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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

uffiAçÃ@ffiDMê0t0
Processo Administrativo n.o 11 1 12018

OBJETO Contratação de empresa especializada na
realização de eventos em comemoração às festas de final
de ano.

VALOR - R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

DOrAÇÃO -
02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 150.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal
de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 3340.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenlÍo, A 43. 3266.8100, L{ - 86.250-000 - Nova 1

D

Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb or qov.br - www. n br



PREFEITURA MUNICIPAL DE 4oL. ZLV
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f§tado do Paraflá

coRRESPoNDÊrucla rurenrue

Nova Santa Bárbara PR, 13 de novembro de 20íB

De: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Licitação

Assunto: Contratação de empresa para realização de show musical na
passagem do ano.

Tem esta, finalidade de determinar a este departamento, a

contratação de empresa para realizaçào de show musical na passagem do ano, com
no mínimo as seguintes especificações:

- Composição minima da banda:
2 cantores; í cantora; í bateria; '1 baixo; 1 guitarra; 1 teclado; 1 saxofone; 1

bailarino; 1 bailarina.
Show de no mínimo 4 horas de duração.
- Composição mínima do som:
Som em P.A. fly line com 12 caixas de 12 polegadas e í2 caixas de grave com 2
falantes de í B polegadas, mesa digital, 16 canhões de LED, 2 strobol atomick, 8
beam,4 muving 575, painel de led de alta, tamanho 4x3, 4 tvs de 40 polegadas,
treliça de alumÍnio suficiente para treliçar o palco e tecido para fechar as laterais do
palco.
- 10 Seguranças;
- I banheiros químicos,
- Transporte e alimentação por conta da empresa contratada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,
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Prefeito Municipal
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pREFEITURA MUNrctpA DE NovA sANTA eÁReRR.A
Secteurit *í.unicipof f,e Assi*ência Sociaf

c.N.P.J. N.o í 9.560.789/000í 63

Esta Secretaria Municipal vem solicitar a Vossa Seúoria a locação de Som de
Banda Completo paÍa o dia 19 de Dezembro 2018 com no minimo l0 Microfones,
sendo um microfone específico para Coral, para atendeÍ as festividades Natalinas, início
as 16:00 horas tendo duração de 08 horas.

Desde já agradeço e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

A
, Çiarc fu[rigues da Cosu Konlo

Sec%triria Municipal de Assistência Social

CORRESPONDÊXCN INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N'129/2018

Para: Secretaria de Administração
DaÍa:2011112018

Assunto: Solicitação Som de Banda

Recebido por:
"^"'Qof q f r?t)*^
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VANDERSON IIIBEIRO SUDA]?IO EUENTOS IvíE

Rua Aelson dog Sonlos, 1I - Morlte Costelo - Sonto Cecílíe do Pauõo - Pr
Alwârá n" 36412011cr{P J : 1 4.221.459 IOOO1 -2O lns,c, Munc- 1Oo

oRÇAMENTO

Para: Setor de licitações da cidade de

Nova Santa Bárbara-PR.

Como a pedido estou encaminhando orçamento para Show em praça pública nesta

cidade em data de 3UL2/2018, show de Reveillon, passagem de ano, com Banda show

e DJ, com moderna estrutura e amplo guarda roupas, show com no mínimo 4 horas de

duração.

lncluso no valor, nota fiscal, transporte e alimentação.

COMPOSIçÃO DA BANDA SHOW:

-2 contores

- 1 cantora

-1 bateria

-1 baxo

-1 guitarra

-1 teclado

-1 saxofone

-1 bailarino

-1 bailarina

Valor a ser cobrado pelo serviço prestado:

Rs7.000,0o(sETE MrL REArS)

cilia do Pavão, 13 de Novembro 2018.

GAE - Grupo de Âpoio Eventos
Van<brson Ribeiro SudeÍÍo Eyâíús {rE

Rua; Jo3á CamsiÍo dá Sitva . @ - Fuútlíü C. do Feyáo - pR / CEp S6.Zi{ta
CNPJ: í4.22r.45U0ülÍ{0

\ altiÍriÍ iroduccesêhotrnall.cârl
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VANDERSOI\I RIBETRO SUDARIO - EVENTOS IttÍE
Rud Aelãrn dos saíloê, 1l - Monte Castelo - sontÍ, Ccctlia do Pao,io - Pr

Alvará n" 36412()11CNPJ. 1 4.221.459/OOO1 -2O ln sc. M unc, l OO

oRçAMENTO

Para: Setor de licitações de

Nova Santa Bárbara-PR.

Como a pedido estou encaminhando orçamento de som , iluminação, 10 seguranças

e 08 banheiros químicos, para Show em praça pública nesta cidade em data de

31112/2018, show Reveillon passagem de ano.

lncluso no valor, nota fiscal, transporte e alimentação.

coMPosrçAo Do SoM:

Som em P.A. Fly line com 12 caixas de 12 polegadas e 12 caixas de grave com 2

falantes de 18 polegadas, mesa digital, 16 canhões de led,,2 strobol atomick, S beam,

4 muving 575, Painel de led de alta tamanho 4x3,4 Ws de 40 polegadas, treliças de

alumínio suficiente para treliçar o palco e tecido para fechar as laterais do palco.

Valor a ser cobrado pelo serviço prestado:

Rs7.000,00(SETE MrL REA|S)

Santa Cecilia do Pavão, 13 de Novembro 2018.

trtrffiffi
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VA^IDERSOIV RIBEfRO SUDARTO - EVEM:OS lLÍE
Ruo Ael$on dos Santos, I I - Monte Cas,elo - S@nta Cecília d.o Pdoõo - Pr

A:vârá n' 36412011CNP J | 1 4.221.459/OOO1 -2O lnsc. Munc. í OO

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA Ãooop ort

Valor Total- R$2.500,00 ( DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Santa Cecilia do Pavão, 2l de Novembro 2018.

"fl:,#,ã,,{:di,f,ffif#-
r<G. é.146 7t2l

f"$tuiffit§;§,ffj';'i:#

T- 3*,.-':n§3lof"."T 
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Quantidade PÍeço UnitárioItem Descrição
Som e iluminação para festa de chegada do Papal Noel,

entreBa dos brinquedos e apresentação de corais das

lgrejas, evento ao ar livre "palco da praça", no mês de

Dezembro de 2018, dia e horário a serem acertados com a

lncluso no valor, nota fiscal ,transporte e ART elétrica

comissão de festividades 01

R$2.500,001



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 019088558-27

Cerlidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.221.459100O1-2O
NOME: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriflcando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, constatâmos 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 ê não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaÇões tributárias acêssórias.

Válida até - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser coníirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov. br

00?
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Entdo vte tntê.nst PttbtÉà (2211 1 n41 4 1. :24.1 2)
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NÔme: VÀNDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS

Certidão no:

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIHISTÀS

BO

(MATRIZ E ETLIÀIS) CNPJ: 14 .227 . 459 / A007-20
16/2078
8, às 14:24:36
- 180 (centô e ôitenta) dias, contados da data

ExpediÇão:
Vaf idade :

de sua exp

2 77/2
a/a5/2a7
diÇão.

1

Certifica-se que VÀNDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS
(MÀTRIZ E EIIIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n'

14.221 .459/000L-2O, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 201L, e
na Reso.IuÇão Administrativa no 741 0/2017 do Tribunal Superior do
Trabal.ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunars do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anter j-ores à data da sua expedíção.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe.Iecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão dêsta certidão condiciona-sê à verificaÇão de sua
autenti cidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Cêrtidão emitida gratuítamente.

INEOR!,IÀÇÁO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dado s

neces sários à ident i ficaçào das pes soas naturais e j urídicas
rnadrmplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udi ciais trabalhi stas, incfus ive no concer nente aos
recolhimentos previdenciários. a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recofhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério PúbLj-co do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Previa.



2211112014 Comprovante de tnscriÉo e de Situêçáo Câdâstrat

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldêntiícação da Pessoa Jurídica e, se houvêr qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consta neste comprovantê é a declarada pelo conkibuintê.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

009

NúMERo oE rNscRtÇÀo
14.22'l .459t000',1 .20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATÀ DE ÁEERTURA

'1910a1201'l

NOME EMPRESARIÂL

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO . EVENTOS

DO ESÍABELECiMENTO (NOME OE FANTASIÀ)

GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS
PORTE

ME

EOERAÍIVO RESPON L (EFR)

srT

AT

c IGO E DESCR DÁ AÍIV]DADE ECO

82.30.0-01 . Servi osdeo .lnlza ão de íeiras, co Íêsso§, ex içóes ê festas

cÔorGo E DEScRTÇÁo oaS aTTvTDADES EcoNÔMrcAs SEcuNoÁRLAs

74.204{4. Filmagem dê íêstas ê evêntos
80.í'1.1-0't . Atividades de vlglláncia e segurança prlvada
93.294-99 . Outras atlvidades de recreação e lazer náo especiíicadas antêÍiormente
90.0í-9{5 . PÍodução dê êspetáculos de Íodeios, vaquêjadas ê similares
77.39{{3 . Aluguel dê pâlcos, cobêrturas e outras êstruturas dê uso temporário, êxcêto andaimês
18.í3.0-01 .lmpressão dê mateÍlal pa.a uso publicitáÍio
73.í9.0-99 . Outras atlvidades de publicldadê não espêcificadas anterlormênte

cóOlGO E OESCRIÇÃO OA NAÍUREZAJURIDlcA
213.5 - Empresário (lndividual)

LOGRÂDOURO

R JOSE CARNEIRO OA SILVA
NÚMERo

09
COMPLEMÉNTO

FUNDOS

CEP

86.225.000
BÁIRRO/OISTRITO

RANULFO ROSA DE LIMA
MUNtciPro

SANTA CECILIA DO PAVAO PR

ENoEREÇo ÉfEÍRôNrco
SUDARI045@GMAIL.COM

TELEFONE

143 9154.6584

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL

19t0a120't'l

MOTIVO DE SITIJAÇÀO CÀDASTRÂL

SITUAÇÃO ESPECIÂL DÀTA DASIIUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de 0ô de maio de 2016

Emitido no dia 22111120'18 às '14i24:58 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página.111

httpsr//www.recerta.Íazenda gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Voltar

P.e pa.a. Fâqina
peía inrpresEáo

1t2



01"fl22t11t2018 https://www.sifge.carra.gov.brlEmpresa/CrflcííFgêCFSlmpramirPapel.asp
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Gá.Ix.A
CAIXÁ ECC,NÔMICA FEDERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 7422t459/ooot-2o
RAZãO SOCiAI: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME

NOME FANtASiA:GAE GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Endereço: RUA ADELSoN DoS sANTos 11/ coNl MoNTE cAsTELo / SANTA
cEctLIA DO PAVAO / PR / 86225-000

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.

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: 16/I1/2018

CertifÍcação Número 7760423108977513t

75/12/20

il

Informação obtida em 22lll/2078, às 14:25:48

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

httpsr/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlCílFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS
CNP J i 1 4.22'1.459/0001 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do su,eito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secrêtaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 adminrstraçáo direla a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstâs
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidão qnÉft|àgratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida fl/s i+:26:+\ do dia 2211112018 <hora e data de Brasília>.
Válida aÍe 21lo5l2ü9.
Código de contro/ da certidão: D78C.58E5.7C4D.593F
Qualquer\rasuá ou emenda invalidará este documento.

1t1



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
CNPJ: 76.290.69110001-77
Ruâ Jeronino Farias Mertins . n.. 514 - Centro - CEp OO 225-OOO
TeleÍona (43) 3270 1 1 23 Far: (43) 3270- 1 356
gabinele@sântacêciliedopavao.pr.gov I ft\iw sánlaceciladopavao.pr.gov.ba

01?

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

- 
contribu.nte 

certidão n' 0177 / 2018

Nome / Razão Social

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS ME

CPF/CNPJ
14 .221 .459t0001 -20

Endergço
JOSE CARNEIRO DA SILVA I

cep
80225.000

Bairro
RANULPHO ROSA DE LIMA

Cidade
SANTA CECILIA DO PAVAO

UF
PR

Complemento
FUNOOS

1.
lnformações

Nome Fantasla

GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Atividade
92.30-0-01-sERV. DE oRGANtzAÇÀo DE FETRAS, coNGRESSos, ExpostÇôES E FESTAS.
80.11-1-01 AÍtVTDADES DE VTGILANCTA E SEGURANÇA pRIVADA. 77.39-0-03 ALUGUEL DE
PALCOS, COBERTURAS OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMP,EXC,ANDAIMES, 90,01.9.05

lnicio das Atividades
0i,09t201'l

Finalidade
CND - PARA FINS OE FATOS E OIREITOS - A PEDIDO VERBAL

Referência
EM BUSCA REALIZADA NOS ARQUIVOS DESTA DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÁO NÃO FORAM
ENcoNTRADoS DÉBIToS oRIUNDoS DE TRIBUToS MUNIcIPAIS LANÇADOS E VENcIDo PARA ESTE
CONTRIBUINTE, RESSALVAMOS O DIREITO DE REALIZAR NOVAS BUSCAS NO MOMENTO ÉM QUE SE FIZER
NEcESSÁRro

Rêsgâlvado o dirêito da Eazendâ Públj.ca do lrunicípio dê êobrar quâisqueE c!áditos
triSutários, CERTIEICO, para a finalidade aciEâ indicâdâ, NÃo exrsfrn, débitos, taxas,
Eultas e deEais tributos Eunj,cipais, a!ó a pEêsêntê data, pêJ,o quê, na foara dog

dispositj-vos rêgu1,âr!êntarês vigêntga, forrleÇo a pEesêntê CERIIDÂO NEGÀIrvÀ, a qual
produzirá os efeitos lêgais

Certidão êmitida 09:331t2018

2r20't8

U*íb JOSE SÂIIANÁ FILHO

Certidão válida

Àgú Soiwáro p6rá Àíe Publ@ Llda
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cnnrónlo MoNTEIRo '."..,i..r ,_.
sERVrç o DrsrRrrAL oE senra ceci

COMARCA DE sÃo uEnôrutruo DA sERRA-
OÍicial - ALCEU HENRIQUE MO

C E RT IDÃO
Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que revendo em Cartório, os livros
de Procurações, deles verifiquei a seguinte: Livro P-33 - Fls. 183 - LLIOLI2OL2. PROCURAçAO BASTANTE QUE FAZ: VANDE N RIBEIRO SUDARIO -
EVENTOS - ME., COMO ADIANTE SE DEC1ÂRA.r Saibam todos quantos
virem este Público Instrumento que sendo aos 11 de ianeiro de 2012., nesta
cidade de Santã Cecília do Pavão., Comarca de São Jerônimo da Serra., Estado do
Paraná., Brasil, em Cartório, perante mim, Talelião de Notas, comparece como
OUTORGANTE: VANDERSON RIBEIRO,SUDARIO - EVENTOS - ME, pessoa

iurídica, lnscrita no CNPI sob no t4.22L.45910001-20.,
Adelson dos Santos, 11 - Conjunto Monte Castelo - Santa
conforme declaração de microempresa, registrada na lunta
em data de 19/08/2011, sob no 20117070351.- Neste ato
proprietário: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO,
empresárlo, portador da CI/RG no 7.881.053-0-PR., e CPF/MF no 051.539.669-92.,
residente e domiciliado a Rua Adelson dos Santos, 11 - Conjunto Monte Castelo -
Santa Cecília do Pavão (PR).- Todos reconhecidos como os próprios por mim, Aux.
Juramentado, de cuja identidade e, capacidade jurídica dou fé.- Então aí, por ele

.outorgante me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui seu
bastante PROCURADOR: MARCOS'VALENTIM DAMASCENO- brasileiro, solteiro-
maior, funcionário público estadual, portador da CI/RG no 4.L46.772-0-PR., e
CPF/MF no 077.784.978-08., residente e domiciliado a Rua Maria Conceição
Macedo, 580, centro - Santa Cecília do Pavão (PR).- PODERES: A quem confere
amplos gerais e ilimitados poderes para o fim especial de efetuar transações com
qualquer Instituição Bancaria do Território Naciona[., podeÀdo para tanto dito
procurador ajustar valores, clausulas e condições.de financiamentos e assinar
propostas e orçamentos, assinar contratos'de abertura de crédito, podendo
também abrir, movimentar e encerrar as.contas de depósitos, e poupança,
autorizar débitos, transferências e saques, efetuar aplicações e resgate em fundos
de investimentos, inclusive por ordem de pagamento, receber, dar quitação e

,autorizar conversão de ordens de pagamento de moedas estrangeiras para moeda
nacional; receber, requisitar talonários de cheques e solicitar extratos de contas,
receber, retirar o cartão e fazer o uso do cartão, registrar senha, alterar senha,
receber, passar recibos e dar quitações de qualquer natureza, emitir, sacar,
endossar, aceitar e avalizar cheques, notas promissórias,_ duplicatas, assinar
borderôs e instruções de cobrança alterando as características e condições
originals dos títulos entregues'em cobrança descontada, entregar franco de
pagamento, cançelar e conceder ,abatimentos, alterar vencimentos, protestar,

com endereço a Rua
Cecília do Pavão (PR).,
Comercial de Londrina,
representado pelo seu

brasileiro, divorciado,

vÀLtoA EÀ,r ÍoDc ÍERRIÍÓRIo NAcloNAL. QUALoUER aDULTERAÇÁo ou RAsuRA lNvaLlDA_EsrE DocuMENTo

Ru a M aie c hal Flori ano, 4-26, I :l_t i *_-,[11?-li.Y il : t, - Fone 43 32 7 o!1't 21
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sustar protestos, dispensar e cobrar juros, conceder descontos, retificar valor de
desconto, receber por conta, alterar datas para concessão de descontos; conceder
e assinar cartas de anuência, inclusive em causa própria, pa,ra fins de obtenção de
financiamentos junto ao mesnlo BANCO, em imóveis pertencente ao
OUTORGANTE; podendo ainda contratar com o referido estabelecimento bancário
abertura de crédito em conta corrente para garantir a cobertura de cheques
emitidos. Fica ainda o OUTORGADO investido.de poderes para assinar o referido
contrato sob qualquer limite de crédito e renová-lo nas condições estipuladas pelo
BANCO, podendo praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho, e
ainda ratificar todos os atos firmados anteriormente pelo procurador ora
constituído., respondendo ao OUTORGANTE civil e criminalmente pela exatidão das
declarações que o OUTORGADO fizer e pelos atos que praticar nos limite.-s e por
força do presente mandato, poderes ainda para administrar os bens e haveres de
qualquer natureza, podendo para tanto dito procurador, comprar, vender,
permutar, doar, alugar, hipotecar ou arrendar bens moveis ou imóveis, estipular o
"quatum", prazos, juros, multas, alqgueres, modo de pagamento, arrendamentos e

locações, aceitando 
' e assinando os respectivos instrumentos públicos. ou

particulares; assinar guias, recibos, protocolos, requerimentos,, declarações;
rescisão de contratos de quaisquer naturezas; assilar, endossar ou avalizar
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, notas de crédito, cédulas rurais
pignoratícias e hipotecarias, caitas de fiança, caftas de anuência, contratos ou
escrituras públicas de quaisquer naturezas, adquirir ou vender Ações, Apólices,
Obrigações e outros títulos da dívida pública Federal, Estadual ou Municipal, de
bancos e companhias, pagando os preços, recelendo quitaÉo e promovendo a

transferência dos títulos para o nome do outorgante; celebrar, rescindir, modificar
e prorrogar os contratos necessários; receber capitais, juros e-dividendos vencidos
e vincendos, alugueres, restituições de impostos, PIS, PASEP, FGTS e o mais que
por qualquer título lhe seja devido; receber dinheiro; dar quitação e autorizar
prorrogamento ou cancelamento de dívidas; efetuar pagamentos; fazer declaração
de Imposto de Renda e receber restitu.ição de Imposto-de Renda; realizar qualquer
gpEt0çõO 0Ê CféditO para o custeio dostróveis ou imóveis; praticar atos de simples

administração, Eais como: fiscalizar os sérvios, fazer as compras necessárias,

contratar fiscais, empreiteiros, trabalhadores agrícolas e demais pessoal, despachar

e retirar mercadorias, cargas e encomendas nos COrreiOS, AlfândegaS, POrtOS,

Aeroportos, Estrada de Ferro e de Rodagem,'assinando guias, recibOs e demais

papéis necessários; requerer, aSsinar, promover e encaminhar perante oS

Ministerios da Fazenda, da Agricultura, Secretarias de Estado, Institutos, Bancos,

Cooperativas, INSS, INCRA, BRASIL TELECOM, TIM, VIVO, CIÁRO, COPEL, FORUM,

DETRAN, CIRETRAN, DNER, DER,. IAP, IBAMA, COHAB, COHAPAR, SERCONTEL,

GW, Juntas comerciais, consórcios em geral, representa-lo ainda perante as

Repartições Públicas Municipais, Estaduais, Federais, em especial junto a RECEITA

febfúU, Agencia de Rendas Estadual, Cartórios, Tabelionatos, Fórurn de JustÇa,
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M.KProdu ões
Juliana mieko koura Veroneze

aNPJ-12.534.477/OOO1-36 - CPF 023.367.13+,U)
Rua Pêrnambuco 118vlta nova Assal-Pr. Cap 86.220-0@
F on e (4 3)3 fr 2 -2 2 5A, e n a i t slu d bv eron e z e@h olm ai t - cotn

Emprcsá,.io

Marcio Veroneze

01fl

*

ORGAMENTO
Para: ücitação de
Nova Santa Bárbara-PR.
Estou encaminhando orçarnento pâfa Show de rua neata cidadc , ra dãta de
31/12/201A, show de passagêm dê aro, Beveillon, com Banda show ê lll,
moderna êstrutura e amplo guarda mupas, show no miniÍno de 4 horas de
duruÇã'o.
Incluso no valor, nota flscal, trarsporte e alimentação.
comeosçÃo DA BANDA srow:
-2 cantores
- 1 cantora
-l bateria
-l baixo
-l guitarra
-l teclado
-Í saxofone
-1 bailarino
-1 bailarina

Valor a ser cobrado pclo sewiço prcstado: B$7.5OO,OO(SETE Mll- E UINHENTOS

REAIS)

Assai, 1 3 de Novembro20í 8.

EM

J

Âr1t
No.'l
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I.M.KPrpduções
Juliana mieka Roura Veronee

oNPJ-12.534.477/OOOI-36 - CpF 023.367.139-OO
Rua Pernaúbuco 11E vtta noüa Àssai-Pr. Cep 86-220000
Fo n e (1 3) 3 fr 2-22 5 6 - em a i I shl d íov eron e ze@), oún ai t. c om

Emprerár.o

Marcio Veroneze

ORGAMENTO

Para: Ucitação de
Nova Santa Bárbara-PR.

Eôtou êncaminhando orçam€nÍo dê som , ilumanação, 10 scEuranças e OB
banheinos químicos, para Slmw de rua nesta cidade em data de 31/1212O1A,
show de passaÍlem de ano, Reveillon.
lncluso no valoh nota Ílscal, tralspoÉe e alimcnta@o.

couRosçÃo rx) soir:
Som em Pâ. Fly linc com 12 caixas de12 polêÍiadas e 12 caixas de grave com
2 falantes dê lE potêgadas, rrtesa diÉital, 16 calhõês de led,, 2 strobol
atomick, I beam,4 muving 575, Painel de lêd de alta tamanho 4x3, 4 tvs de 4O
poleEada§, trcliças dc alúmínio suÍicientê para tlrliçar o palcn e tecido para
fechar as laterais do palco.

valor a scr cobrado pelo seraiço prcstado:
R$E.OOO,OO(OÍÍO MIL BIAIS)

Assai, 13 de Novembro 2o18.

M E

.;-'$ftrtirffii:ff'
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JMK PRODUÇÕES

I 12_531.177 0001-36

TELI,:F'O)iES (1 3) 3 262-2256 9 I I G305 J.email srudioven»te 'dhoÍnpil.coút

IVTARCIO VERONEZE

ORÇÁMENTO

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

,,COTAÇÃO DE PREÇO"

Descíção QuantidadeItem Preço
Unitário

R$2.800,00

10

Som e iluminafro para festa de chegada do Papai

Noel, entrega dos brinquedos e apresentação de

corais das igrejas, evento ao ar livre "palco da

praça", no mês de Dezêmbro de 2018, dia e horário

a serem acêrtados com a comissào de festividades.

lncluso no valor, nota fiscal ,transporte e ART

elétrica.

0í

Valor ToÍal- R$2.800,00 ( DOIS MIL E OITOCENTOS REÁrS)

Assai, 21 de Novembro 2018

MAR

1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nomê: JULIANA MIEKO KOURA VERONEZE 02336713900
CNPJ: 12.534.47710001 -36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍeve[ quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos Íibutários administrados pêla Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nâcional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabêlecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e âbrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paégtaío único do art. 11 da Lei n' 8.2'12, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <hftp://www.pgfn.gov.br>.

CeÍtidão em itamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014

Emitida à dia 08/10/2018 <hora e data de Brasília>
Válida até
Código de a certidão: 9687.7676.82C4.C7C5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

gra
22:17 d

0
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) 0022/1112014 hUpsr//w\.\ ^,/.siíge.caixa gov.br/Emprêsa/CílCílFgeCFSlmprimirPapelasp

@

Gá.'XA
CAI)CA ECÕNDMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

12534417 /OOOI-36
JULIANA MIEKO KOURA 02336713900
RUA PERNAMBUCO 118 / NOVA FATTMA / ASSAT / pR / 86220-000

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.

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: L7 /LU20l8

Certificação Número:

L6/12/2018

793174292442

Informação obtida em 22/LL/2018, às 14:23:38

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.//wwwsiÍge.cáixa gov.br/Empresa/Cí/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1



22t11t201a Comprovantê de lnscriçâo ê de Situação Cadêstral

0?1_Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldenliícação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRtÇÁo

12.534.477 10001 -36
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍURA
,í 6/09/2010

NOME EMPRESARIAL

JULIANA MIEKO KOURA VERONEZE 02336713900

PORTE

ME
OO ESÍAEELECIMENÍO (NOME OE FANTASIA)

JMK PRODUCOES

cóDtco E oEscRtÇÀo oa AÍrvroaoE EcoNôMtca pRrNctpÀL

82.30{.0í - Serviços de organização de Íeiras, congressos, êxposiçõês e fêsta6

cÔD GO E OESCRTÇÀO DAS ATIVTOAOES ECONÔMTCAS SECUNOÁR ÀS

90.01-9.02 . Produção musical
90.01-9.06 - Atividades de sonorização e de lluminação
73.19.0.99 - Outras atlvldadês de publicldadê não êspeclficadas anteriormêntê
77,39.0.03 . Aluguel de palcos, coberluras e outras estruturas de uso temporário, exceto andalmes

ENTE FEDERAÍIVO RESPON L (EFR)

DE SI

LOGRADOURO

R Pernambuco

cóDrco E oEScRrÇÀo oA NATU RE2À JURlDlca
2í3-5 - Emprêsário (lndividual)

NÚMERO

11A

CEP

86.220400
BAIRRO/D ISTR ITO

vila nova
MUNICIPIO

ASSAI PR

ENDEREÇo ELEÍRôNrco
studioveÍonêzê@hotmail.com

,IÍUAçÃO
ÀTIVA

OÀTA DA SITUAÇÃO CADÀSTRÂI

16/09/2010

COMPLEMENTO

s ESPECIAL

TELEFONE

l43l 3262.2256

OATA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20í6

Emitido no dia 2zfi12018 às 14:23t14 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/í

. PrBparar Paâinà
i, -.,,, para lrnp.€BÊáÕ

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, qliqu§_aqui

Atualize sua Daslna

https://www.receita-fazenda.gov.br/pessoajurdica/cnpj/cnpjÍeva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1t1
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AR SANTOS E CIA LTDA
CNPJ: 08.434.72810001-33,

AVENIDA DR DAVI XAVIER DA SILVA.44T

CONGONHINHAS - PARANÁ

F(X{E:43 359f1396 - 1,841732A

mQuhíro

Para: PREFEITURA Nova Santa Mrbara-PB.
Estou oncamlnlrando otTalrcnio de rcm , ltumittação, I O reÍluranÇes e 88
barúlottús quimlcoe, para Shw ao ar li6e 'rua' ncsta cfttâdc do Ntra Saila
Biárbara em data eTlfil2DlE, shoú dc pa§6agêm de alro,

lndum no vdor, mta llccal, tamporlc e dlnentaçfu.

GOüPO§!ÇIO ÍX) §Oil:

Soet em P.À Fly llnc coa 12 crixss rlet2 poloÉadas e 12 cahes do ÍÍ?rc com
2 falantcs rlc I I polegadas, rnose dlgitd, 16 cantrões dc lcd,, 2 stITDol
atonad(, I boam,4 í|tvlnll 575, Paln€l .lo !€d dG dta tallanho 4x3, 4 trns d€ 4()
polGga.lar,, treliças de aluninb suficiente petu bEliçat o Ddco G tE..lo Dara
ÍechaÍ as latêrai8 do pako.

vdor a sêr oobrado DÍlo tolviço prcôtado:

B§8.üXl,oo(oro illL RtÂls)

C.r,rEonhlnha§, 13 dê ilolettÚm 2018.

ADBI/IÀK' Íxls sÀNÍos

DISITOB

AR Sonlos e Ciq- Ltdo.
cNPJ, 08.434.7281000t -33
Ruo Ver. Oerson Âp. Êorges,225

(on,;orrhinhc; Pil
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AR SANTOS E CIA LTDA
cNPJ 08 434728lOOOl-33

AVENIDA DR DAVI XAVIER DA SILVA - 44I
CONGONHINFTAS _ PARANÁ

FONE: 43-984t 13246

1

Á Prefeitura Municipal de Nova Senta Bárbera - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fer - (a3) 326G8100

"COTAçÂo DE PREÇO"

Valor Total- R$2.700,00 ( DOÍS MIL E SETECENTOS REAIS)

Validade 60 dias
Condição pagamento a vista

Congonhinhas, 20 de Novembro 20í8.

lldriano 8od Santm

RS2.700.00

f-,ii,,*mi:f*:ii

Itêm t)êscrição
Som e iluminaÉo para festa de chegada do Papai

Noel, entrega dos bÍinguedos e apresentaÉo de

corais das igÍeias, evento ao ar livre "palco da praça",

no mês de Dezembro de 2018, dia e horário â sêrem

acertados com a comissáo dê testividades.

lncluso no valoÍ, nota fiscal ,transporte e ART

elétÍica.

Quantidade Píêço Unitário

0't



22111t2018

0
,

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

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

Nome: A R SANTOS & CIA LTDA
CNPJ: 08.434.72810001 -33

Ressalvado o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a seÍ apuíadas, é certiÍicado que
não constâm pendências êm seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Sêcretaria
da Receita Fêderal do Brasil (RFB) e a inscriÇões êm Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lntêrnet, nos
endereÇos <http rfb.gov.b» ou <http://www.pgfn.gov.br>

Cêrtidáo emitida gratu amente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.751, de 211012014
Emitida à 23:50 d dia 30/08/2018 <hora ê data de Brasília>.
Válida a 2610212019
Código controle certidão: 8372.D81 F.4D07.5F24
Qualquer u emenda invalidará este documento

111
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22t11t2014 https://www.siÍge.cáixa. gov br/EmpÍêsâ/CílCílFgeCFSlmprimirPapêl.asp
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CI.Ix/l
i]ÀIXA ECONCM:CA FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0a4347 28 looo t -33
Razão Social: A R sANTos E cIA LTDA

Nomê Fantasia:A R S PROI'4OÇõES E EVENTOS

EndereçO: R VER GERSON APARCIDO SOARES 225 SEDE / CENTRO /
CONGONHINHAS / PR / 86320-OOO

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.

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

Validade: 05/LL/2O18 a

Certificação Número: 20 0533173092s348

Informação obtida em 22/71/2018, às l4iz7:43.

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

4/72/20

híps.//www.siíge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlcrÍlFgeCFSlmprimrrPapel.asp 1t1



22t11t2018 Comprovantê dê lnscrição e dê SituâÇão Cadaskal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiflcação da Pessoa Juridica e, se houvêr qualquer divêrgência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobrê o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contriburnte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

01?

NúMERo oE rNscRlÇÁo
08.434.728i000133
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCR|ÇÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ÀBERTURÁ

0711112006

PORTE

ME
LO DO ESTÀBELECIMENTO (NOME DE FANÍASIA)

A R S. PROMOCOES E EVENTOS

NOME EMPRESÂRIÂL

A R SANTOS & CIA LTDÂ

ERÀÍIVO RE§PON VEL (EFR)

DASTRÀLSTÍU

MbiEI,/Ú OE SITUAÇÃO CADASÍRAL

tco E DEscRtÇÁo oA aTtvtDADE EcoN
47.56-340 . Comércio varejista especializado dê in6trumêntos musicais e âcessó,ios

cÔDrco E DESCRTÇÂO DAS ÀÍrv DADES ECONÔMTCAS SECUNOÀRÁS

90.0'1-9-99 . Artes cênicas, êspetáculos e atividades complêmentaÍes não especlÍlcadas anteriormente
96.09-2-99 . Outras alivldadês dê servlços pêssoais não êspeciílcadas anteriormente
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, cobertuÍâs e outras estruturas de uso lemporário, exceto andaimes
80.'l'1.'l -0í - Atividades de vigilâncla e segurança prlvada
90.01.9.02 - Produçao musical
90.01.9.06 . Atlvldades de sonorlzação e de iluminação
73.í9.0.99 . Outras ativldades de publlcldade não especificadas ante.iormênte
90.01-9{5 . Produção de espetáculos dê rodeios, vaquejadas ê simlla,es
82.30.041 - Sêrviços de organização de feiras, congrêssos, exposiçôês ê Íêstas
73.í'1.4.00 - Agências de publicidade
8'1.29{.00 . Atividades de limpeza não especiÍicadas ântêriormente
85.91.1-00 . Ensino de esportes
93.19-1.99 . Outras ativldades esportivas não êspeciÍicadas anterloÍmêntê

LOGRAOOURO

VEREADOR GERSON APÂRECIDO BORGES

cóDlco E oEScRrÇÁo oa NAÍuREzaJURlD ca
206.2 - Sociedadê Empre6ária Limitada

NUMERO

225
COMPLEMENTO

SEDE

CEP

86.320400
BAIRRO/D ISÍR IÍO
CENTRO

MUNrciPro

CONGONHINHAS PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO ÍELEFONE
(43) 35s,í-1396 / (43) 3554-í255

SITUA ESPECIAL

DATA OA SITUAÇÀO CAOASTRÀL

07111t2006

DATA DÂ stÍuAçÀo ESPECIAL

Aprovado pêla lnskuçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 2211112018 às 14:32:11 (data e horâ de Brasília),

Consulta QSA / Capital Social

https://w\4w.receita.fazenda gov.br/pessoaluídrca/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Voltar

Página: 1/1
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

* HffiilH"r
CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara,21 lll l2Ol8

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada na realização de eventos
em comemoração das festividades de Íim de ano.

Senhorita Contadora:

Tem esta, hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de empresa especializada na realização de
eventos em comemoração das festividades de fim de ano, conforme
solicitação do Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal e da Sra. Giane Rodrigues
da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, num valor
previsto de R$ 16.50O,0O (dezesseis mil e quinhentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Crt ditk Sanúosna Lu
Setor de Licitações

Rua Walftedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro. I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - E-mails licitacao[c'nsb.pr.qov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0 r9
HoHm]##

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNDÊNCra mtr'nNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 2llll12018. informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de empresa especializada na realização de eventos em
comemoração das festividades de llm de ano, conforme solicitação do Sr. Eric Kondo,
Prefeito Municipal e da Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social. num valor previsto de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

09 - Secretaria Municipal de Assistência Socialr
001 Secretaria Municipal de Assistência Social:
08.244.03 80.2031 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 3340.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 21 I 1 1 12018.

Atenciosâmeíte.

Lourita 'ouza Càqnpos

Contadora/CRC 045096/O-4

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. I 13. 3266.8100, )i - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - l'rvw.nsb.pr.gov.br

I
I
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

0 0

coRRESPoNDÊNcta TNTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2111112018

Prezado Senhor,

Em atenÇão às correspondências expedidas pelo Sr. Eric
Kondo, Prefeito Municipal e pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária
Municipal de Assistência Social, solicitando a contratação de empresa especializada
na realizaçáo de eventos em comemoração das festividades de fim de ano, num
valor previsto de R$ í 6.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da
dotação:

02 - Executivo Municipal;
00í - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 - Manutençáo do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3340.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha
o parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçâo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tk dos antosr

Setor de Licitações

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro. E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E -E-mails licitacaoÍi'nsb.pr.gov.b r - ttttu.nsb pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wâlfredo Bittencourt de Morâes nP 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.o 9s.s61.080/0001,60
E-mail: pmnsb(ansb.nr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parêcêr jurídico

Solicitante:
Contratos

Departamento Municipal de Li ci taÇõe s e

Assunto: possibiLidade da adoÇão de dispensa de

Iicl-tação para contrataÇão de empresa especlalrzada
na realizaÇão de eventos em comemoraçào às festas de

finaf de ano. Lazer para a população.

Encerram-se os presentes autos em

sollcitação da possrbilidade da adoção de dispensa de

licitação para contrataÇão de empresa especializada
na realização de eventos em comemoração às festas de

final de ano, em uma contrataÇão com val-or máximo

prevr-sto de R$ 16.500,00 (dezesseis mi1 e quinhentos

reais), conforme requerido e fundamentado pelo

Gabinete do Executivo Munlcipal.

Dito órgão relatou, de outra
a contrataÇão demanda urgência, na medida

evento está próxino, e a data proporcionará
rnunícipes. Urgência declarada.

É o relatório.

parte, que

em que o

Lazer aos

Página 1 de5
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Iqoraes na 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.s 9s.s61.080/0001-60
E-mâ : pmnsb(ansb.nr.gov.hr ' Nova Santâ Bárbâra - Paraná

Analisando a documentaÇão que nos foi
remetida, se percebe a constância dos seguintes
documentos: pedido, com especificação e

justificativa, da Secretarla Municipal a ser
beneficiária com a pretensa contrataÇào; indicação de

dotação orçamentária e parecer contábiI emitidos pelo

Departamento competente do Munrcipio; autorização
administrativa e cotações de prêÇos.

Pelas cotaÇões de preços, vê-se que o

valor da contrataÇào nào supera o montante de RS

17 . 600, 00 (dezessete mil e seiscentos reais ) , pelo

que há expressa autorização legal no que diz respeito
à possibilidade de uso da dispensa, conforme dÍspõe o

arL. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93. In verbis:

"Art. 24. É dispensáve7 a Ticitação:

II - para autros serviços e compras de vafor
até 10* (dez por cento) do finite previsto na

afinea ttatt, do inciso II do artigo anterior e

para a)ienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço, conpra ou alienação de maior vufto que

possá ser reafizada de una só vez;"

para servrÇos e

seja, a licicação é

compras de vafor até
di spensável,

10% (dez por
\

Ou

Página e5
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Áv. WalÍredo Binencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPI N.e 95.561.080/0001,60
E-mailr omnsh@nsh.nr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

cento) do fimite previsto na alÍnea "a", do inciso
II, do arL. 23, o que dá, em miúdos, o montante de RS

17.600,00 (dezessete miL e seiscentos reais) .

Por expressa autori zaçào

Procuracioria acena favorávef à adoção da

1ega1, esta
dispensa.

Mais comêntários, cabe enfatizar que a

dispensa em voga cuida do vafor da contrataÇão,
diferentemente dos outros casos dos outros incisos do

art. 24. A economicidade é, em suma, o fundamento (a

ratio) da referida dispensa. Observe-se quê a

licitação tem um custo financeiro para a

Administração Pública e há em que este custo

financeiro é superior ao beneficio que dela,
Iicitação, advirá.

Nesse ponto, passamos a palavra

Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União,

Lucas Rocha Furtadol, que a respeito do tema

apreÇô profere o lúcido comentário:

"Nesses casos, o leqislador entendeu 1ue, en

razão do pequeno vafor a ser cantratado, não se

justificaria a reaLização de licitação em face

do valor da.futúra contÍataÇào. E sabido que a

realização de l1citação qera ônus para a

do

Dr.

em

I Eurtado, Lucas Rocha.
Adtn i n ist ra L ivas : Teorià,
AtIas,2001. p.70.

de LicitaÇões e
Ju r isprudênc j-a ,

Contratos
São-\ulo,

5

In Cursa
Prática e

\, 
_\----l,'
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.e 95 s61.080/0001,60
E-mail:pEtrsbt@nsh+r4ay-fu - Nova Santa Bárbara - Paraná

Administração, de modo que a custo de sua

reallzação não justificaria seus beneficlos".

Ao

com

passo que

eficlência,
economra se relaciona,

outrossim,
aplicável à

prlncrpro j urídi co

Administração

Desde )â, anoto a necessidade de

abertura de um procêdimento lj.citatório para bal.izar
próximas contratações cotn o mesno objeto, em wista
guê a dispensa licitatória dêmanda urgência, ê o que

(com a feitura de licitação) e:q)õê

administrativa.
organr. z açao

Ainda, não é demais lembrar que para a

realização do procedimento devem ser observados todos

os prlncipios gerais de Iicitação e contratos, bem

como todo o rito da Lei n.8.666/93.

Outro pônto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentação da contratada, a fim
de que a AdministraÇão contrate empresa 1dônea, afém

dos documentos de identificação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Eederais,

Estaduais e Municipais, Certidào de Regularidade do

FGTS, Certldão Negativa de Débj-tos Trabalhistas,
todos com prazo de validade para o procedimento.

também

Pública.

Página 4de5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.e 9s.561.080/0001,60
E.mail: pDnshl@nsb,ll€otlbr - Novâ Santa Bárbara - Paraná

Cabe salientar, que esta assessorla
exara o presentê parecer em atendimento ao art. 38 da

Le:- n" 8.666/93, que determina a consultoria do órgão
juridico sob o prrsma estritamente jurÍdico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e à oportunidade
dos atos praticados, nem anafisar aspectos de

natureza eminentemente técnico-administrativa.

De igual forma, cabe ser enfatizado que

refoge à competência deste Órgão Juridico a avallação
técnico-administratlva referente aos cri térios
adotados para aferiÇâo dos valores da remuneraÇão

pelos bens, mesmo porque, s.m.j., acredita-se que tal
atribuiçãoéinerenteàdiscricionariedade
administrativa.

É emitido parecer favorável, uma vez

que o presente procedimento encontra-se em

consonância a legislação aplicável a espéc:-e, bem

como observou os principios constltucionais apllcados
a Adninistração Públrca.

É o parecer, salvo mefhor joízo.

N ova Santa Bárbara, 2b de novembro de

2418.

I

,-

Ga.briel ÀIúeida dã Jesus

Procuradoria Jurí CA

Página 5 de 5
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PRfFE]Tt]RA MUNTCIPAL

Estado do Paraná

DTSPENSA DE lrcrreçÃo
N" 2tl2OL8

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" LLL {2OLA, referente ao processo de

dispensa de licitação, para CONTRATAçÃO DE EMPRESA

ESPECTALTZADA NA REALTZAçÃO DE EVENTOS EM

CoMEMORAçÃO AS FESTAS DE FINAL DE A.I[O, conforme

solicitaçáo feita pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal

de Assistência Social, e sendo atendidas as norÍnas legais

pertinentes e na forma do inciso II, do art. 24, daLer8666 193 e

posteriores alterações, caracteriza-se a referida dispensa de

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, 22lLL l2OL8.

.,,,-

c Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

Av. WalteÍ Guimarães da Costa n" 512, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 95 561 .080/0001-60

E-mail: lrcrrâcàoan\h pr gor'.br Sire: rvrlrr'.nsb.or.gov.br Nova Santa Bárbara - Paraná



22t11t2018 lúural de Licitâçóes Municipais

ecü15o. Prov.riênt.5 dê or9.nishor Int.rn..ion.lrlEUltllàtêr.lr d..rédl

03?

TCEPR

lnshtLrçào Flnôncería

contrato de Empréstino

Vellar

Inrormàçóêr Gêrô's
Detalhes processo licrtatórjo

Entrdadê Executora ptLlNICIpIO DE NOVÁ SA|ITA 8ÁRBÀRÂ

Ano'201s

liú liotação,/dispensal ner qrbihcjàde' 2l

i'lodshdaaje' proce<so Dispênsa

LlúmeÍo ed tãUpro.esso' 11112C1S

De.arçãaRêsuíndaCoObjeto'ContÍàtêçãodeempieçesÉ,êcali:aajanô.ê3lzàGcdê€vrrtcseatcomerroraçàc

às fes-.as de írnal oe ano

DotaÉo OÍçanrentária- 0200i04122002020C231-o019C000

Preço máx mo/Relerêncrâ de preço - 16.500,00

R5r

Da'i Prolrcaçio Te_--ro ràlrh(n(ào i2 li.2Lt8

Data Cancêlamento

CPF: 4271512958 (!agçqt)

https://servicos.tce.pr.gov br/TCEPFyMunicipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' ô60, ds 02 de abril
de 20í3.

Edição N'1367 - Nova Santa Báóara, Paraná. Quinta-Íeira,22 dê Novembro de 20í8.

I . Atos do Podor Erecutlvo
HOMO No8 de12dea to de 2016

A Secretaria Municipal de Educaçáo de Nova Santa Báôara, Estado do Paraná, no uso de suâ atribuiÇoes legais e de acoÍdo com a Resolução N" 001i2018, HOlt/oLOGA o
deíedmento das inscÍi@s aos CANDIDAToS AO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR, da Rede Municipalde EducaÉo lnfantile Ensino Fundamental conforme a Lêi No 828

de 12 de agosto de 2016.

DOR ULTADO FINAL DAS I o

Art. 1o Fic€ d ado o resultado conÍorme

Ad. P Esta divulgaÉo entra em vigor na data de sua publicaÇáo, revogadas a disposltres contÉrias

Nova Santa Bárbara, 22 de Novembro de 2018

RESULTADOCANDIDATO REOE MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO
DeÍeridoEscola Municipal Edson Gon(álves Palhano

Escola Municipal Edson GonÇalves Palhano DeÍerido

.lia 
Madalena CaÍdoso FeÍeira

Eorna do Carmo Gobbo da Silva

Delerido0aiane Batista da Silva Escrla [,4unicipal Mana da ConceiÇão KaseckeÍ

Escoh Munrcipal Mana da ConcerÇão Kasecler DeleridoMaurilio Shinit lnoue

CMEI N(Émia Bittencourt CarneiÍo DefeíidoKatia Aparecida Pedroso

OISPENSA OE LICIÍ

Cleide Moreira Branco da Silva
SecÍetáÍia Municipal de Educação

Porlana n" 103/2017

De acordo instauEdo pelo Município

de Nova Santa Báôara, objeto do protocolo n0 1'll/2018, ÍeÍerente ao proc€sso de

drspensa de- licilaçáo, para CONTRATAçAO DE EJiIPRESA ESPECIÀL|ZÂDA NA

REALIZÂçÃO OE EVENTOS EIil COMEMORAçAO AS FESTAS DE FINAL DE

ANO, co0foÍme solicilaçáo Íeita pelo Gabinele do PrêÍeito e secretaÍia Municipal de

Assislência Social, e sendo alendidas as normas legais pertinentes e na lorma do

lncrso ll, do an.24, da Lei 8666/93 e posteíioÍes alteraçoes, câracteriza'se a

reíerida dispensa de licitaÇâ0.

Nova Sanla Báôara PR,2Z'líl20'18.

Eic Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

ospeNsl oe Ltc[lcÁo N. zzzots

0e acoÍdo com o p.ocedimento admtnislÍativo instaurado pelo Munlciplo

de Nova Santa Bárbara, obieto do protocolo n" 1'122018, reÍerente ao pÍocesso de

dispensa de licitação, paÍa CONTRÁTAÇÂO DE SERVIçOS ÍECNICOS 
-DE

ENGENHARIA PARA ELABORAçAO DE PROJETO DE PAVIIi,IENTAçAO,

confoÍme solicitaÇão Íeita pela Secrelaria Municipal de Obras, do Trabalho e

Geraçáo de Empregos, e sendo atendidas as noÍmas legais perlinentes e na Íorma

do inciso l, do an. 24, da Let 8666/93 e posleriores alleraÇoes, caÍacteriza-se a

reíerida d spensa de licitaÉo.

Nova Sanla Báóara PR,2211l20'l8

Eic Kondo
PREFÉITO MUNICIPAL

coNcESsÃ0 E No 349n0í 8

O Preleito do Municipio de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das

atribuiçoes que lhe sáo conleridas por Lei, lendo em visla as Leis l,lunicipals no

809/2016 e no 77112015, bem como, lnstruçóes Noímalivas do Tribunal de Conlas

do Eslado do PaÍaná, COiICEDE DlÁRlA1S;, mmosegue:

Dala do Pagamento:
No do Pagamento:

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
RuarWalÍredo BittencouÍt dê Morâes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266S100
E-mail. diariooÍiciâl@nsb.pr.gov.bÍ

w1Âu/ nsb.pr.gov bÍ

ERIC KONDO

PÍeleilo [,lun c]pal

PORTARTA N. í09/2018

O PÍefeito Municipalde Nova Sanla Báôara, no uso de suas atribuçoes

legais e regimenla s, e conÍorme disposto na legislaçáo deste Município, resolvel

NOMEAR

Arl. 1o - Ficâ nomeado o Sr CúUDEMIR VALÉRlo, porlador do RG n"

4.039.382-0 sSP/PR, CPF n" 563.691.409-10, para exercer a Íunção de

Íesponsável pelo UMC - Unidade Munrcrpalde cádastÍo - INCRÀ.

AÍ1.2 - Esta porlaria entÍa em vigor na dala de sua publicaçáo

revogadas as disposiçoes em conlrario.
Rêgislre-se, publique-se e cumpra-se

Nova Santa Bárbara, 22 dê novembro de 2018.

Sêrvidor:
Cargo:
SecÍelada/DepaÍtamentoi
Valor {Rl);
Destino:
Objetivo da Viagem:

MARCELO RIBEIRO
MOTORISTA
EDUCAÇÁO
RS 594,00

CORNÉLIO PROCÓPIO-PR

soLrcIrAçAO DE DIAR|Â A0 MOÍORISTA

MARCELo RTBETRO PABÁ CUSTEAR
DESPESAS COM ALIMENTAçAO EM VIAGENS

FORÂ DO MUNICIPIO, PARÂ O ÍRÁNSPORTE

OE ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO

SUPERIOR NA CIDADE DE CORNELIO
PROCOPIO+R,
22J11t2018

8359i 2018

Eric Kondo
Prcfeilo Municipal
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PREFEITURA N4UNICIPAL
0

NOVA SANTA BARBARA
Estpoo oo pnnaruÁ

Conlrato no 103/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA
gÁngaRA E A EI/pRESA vANDERSoN RtBEtRo suoÁRto EvENTos ME,

TENDo poR oBJETo A coNTRATAÇÃo DE EMPRESA EspEctALtzADA
m netzaçÃo DE EVENToS EM coMEMoRAçÃo Às resrns DE FTNAL

DE ANO.

Referente à Dispensa de Licitação n.o 2112018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado a Dispensa de

Licitação n.o 2112018, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n0 95.5ô1.080/0001-ô0, com sede na Rua Walfredo

Bittencourt de [/oraes, 222 - centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu

Prefeito l/unicipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF

sob. o no 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, de ouko lado a empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁR|O EVENTOS ME ,

inscrita no CNPJ sob n" 14.221.45910001-20, com sede na Rua Adelson dos Santos, 11 Casa - CEP:

86225000 - Baino: Conjunto Monte Castelo, Santa Cecilia do Pavâo/PR, neste ato representada por

seu procurador, Sr. Marcos Valentim Damasceno, inscrito no CPF n" 077.784.978-08, RG n'
4.146.772-0 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de

21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato,

de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a pÍestar à CONTRATANTE serviços na realização

de eventos em comemoração às festas de Íinal de ano, conÍorme consta da proposta apresentada na

Dispensa de Licitação n.0 2112018 e especificado abaixo:

ITENS

Lote l!em

:::r',

Qódigo::i
do .::'
ÉÍodtit6/:
§érvi$..

Maroa.:;:
do. ,
Érddúto.'.

Quanthlade:. Pre@rtotal

Lote

001

1 75U Contratação de sistema de

som e iluminação para evento

de natal que ocorrerá no dia

19 de dezembro de 2018, com

no mínimo 10 microÍones, com

início às 16h00min. tendo

duração de 8 horas,

UN 1,00 2,500,00 2,500,00

1
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...



PREFEITURA N4UNICIPAL

ESTADO OO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
í,/i{L _tr

Lote

001

2 5739 Realização de eventos em

comemoração às festas de
Ílnal de ano - Composição
mínima da banda:

2 cantores; 1 cantora; 1

bateria; 'l baixo; 1 guitarra, '1

teclado; 1 saxoÍone; 1

bailarino, 1 bailarina.

Show de no mínimo 4 horas de
duraçã0,
- Composição mínima do som:

Som em P.A. fly line com 12

caixas de 12 polegadas e 12

caixas de grave com 2 Íalantes

de 18 polegadas, mesa digital,

16 canhôes de LED, 2 strobol

atomick, I beam, 4 muving

575, painel de led de alta,

tamanho 4x3, 4 tvs de 40
polegadas, treliça de aluminio

suÍiciente para treliçar o palco

e tecido para fechar as laterais

do palco.

- '10 Seguranças;
- 8 banheiros quimicos.

- Transporte e alimentação por

conta da empresa contratada.

UN 1,00 14.000,0

0

14.000,00

TOTAL 16.500,00

cúusuLA SEGUNDA- DA PRESTAçÃo Dos sERVIÇos

Os serviços deverão ser prestados na praça central do Município localizada na Av

lnterventor Manoel Ribas, sendo que a ART e ECAD será por conta da CONTRATANTE,

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitação n.o 2'Í12018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 13 de novembro de 2018

ARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para,

em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam

2
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PREFEITURA MUNICIPAL i ií)
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-À-*E=-. ES TADo Do pARANÁ

a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser

realizados e que importem em alteraçoes de qualquer condrção contratual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO PREçO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar a CONTRÂTADA um valor total de R$ 16.500,00, (dezesseis mil e quinhêntos reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá da seguinte Íorma: 50% (cinquenta por cento) até dia

31hA2UB e 50% (cinquenta por cento), alé dia 0410112019, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários

relativos às conkibuiçoes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c' do parágrafo único do artigo 1'l da

Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuições

devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

cúUSULA SEXTA. DA RESCISÃo CONTRATUAL

A rescisáo contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da

Adminiskaçã0.

PAúGRAFO ÚNICO . Quando o vencedor der causa a rescisão do conkato,

além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais

penalidades previstas, Íica sujeito a uma das seguintes sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporâria de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) DeclaraÇão de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuizos resultantes, após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no contido na letra "b".

CúUSULA SÉIMA. DAS SANÇOES

Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste

contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral.

Sem prejuizo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20%

3
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PREFEITURA I.,4UNICI PAL í i?! i.JNOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

(vinte por cento) da avença

cúusulA orTAvA. DA DoTAçÃo oRÇAMENTARTA

As despesas deconentes desta Licrtaçâo conerão por conta da dotação
o mentária no

CúUSULA NoNA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O presente conlrato terá validade até 60 (sessenta) dias, contados a partir da

assinatura, podendo ser prorrogado por igual, a depender de acordo entre as partes.

CúUSULA DÉCIMA - Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução

das questoes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja,

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 2611112018

tc ondo

Prefeito unicipal - Contratante

o

Vanderson Ribeiro Sudário ntos Me - Contratada

fueuatíd^?"{,:«o#
Secretária Municipal de AssiSncia Social- Responsável pelo acompanhamenlo do contrato

4

DOTAÇOES

Conta da fluncional pqgramática

despesa I

Fonte de,.
rêcuÍso .

Nq!úrezadadesp-q9a ,. ÍonteAgpqda

150 IOZ.OOI.OI.|ZZ.OOZO.ZOOZ 0 3,3,90 39 00,00 Do Exercício

3090 los,oor.oaz+a.omo.zoer 0 3 3 90.39,00 00 Do Exercicio

3340 IOS OOZ.Oa Z++ O+OO.ZOSS 0 3,3,90.39,00,00 Do Exercicio

Marco
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Ano V

IUPRENSA OFICIAL -
Lol n'660, ds 02 dê abril
de 2013.

I . Atos do PodoÍ Erêcutivo
DECRET0 No 01í/20í8.

SUMULA: OECLARÂ PONTO FACULÍATIVO NAS REPARIIÇÔES PÚBLrcAS MUNICIPÀS NO DIA 03 DE DEZEIiIBRO (SEGUNDA.FEIRÂ)

O Preíeito Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso de suas atnbuiçoes legars e,
- considerando que no dia 04 de dezembro (lerça-íeira), e Fedado - Dia da PadÍoeiÍa do Municipro,
- considerando não haver prejuizos paía a Administraçao Pública Municipal;
- considerando o disposto na Leiorgánicá Municipal;

^. DECREÍA:

An. ro. Fica decrelado Ponto Faculklivo nas Repartrçoes Públicas Municipais de Nova Santa Báóara, no dia 03 de dezembro de 2018 (Segunda-FeiÍa).

ArL f. As atividades essenciais de saúde e limpezâ urbana manteÊo os serviÇos em alrvidades, mínrma e indispensável ao alendimento da populaçáo, de acoÍdo com as

deteÍminaçoes dos SecretáÍios ltlunicipais Íespectvos.
Âr1,30 ' A guarda municipalcumpírá sua escâla de revezamenlo lunto a L,nrdade Básicá de Saúde, manlendGse a ronda conÍorme habitualmenle executado.

Art, 40. Este oecÍeto enlra em vrgor na dala de sua publicâÉo.

Art, 5". Revogam-se as disposiçoes em conlráno.

Nova Santa Báóara, 26 de novembro de 2018.

Eri
Preleilo Munrcipal

REF.: Dispensa de Licitação n." 2'll2018
PARÍES: Município de l{ova Santa Bárbera, inscnlo no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, mm sede administrativa na Rua Walhedo Bittenmurt de Moraes, 222,

neste ato representado pêlo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empÍesa VANDERSON RIBEIRO SUDÁR|o EVENTOS ME, inscrita no CNPJ sob n"

14.221.45910001-20, com sede na Rua Adelson dos Sa ntos, 1 1 Casa - CEP: 86225000 - Baino: Conjunlo Monle Castelo, Sanla Cecília do Pavão/PR.

OBJETO: Contralâção de empresa especializada na realizâção de evenlos em comemoração às restas de final de ano.

VALoR: R$ í6.500,00, (dezessêis mile quinhentos Íêais).

PRAZO DE VIGÊNCÁ: 60 (sessênta)dias, contados da datâ de assinatura, ou seja, até 24i01i2019.

SECRETARIA; Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Assistência Social.

RfeURSoSr Gabinete do PreÍeilo e SecrelaÍia Muniopal de Assistência Social.

R- .rONSÁVEL JURíDlco: cabÍiel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

0ATA 0E ASSINATURÂ CoNTRATo: 26i11/20'18.

EXTRATO DO CONTRATO N' ,Í03/20,18

EXÍRATO 1'ÍERMO DE ADITIVO

Rêferente ao Conlíato no Mll.ll de Empreitâda de ObG.

REF.: Tomada de PÍeços No 4/2018.

PÂRTES: Município de Nova Sanla gáóaía, pessoa juíidicá de direito plblico intemâ inscíilâ no CNPJ sob o n'95561 080rc00160, com sede administralrva na Rla WalÍredo

no CNPJ sob n".29.783.005rcm1-10, com endereço à Rua Cístiano Cezar da Sllva, 17 - CEP: 8,4290000, Sapopema/PR.

OBJETO: Conkataçio de empresa paG execuçáo de calçada êm concíelo, na Rua José Coutnho EezeÍa no Munrcipio dê Nova Sanla Bárbaía,

PRÂ20 DO ADIÍIVO: Por mais 45 (quaÍenla e crnco) dias, ou seja, alé 3'li í22018.
SECRETARIA; SecretaÍia de obras, do Trabalho e GeraÉo de Empregos.

REct RSoS: Contrato de Repasse oGu 772677i201zMClDADESICAIXA - ProgÍama Planejamento Urbano.

RESPONSÁVEL JURíOrcOi GabnelÂlmeida dê Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA 00 ÍERMo 0E ADIÍIVO: 14/,l1/2018.

EXTRATO DO ío TERtíO ADrÍNO À ATA DE REGTSTRO DE PRECOS t{.o 3U20í8 . Reí. Prêqão Prêsencial n' 2320í8

PARTES: O MUNICiPIO DE OVA SANTA BÁRBARÁ, com sede na Rua walfÍedo Bittencourl de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Báôara - Paraná, CEP - 8625G000,
inscita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, ÍepÍesentado nesle ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e do oulro lado a emplesa FERNANDA BENTo DA SILVA

03069239986, pessoa juÍidica de direito pnvado, inscÍita no CNPJ sob no. 17.016.954/0001-95, cpm endereço á Rua Telsuo Kondo, 162 Casa . CEP: 86250000 - Baino:

Conjunto Alvorada, Nova Santa BárbarrPR, neste ato representada pela Sra. Fernanda Bento da Silva,

OBJETo: Regisko de preços para eventual aquisiçào de enxoval hospitalar para a SêcrelaÍia Municipal de Saúde.
PRÂZO DO AotTl'JO: Por mais um período de 6 (seis)meses, ou seja, até 05i05/20í9.

DAÍA DE ASSINATURAi 0611112018.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:walfredo Brttencourl de Moíaes n'222 - Centro

Fonei Fâx: (43) 3266{100
E-mail: dianooÍioal@nsb.pr gov.bÍ

www.nsb pígov bÍ

Dcú'rEnlo assrnad. pd Ceniricdo O,gia - llovê Sanle
Bâíba,a Prêíeúúã Mlnropâl 955610804rú0160 AC SEFÂSA
- Sua aúenuodaê é garànnda dàsõe que vrsuãlirádo ã1ra!és
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' edÍÍ{nisüetive nâ Ruâ WâIft€do Bltencolí d. MoÍaaâ, 222. n ai. âto
repres€ntedo pelo Schhd Prsí.ito Murfcjp6l Sr. Efu Kondo, . a arnpíeaâ
BM â P ENGENHARÁ LmÀ p6$oá iurldi.. d. diÍ.ito privedo. ln.cÍitâ m
CNPJ sob n'. 29.7«|.00í000í -10, com âíôruço à Rus Okridlo Crzsr de
S va. 17 ' CEP: 842gOqI0. Sapopôria/PR.
OBJETO: ConlÍâteçlo d€ êmpr!3â pãíe êxêo.rçh da cakâda 6m coítcíEto,
na Rua Josá Coulinho B€zená, no Municlpb d. Nolrâ Sântâ Báôsrr.
PRAZO DO AOITIVO: Por mei! a5 (quer.nlE 6 cinco) diâs. ou !alr, etá
31t12n018_
SECRETARIÀ Se{íêlâú de Obrú. do ÍÍebelho ê GG.rçlo d€ Eírpítlc.
RECURSOS: ContrÉto dc Re!á3r. OGU 772611120tzlrClDAD€S/C txA
- PÍogràmâ Plãnoienanto Uôâno.
RESPONSÁVEL JURIDICO: GâbÍiel Âlmeiíâ de JâBu!. OÂBJPR n' 8í .063.
oATA DE ASSTNAIURÂ t O TERMO OEAD|Í|VO 14112010.

PARTES no CNPJ .ob o n'

I 95.561.080m001.80, coíÍ| sad. edmi slÍetha nâ Ru.lr/blfuo Bitt6ílcouí
d6 Moraê3, 222, neste 6lo Íeprqlantrádo p6b lau PÉJbtlo Muniipal, S.- úic
Kondo,6 â.mprêlr VANOERSON RIBEIRO SUOARIO EVENTOS ME ,
inscÍitá m CNPJ lob n' í i.221 .459/0mí -2O, çoín rd. ns Rue Afuír d6
Santo6, 1, C.re-CEP: 86225000. BeirD: Coniúlb thntê C6!!lo,Se,
Cecllia do Prváo/PR.
OBJETOj ConlrelEÉo dô êmpraaá ôspêcjalizâdâ n5 Ícâ[2âsão da av€ntos
ôm comenrftÉo à! têalâs dê final dG âno. .
VALOR: Rl 16.500,00, (d6zêsscb mil ê quinhqllos ícâb).
PRÂZO OÉ VIGÊNC lA: 60 (s€ss€ntâ) dias, côÍrlâdoc dâ dele d. â.alnetrrÉ,
ol,, seiá, oló 24101/2019.
SECREÍÂR|A Gabin€te do Proíêiio ê Se{Íctada Munkjpâl 116 Allbtâociâ
bal.
RECURSOS: Gaunalc do PÍrícllo 6 SêcrÉtrÍla MwÍdpd dê Alsirún tâ
Social.
RESPoNSÁvÊL JURlDtco: GâbdêlAtmêlda de J6su!. oABiPR n' âí.s3.
DATA DÉ ASSINAÍURACONÍRAÍO: 26/'! 1r201 6.

EXÍn ro Do cot{TRAÍo lt. tt 20,t,
REF.: Prrgao tÍr$ncl.l n.' C5i20ía

PARTES: Municípb d€ Nove S€ntâ Báôerr, ir'laÍno no CNPJ !oà o n'
95.56 í.0€0r'0001$0, coín sedo edmiÍúshalivâ n. Rua lr/ht'ffi Bliaocourt
de MoÍaes, 222. nesto ato ropÍss€nlado pslo !êu Prdblto Munhjpal, Sr. EÍb
Kondo, 6 a ompÍes5 GENTE SEGURADORA S/4, in!.rtL no CNPJ .ob n'
$.1m.605rc001-02. dr sod€ n5 Av6old. C5fuô Gomes. 3g) ' CEP:
9ô48üm - B€iíÍo: B€ Visb. Porto Ahgr6,/RS.
OBJETO: ConlIetaÉo dê selviços d. E€€uro pere vêl(,ilo! dE íÍolá
municjpâ|.
VALOR: R5 38.630,00, (Íinta e o{lo lnil. s€ilcênto6 e Eiôt6 çgb).
PRÂZO DE VIGENCIA 12 (doz!) m€ses. conldc & datá dc atainotura,
ou seje, etá 24110/201 L
SECREÍARlÀ S€.ÍEt*iác Municipâis.
RECURSOS: SêcÍrtârias M'rnidpâis.
RESPONSAVEL JURIDICO: GâbÍi.rl Alm€ire dê J€.u!. OAB/PR n' I l .9d1.
OAIA DE ASSINATURAÇOMTRATOi2ííOAOI&

. ÍERf,O DE HOIOLOGAçÀO E AOJUDTCAçÁO
PREGAO PRESEIICIAT ]f 7A'iMII . sRP

Àos 27 (úntê e sct6) diâs (b mós dê no\€mbío (1í) do aÍro da dol6 mil ê
dezcilo (20't 8), em Íneu Gabin€le, 6u Eric Kondo, Prêíoilo Munliprl. no uso
d€ minhas atÍibuilfóos leg€is, HOMOLOGO o píDc.dhnenlo de Llcitãç&
Pregão Preencjal n"' 76f20í8, dêslindo âo llgllto da píoç6 Í!âra
eventual aquisif/ão d€ flEdicemenl6 élicoa (reíeÍênda) do A a e r Íarc. do
empresâ quê 6pÍê§ênlo{, o maloa des€onlo, qu6 bi dc 2í % (ünta c uÍn poÍ
cênto), sobíô e CMEO/AI.MSÀ 5€ído el6: FARITACI^ NOVA FARTTA NSB
LÍOA. CNPJ n' 0€.243.575,!001í1. .€íúo qur o vâh. nâo d€y€á
ultrapsslar Rl í5.000,m (quinzê mil rêei!), pârâ Sro 6 edirrdiaado nd€
proceduá produa Beus juíidico! o 169âh ôíêilo!.
Dâr ci6ncl6 âos inl€ro§sEdos, obarruadG â! paescrlÉai l€gel! pertncotês,

EÍtc Kondo . Pr.ír{o Iuílclp.l

ErÍRÁÍO DO COI|TRÂÍO t{. í03t201â
REF.: da n..2
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0711212018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal do contrato n" 103/201 I

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n' 103/2018, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 2112018, cujo objeto
é a contratação de serviços na realizaçáo de eventos em comemoração às festas
de final de ano, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o
cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

uditk d s SantosElaine Cris
Setor de Licitaçõe

Giane Rodrigues da Costa Kondo 4Aç1"?o-4r^o, t t

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, LÃ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - IicitacaoúDn sb.or.gov.br - rv\rr.nsb ov.br
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CHEK LIST

[4?

MODALIDADE: DISPENSA Oe UClreçÃO

N'21 tzotS
N' ESPEcTFTcAÇÃo DOC OBS.

1 Capa do processo 0r-
2 Ofício da secretaria solicitando i)/v
J Prefeito pedindo abertura do processo tt Á'
4 Cotaçóes de preços (no mínimo 3) F4
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) [4
b Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) í,1.
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) í /<t

8 Parecer JurÍdico nÁ.
Edital de autorizaçáo do Prefeito

í0 Publicação (Jornal A Cidade Regionall Diârio Oficial do
Mu nicípio). (_ Ã-

11 PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) ny'v
12 Contrato L
13 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município) (/v
14. Encaminhado cópia contato ao fiscal ti

I

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, fone.l3. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

BárbarÀ Paraná- E-mail licttacao rr n:b or eor.br - \\§\\.nsh.pr.gov hr
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I NOVA SANTA BARBARA
,Et"=-'ú:- tsr,qtlo oo pangruÁ

TERMO DE ENCERRÁMENTO DE PROCESSO LICTTATORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" ZrlZOr8

Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n' 2112018, registrado
em 22lll/2018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 048 que corresponde a este termo.

lEtahu Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua WalÍ'redo BirtencouÍ de l\'loraes n" 222. Centro. Fone ,lJ. i266.8100. CEP - 86 250-000 Nova Sânta IláÍbara. Paraná

Il-mail- licitacao ri nsb or-por.hr - srs.nsb pr.epr-br


