por Etapâ;

> Por Programa Social (Governo Federale Estadual e Municipal);

> Que Utilizam Transporte Escolar;

> com Necessidadês Especiais;

MAPA DE NoTAs (AvÂtIAçôEs}

> Por Avaliação (bimestre;)

> Por Disciplina (Todas as avaliaçôes);

> Maior Média por Bimestre - Programa de incentivo "ALUNO NOTA 10";

> Boletins por aluno e turma;
> Ficha lndividual por aluno e turma;

DrÁRro DE crAssE / FoRMUúRros
> Ficha de Matrícula

> Ficha de Frequência (Mensal);

> Ficha de Avaliação (Bimestral);

> Registro de Conteúdo por Disciplina;

> Certificados / Diplomas;

REuróRros DrvERsos

> Turmas por Ano Letivo;

F Disciplinas por Turma;

> Mapa de Acompanhâmento (Ficha lndividual para arquivamento);

> ResultadosParciais(Alunosem Recuperação/Reprovados);

I N F O RM AT I CA & ÁsSTsSOR'As

EsrarÍsÍcas
. Mat[ículas por Turma, Escola, zona e Geral por Município;

. Distorção ldade Série por Turma e Escola, zona e Geral por Município;

. Rendimento Bimestral por Turma e Professor;

. Rendimento Final por Turma e Escola;

. Mapa de Aproveitamento Final por Turma;

coNsrDERAçõEs FrNArs

Com base no exposto, segue anexo, proposta de implantâção, treinamento e licença de

uso do Gestor Esrolar, sem mais para o momento antecipo meus agradecimentos e coloco-me â inteira

disposição para maiores informâções.

Atenciosamente. \N

CNPJ:02.967.96410001-39 - ,NSC. ÊST.15.262.752'9 - INSC. MUN. 163.443-2

A i. Pedro Alvares Cãbral, 5220, 1! ANDAR - SALA 105, CEP: 66.123-O2o;'saaiamenta Belém-PÀ

Email: www.weslev mêlo(ôhotmâil.côm lones (91) 3264-8912 / 99176-s134

T, P. SARAIVA. ME
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PRoPoSTA DE IMPTANTAçÃo, TREINAMENTo E TtcENçA DE Uso ANUAL

DO SISTEMA GCSTOR ESCOLÂR

IMPIANTAçÃO e TREINÂMENTO - A implantação do GESTOR ESCOLAR acontece em três etapas:

1. PRIMEIRA ETAPA - ApÍesentação para o corpo administrativo e técnico da Secretaria de Educação.

Essa etapa é de fundamental importância para que o corpo administrativo e técnico da SEMED

tenha uma visão geral do funcionamento do sistema tomando ciência de todas as facilidades que o
mesmo trará para o seu dia-a-dia, e é também âtravés dessa apresentação que cada um fica
conhecendo o seu papel no gerenciamento do sistema.

2. SEGUNDA ETAPA - Treinamento do corpo administrativo e técnico da Secretaria de Educação.

O treinamento do corpo administratlvo garânte o funcionamento sincronizado entre as escolas e a
Secretaria de Educação e o treinamento do corpo técnico garante o funcionamento do sistema nos

computâdores das escolas e da Secretaria de Educação. Nosso objetivo é deixar a secretaria com

total autonomia para gerir o sistema.

3. TERCEIRÂ ETAPÂ - Treinamento do corpo administrativo das escolas.

\- O treinamento do corpo administrativo das escolas tem a finalidade de ensiná-los a operar o

sistema de modo a obter o máximo de resultado possível para suprir suas necessidades.

CUSTO DE lNsTAtÂçÃo E TRETNAMENTo - É cobrado o valor Rg 8.OOO,OO (Oito Mfl Reats) pela
instalãção e treinamento. Será disponibilizado um proflssionâl da nossa equipe pelo perÍodo de duâs
semanas para o treinamento completo da equipe administrativa e técnica da SEMED e das escolas,
deixando-as com total domínio do sistema, evitando com isso gastos futuros com transporte,
âlimentação e estadia de técnicos para suporte in loco.

SUPORTE TÉCNICO - O suporte técnico será prestado via telefone e/ou internet (Skype) de forma
gratuita no período de 09:00 às 17:00 horas para os responsáveis pelo sistema na SEMED e estes

replicârão seus conhecimentos nas escolas. Caso o município solicite a presença de um técnico in loco

correrão por conta do mesmo as despesas com transporte, alimentação e estadiâ.

IICENçA DE USO - A licença de uso do sistema é por ano letivo e não tem limite de computadores,
podendo ser instalado em quantos computadores/escolas íorem necessárias para o bom gerenciamento

do mesmo, e também dá direito ao município receber as atualizações do sistema sem nenhum custo

adicional durante a vigência da mesma.

VALOR DA LICENçA DE USO Valor da licença de uso para o Ano Letivo 201.8 é de RS 96.000,00 (Noventa

ê Seis Mil Reais), que somado aos custos de instalação e treinamento irá perfazer um valor total de RS

104.000,00 (Cento e quetro Mil Reais),

FORMA DE CONTRÂTAçÃO - A contratação do referido serviço poderá ser feita por inexigibilidade, uma
vez que possuímos carta de exclusividade emitidâ pela UNDIME-PA e pela rUCEPA, conforme anexo.

FORMÂ OE PAGAMENTO - O valor da licença de uso âno letivo e deve ser dividido na quantidade de

parcelas igual a quantidade de meses de vigência do contrato, que deverá ter seu encerramento para 31
de dezembro do corrente ano e deverá ser efetuado mensalmente até o decimo dia de cada mês a
partir da assinatura do contrato mediante entrega de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

\

E. P. SARAIVA. ME
CIiPJ; 02.967,96410001-39 :. lN§C..ESÍ. 15.2A2.752-9 :..|N§C.,MUN. ,63.443-2
A v. Pedro AlvaÍes Cabral, 5220, .1e ÂNDAR - SALA 105, CtPi.66,123420, Sacramenta, gelém'PA.

Email: www.wêslev.melo@hotmail.corr] Fones: {91) 3264-89 f2 I gg77 6 -5 134
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PàIISCER .'T'RiDICO

Licença do uso dê Softrrare
Inexigibilidade de LicLlação.

Írâta-se o presenLe dâ análise do Processo de
Isêxiglbl.Lidade dê licitâção n" " A5/2O14, por estâ prêf,êitu!â,
de ?restação dê Serviços dê licença de uso de aoftrare,
Assessorla e Consultoriâ Tributária, previdenciária e em
contabif ldade Púb1iea Municipal.

à Sêcretaria requisltante, indica atrãvéa do Uemorando no
OL/2014, gue â emplesa §.p SaraLva M§ (llábll Informátlca e
Àsseasorlae) lá presta este tipô de serviço ao nuniclpio há â6
(§ei9) anos e que a mesmâ suprê todas âs necêssidade3 da
SElr{Er.

ÀIega, em slntese quê tal a contratação dos serviços deve
atender nâo sômente os lLcenciamento dos softsârês, mas também
â gêstâo ascolar, co,tlo Recursos Hunanos, comprâs ê outxos
setores da Secretaria Munlcipal de Educaçâo,

Aprêsêntâ Juntâmêntê côn a so:lc1tação ProJêto Básico
trazendo as e1sâentos necessá:ios e suficientes gue
cârâctelizâm o objeto da licitação.

Eln atgnção à solicltaçâo cÕnstanle na Àstorização de
Àbêrtura emLtldo pelo sênhôr Prefeito l'luniclpal, êstà
À§sêssoria Jurldica passa a analisar a lêgâlidâde ê
conveniêncla da contrataçào dê prestação de sêrviÇos desse
3aez.

É o relatório.
gltrapassadas essas considerações preliminares,

analisar a legâlldade de se contlatar êsse tlpo
nâs condiçÕes sqscitadas pelo órgão s§licitador
através de lnexigibllldade de lj"citação.

passernos a
de servlço,
da despesa,

lestatte, em face do nandamento constitucional prevlsto no
aÍt. 3'7, XXI, â âdnlnlstraÇão Pública. sempre quê êfetivar
contratsç§ês deve ob§ervar procêdimeBto admlnistratl.vo
própr1o, a licitaçâo.

A }icltação á um procedi"mento cornpatitivo em quê, Eârantida
a isonomia eÍltre os particj,pante§r elege*se a ploposta mais
vantaJosa (art. 3o da lel de llcitaÇões! ,
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Iodâvla, há casos em
seJâ âtrávês da dispensa
1lc1tação (ârt,25), cono
contratâção em eplgrafe.

art,

que a i.icitação pode ser afastada,
(art. 24t ou da inexj.glbl1ldade de

é o caso que se pretênde manejar na

Nes3es t.ermoa, tênha-sê que a inexigibilidade de lj"citàção
têrl aeu fuÍrdamênto oâ inviabilidade de campetlÇão,
considerando-se êxi3tente esta quaado nâo houver p1uralÍdade
de pârtlcu.Lares âptos a satisfazer o interesse públ"ico ou
quaado for imposolvel a êleiçáo de critérios obJetivos de
J ulgaBêntq de propostas.

É lralloaa a .11ção de Cel^so Àrltonlo Bândeiia de üel1o,
quando trata de objeto licj.táveis:

'§!o li.citávais unica$ent€ ôbJ€tos gu€ posrôs sê§
iornecidor pô! §.i3 dê usâ pêssoa, u&a v€z guG a ]icit:Çâo
§uP6ê dlsputê, concorlêncla, ao mêÍro! Írotencial, êntreofêrtãntês {,,, ) Sô sê licitsu bêns hmogên6Õs,
lntârcssblá"êis, oqüiyalentês. Não 3a llcttan coisasd€3igraj.s. Cutüprê guê s6Jâi conf!ôntâveis ascôr..têrl§tica3 dô qus ê pretêadê . qss qualêgu€r ílog
objátôr eíl cêrtallê pca3an ât€ndsr ôo quê . ÀdslnlstrâÇâo
alnsJ a. "2

O especlfico câso eí âp!eço, em tesê tem previsão l€gal no
23, ÍÍ, dâ l,el n. â.666/93, in Li.ter§is!

tÀrt. 25 â inr=igiv.:, r l,icitâgao tq)!. q!,r. horr? r
inyi.bilid.d. d. qoçetlçf., 6 .rt .oirl ! {, , , )

raa I A:. odeBê eri l§ tos

go§rsxoYacãô d€ ê:{clus1vidâdâ 6er fella atrã?ês de
âeastàdo ,ornecido ,e.l.o ôrsào de reqislro da

ü loea lerIl 3e raalizaria a llcitacão
!u" a, qp!â 

""pq. 
q §"q {v i-Çqr-. pe]s-§irl§igci.q.-JÊ49aaçãq

ou ConfsdoràÇào Pâtronâl, ôur aLndar pelag
êntidãdês êEulvalsntesi

D.!a a oôrrtôtagào dr. acrvioê, tJôcniÇoô
ânu.u§aldôtl no §t.. 13 dôrt! Lai', di. Àltsra"E
tj-nquhr. cotl grof irliol}rit ou aorra.r. da Ítogórra

§1' . conrldarr-a. rrobórir ailrao1d.i'rglô o
prôf,iaâionll ou rüirrcrs sujg o{nrcai,ts ao cr4ro d§
,ua an!.§ialid.de, d.ôoa.rclt rta daaa[p.§àa

Lr,ttlÉs'
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..r"ganizreúo, .t,.r.1hüan!ô, aquLpa taeBiaa, §u da
outÍoa raqul,rito. ra1tciotrrdoa o.! rlr.at ativi.drdar,
Irlrllit inf.rir qu. o au tlrb.t.ào ó rtrenoirl r
indi.ouliv.lranta o lrai,r rdaCuda . p:.an..
,rtirf.çlo do obj.to dô contr.aô,,

Con êfê1to, para â subsunçào do caso concrêto ào
dispo§ltivo legal acima msncionado, faz-sa nesessária,
fundaÉentalmêírte. a caracterlzação de do!.s pressupoatos, dê
rnodo a dêtêrminar a inviabilidade de competlÇão e ã
conseqüentê lnexlgibilidade do procedimento Licilatór.ia; A
Daturezà 3lngufar do serviço a se! presüadc ê a notórià
especlalização do contratado.

No que tange ao primêiro requlsito, uma indagação se i.npÕe.
t{ae afinal, o que são aervlços técnicos êspecializâdos de
naturazâ singular para fins de configuração do art" 25. inc.
II?

Serviços técnicos êspeciaLlzados sãs aquê1ês que envolvem
alta especlâlização ern determinada área do coahêcimento. São
servlços que demandam um prlmor técni,co dlferaociado,
requêrendo urtl contêúdo subjet,lvo na sua exêcuÇão, uro toquê dê
peseoalldade, que o qualifi.ca como sinEu1ar. r'â nâtuíeza da
plestâção produzida nos sêrviços técnicos profissiônâis
rêflete a habilldade subietiva de produzir a transformação de
contreclrnêntc teórico en soluçâç Práticã." 3

Já â câracteristlca da aingul.aridade ó atribulda a urr bem,
no sentldo dê q!ê seJa j.nlEualável,, podeado ser coislderado
inequlvocadamente singular à nedida que todos os outros bens
Ihe são dlversog. Pode ser tambêm a qualidade atribulda a um
serviço, am razão de sua§ peculiaridades, devida§
prlncipal:nent,ê âo tnêio dê execução e nào necessaliamênte ao
resultado.

No que tangê a singularldâdê do objêto inpende trâzer a
Ranifestaçâo de !lârç41 Justân Filho, ne§§e §êrltido:

'" E& todos os casos de lnviabilidãde dê cômpêtiÇão há §n obJêto
si.ngular. À sl§gulaltdade cÕnsl§tê nâ lrrposslbllidade de
êncontraÍ o obJetô que sâtisfaz o interesse púb1ico dentro de
un. gênêÍo padronizadc, coul una categorla homogênea" 4

{crlfârtro§ }

Âinda sobre â slngulâlldade do obiêto.
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"§inqular é o serviÇo que, por suãs
característicâs i.ntrlnse§a3, não ê
canfundrvel co& out.o, Não sêr confundivel,
corn outro nào siqnifica que seia o único ma§
que contenhà ta1 qua.l idade ou compLêxidàde
que i&psssibilite sua cornpâ raÇáo com outrô.
§avendo i.lrÊoss lbi Iidadê de coÍnparâçào entrê
serviços, e necessilando à Adnini s t raçâo
dassa dêtêrninadâ prêstaÇão, náo há que falar
em proc€dimentô licit.atório, por
inviabiLidade de lic itãÇà§.

Tâi-§ sêrvi 3 rtanto são denorninâdos dê
Ítaturêza singüLar, cuja er(€cucàô só pode ser
atri"bulda â um dêtêrminado profissional ou

capacltaçáô do escolhl são denomi nadores
cômlrns ao àd$1nlstrâdôr â ústlf i-câr à
inexlgibilidade de L j.ci!4qlq. " (GriÍamos).

Jn cã§lr, sê tratá de pre§tâção dê servtço§ prêvi§tos no
lnclso II do art. 25 e alt. 26 da Lel nô 8.666/93, pela
sJ.ngularldade dos sêrviços.

o rêguisito da notór1â espêclalizâÇâo, por §ua vez, rêfere-
9e âo concelto que o plofi§sional gozê dêntre aeus Par€§,
p€rnitÍndo ao àdnj.nlstrador um prognóstico de que o aeu
trabalho será ess€nciaf e, lndiscutivelmente, o nais âdequàdo
à sâtlsfaçâo do obJêto do contrato, nos terno§ do dlaposto no
art. 25, § 1ê, dâ Í,e1 n' 8.666/93.

Lrê testo, o Snunciado n"
Contâs da União assim estâtui:

39 da Súnulâ do Tribunal de

'notória espec.ialização só t€m lugar quando
se trata de serviço inêdj.to ou incornum, capaz
de enigir, na sel§Çâo do exêcutotr de
confiança, urt grau dê subjetiYldâde,
lnousceptivel de ser medido Pelos critêrlos
objetivos de qualificação lnerente§ ao
proce§so de licitação" {gri'fel ) .

O nestre llarçal
â1guns elementos

Justen Í'llho nos disPôe
que podem ctêrizar a
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notoriedàde, auxiliândo o tÍabalho dê a!á1j.§ê
do admial§tradort

"Àsslm, a concLusâo de cursos, â pâltlcj"pação
anr certo§ organisrnos voltàdos à atl"vldâde
especializada, o desenvo:"vinento de aêrv1ços
§ême].hantes ên ôutrâs oportu§ldadê§, a
autoria de obras literárlas (técnj.co-
ciêntÍficôs, se for o cago), o exêrclÇio do
naglstério superior, a prêmj.âÇãô por seÍvlços
simi.Iares, a existência de aparelhàmento
eepeclfico a organizaçâo de egulpo técnica

â escolha dê detêrrnlnada empresa ou profi.ssionâl, mes$o cot$
âs dlsFoslÇôes d€stê pernissivo 1ega1, poderá sêr bastantê
subjstlva, gerândo problemas con os órqãÕs flscallzadores da
Âdn-inlstraçâo públ1ca. Por isso, tâl êscoLha deve ser
devidanente justlficada e motivâda, a firn de que sê lornê
legltlnâ. É o que aconsêlhã Lucas Rocha §urtado:

'À firn de aferj"r a leqitimidade da decisão
adotâda pelo adrnLnistrador, âo que dlz
respeito à escolha da êmprêsâ ou profi§3lônâ).
â 3er contratado sen flcitâçâo, deve sêr
considêradâ a margem de poder dXacricionárlo
que â 1êi êxplessâmente confere aô
administrador. à nâo ser dlante de casos ern
que flque flagrantêmêntê caracterizada
lnterpretêção abusiva do art. 25 da tei de
ticitâçõês, a escolha do contratãdo pelo
administrador, dêsd€ quê dêmoírstrados og
regul§itos objetivos necessárLos âo
enquâdramênto no perm:ssivo legal., deve ser
consldêrãda :.êqltimô . "

Nessê dj.apâsâo, para efelto de aferição dos rêqulsltos
objetivos recessários a consecuçâo da inexlgibi lidade
prêtendida, ballzando-se nos concej.tos acima delineados de
sirgulalldâdê e nôtoriedade, e nâ docuJlêntaçâo da pretensâ
contratada, pade-§ê conclulr prj.rnelrâl§ente quê estâ
ttuniclpalidade pretende contrãtâ! eêtviÇos de assessorâinento e
cônsultarla en contàbilização púb1i§a e que a Proposta da
pr€staÇâo de serviços não apenâs ênvo1vê uÍÉ assêssoria pura e
sirnpJ.es. nâs sim eingular dotada de um âcomPanhalrBento
pormenôrlzado no ârnbito do planeiamento,' da ceitâ, da

C,t6P

CONFERE COM

ORIGINAL

!v

1;

l1 lói

,./l



etÍrDo Do panl
?ttf3lrutl LutrlclPlt oe x/\ttTu3

RÔD, SR 316. -tg{t3- - ü*RtÍUgÂ/P^ * alPr 67200-000 Rubíica

{

-.,

despesa e prêstação de cantas junto ao ?ribuoal da Contas, o
qual enseja um a&plo conhecinento técnico, de modo que utn
prôfls§lonaL ou una e!0presa quê não dêtenha e$ seu coaFo
coÍlsultorê§, a1!âflente quâ}if,lcâdss não será capaz de
dlrêcionâr ê contabilidade por meiôs eficâzes e legra1s, o quê
acãbârá por comprometer o rêsultado final.

Já com rêspeito à notoriedade do contratado, lnsta dizer
gue dêcorre da documentaçãô cârrêadâ âo8 âutos desse prÕcesso
ãdministrativo, prlncipãlmêntê atês!àdos d€ capacidade
técnica, guê â e§lpresâ ola pretensã contrâtada, Iarga
experlência no mêrcado, o que confere a âdnl.nistlaçâo a
s€guraurçâ de que a !n3§ma atenderá a sua neces§ldade de solução
de suaa denandas pr.áticas.

DeÍnâl§ d1s3o, elucLde-se q!ânao à notoÍlêdàde que ainda que
a prestâção de serviços de licença de uso dê softçârê, poÍ
mais eapacial" j.zados que sejam, possuem mais de ura proflsslonal.
ou pgssoã jurÍdi"ca capacitàdos pâra realizá-los, ô que
possibilltarla, em tege, â conpetlção antre os dlvereos
interasgadss, tên-se como indubitável que ê43ê servlço não
pode ser desenvotvldo sem a preseíça de atributôs, tals comc,
larga experlência, crlatividade e vastô conhecinento
intelectual, ta1 gual demonstrado na dgcumentaÇào da EmPr€sa,
enfiar, siagularidades irnposslvels de 8êrem auferldas
obJetivaneate sla cettâmê ]lcitatório, e por isso ttleamo
lnviabillzadôrês de qualquêr competiÇào.

Não bastasse tudo o quantÕ atê agui aludLdo, há que
peÍguirir alnda o f,ator conflança, que apêsar de não expresso
ern lei para hlpôtese de inexigibllidade, §alta â evldência,
târsbém como inguscetÍYeL de conpetição, e por issor vem sendo
dj.fundido pelã dotltÍinã e jurlsprudêncla, êm situaçÕês
semelhantes âo partlcular ora dlscutido. O fâto é que a
emp!êea Já presta servJ.ço há 06tseis) ano§ atendendo â5
necessidadeg da SEllEO corn experlêrrciâ e comPetêacla '

llo caso êm aná.lise, o instituto da inexigibllldade §e
aptêsÊn
pos suam

ta tanbéfl adequado para a contratação com êgrprê§âs quê
excl us iv i-dade no fornecimento de determinado servl

invlabillzando assim a côncorrência, conforme precê itua ô art.
25, lnc1so I da têi n" à.666/93, in verbis:

Art. ,eq. §, .in.xlqlvel a liçilaÇêq quando, qouv§r inYlâbil§ãdF qÊ

cc8oêttclg, §p ospeci al:

1-pâraô o de natetisis, e(Iüipaar€ntos ou qêneros que só poSgâro
1êxcl,usiv

L§tpt

EONFÊRE COM
ORIGINAL

cuislsã

ri161 1

,
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vedâdâ a preferênciâ dê marca, devendo a cornprovaÇão de excl,uslyi
felta I 1o oder do ci

em lzarl â1

-f

Sindi o, fadelacão açãÕ Patfoôa1 ou, âj. Pelar ênt i.dadê3
equival entes i

§sprêêildê-§e{. portânto, qsê â contratação sê êncsnt râ êIr
conaonâncla com os ditarnes legais, por está comprôvada a
excluslvldade da êmpresa etn questão no fornecj,merto do aLudido
eerviço, coâformê Declaração de sxclueivldâdô dê prêst'âÇâo deServiços earitlda pela üNDIlrElpÀ - União dos Dl.rigentês dê
Educaçâo ê Certidâo Especifica (JUCEPÀ) , o que dêmonstra ser a
empreaa E.? §àRÀÍyÀ ME a única emprêsâ prestâdora no sstado do
Pará do servlço de licanciamêr1to de uao e suporte técnLco de
softuare lntegrado dê gesteo escolar pública,

§ô caso óra êra anáIi.se, vê-sê q1!e a csntratação lryêndldâ
nâo pode ser realizãda a partir dê um cêrtame licltatório, e
quê a emprêsa egcolhida já está no mercado prêstando servlços
ê desêlrvol,íêndo âs§€sso:ias há certo tempa, contando com ânpl.§
conhecimento ê Larga experiência, donde resta evldenciadj a
sua notoriedade,

À vlsta do texto legal acima trânscrito, e conslderando a
proposta apÍesentâda, estâ àssessorj-a, salvo melhor julzo do
Àdnlnistrador Públlco, opina peLa existência das condiçõ3§
necêssárlas à reaJizaçâo do cônt.râto dê prcstaÇâô dôs serviçss
âclna explicitados con â Prefeitura, de modo J.nexigivel nos
termos da leglsJ.ação especifica.

pôr fi!r, no que tange a $inuta contratuâ] que acompanha o
prêsênte procedimento, observa-se que está de acordo con a
Lêg1slaçâo p€rt.tnente, atendendo âos requt§ltos por ela
exlqldos no ãrt. 55, entrê outros, todos da Í"ei 8ô66/93.

fsto po5to, ê§tando o prêsente processo f,omal.§rêntê §m
orde&, oprno pêla possibilldàdê dâ contratâçâo diretâ cots ã
êmpresa E.P SÀRAM ME, desde 9uêr parâ formalLzaçâo do
contrâto se observe as legras côntldas no Diplolla
Llcitaclonal.

É o parecer, s.rn. j

de jun

I

Mâritubâl F

oaül:ú lrrar

2414.
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