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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
I,
r

I

fl
Processo Administrativo n.o'1912019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker.

DATA DA ABERTURA: Dia 05104120'19, às 14h00min.

DOTAÇAO:

tE§
[:

VALOR MAXIMO: R$ 84.450,00 (oitenta e
quatrocentos e cinquenta reais).

quatro mil,

E
E N

DOTAÇÔES
ExercÍci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programátíca Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2019 1765 06 002.12 361 .0220.1007 107 3.3 90 39 00 00 Do Exercício

Rua Walfredo Brttenmurl de MoÍaes, 222, TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/000í -60

E-mail: li.i,n"n,,,,nsb.nrpor hr - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222. ? (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95 561.080/OOO1-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- Rua. Augusto Pereira de Quadros,200, E (43) 3266-1033 -
E-mail dêp_educâ@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

),{} 0?
L/1

C ORRES PON D E NCIA I NTE RNA

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E
CULTARA

N" 024/2019

DaÍa:05102/2019

PARA.. PRE F E I TO M UNI C I PAI./S E C RE TA RIA D E A D MI NI S TRA o

ASSUNTO.. SOLICITA FECHAMENTO DE UADRA

Vimos através da presente SOLICITAR a a abertura de licitação

para contrataÇão de empresa especializada em instalação de telas e portôes na Quadra

Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, conforme projeto

do FNDE.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

)

I-t
,l!, (\-' \ ..

Cleid-e MoretrrBrínco da Silva

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Recebido por LStcit1_1_
Nome tur
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Orcamento

L3l01:120L9

026l2Ot9

CIiENtE: PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA gÁRAANN

A/C Sr. Ricardo Takeo Hamada

Cidade: Nova Santa Bárbara/PR
E-mail: takeohamada@bol.com.br

Telefone: (43) 99915-2809

AV. DOS ESTUDANTES N" 4183 UD TERRA BONITA IBIPOú I PR

cNpJ r 3.28s.860/0001-60 I FoNE.l43l3l s8-s252 I 9988-s937
SERRALHERIADOBOB@YAHOO.COM.BR
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2s0,0

26,68

Fechamento de quadra (evitar pombos), tela revestida em PVC,

malha 2,5cm, fio 18.

Portões (2,90mx2,30m), fabricados em perfil 40x60mm

TOTAL

M2

Rs 52.3oo,oo

AILTON RIBEIRO Cliente
DEUS TE AEENçOE.

M2



00{
METALURGICA JAPAN
Fones: 3268-1219 / 9948 -8541

Av. Jinroku Kubota, 3056 - Maringá-PR
metaluroicaômetaluroicaiaoan.com.br

E L de Andrade RibeiÍo Metalúr8ica
CNPJ.: 07.t59.4 I 8/000 I -06 - Insc.: 90364503-28

Nome ou Empresa: PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA
Endereço: NOVA SANTA BARBARA-PR
CNPJ\CPF: lnsc. Est.\RG.:
Fone: (46) 99111-2958 SR. RICARDO TAKEO HAMADA
Ref.: Orçamento (x) Fechamento de pedido

Grades para Muros
Estruturas metálicas

l\,leza n in os
Portâs e Janelas

Portões basculantes
Corrimão
Escadas

Consertos
Reformas em Geral

24/0U19

()

Conf orme solicitodo, segue nossos pteços e demois condições pora os itens oboixo

^ 
relocionodo, por fovor se oprovodo, retornor esle Íax ossinodo.

CERCAMENTO DE QUADRA

IÍEM oEscRrçÃo UD QTDC [.rrrrÁnro TOTÂt

1

Cercamento de quadÍa em tela galvani2ada, com pintura em âltâ

Aderência em PVC.

M2 250,0

2

PORTÃO fabricado com metalão 40x60x2,00mm já pintado e

montado no local
26,68M2

OBS: Orçamento yálido para quantidades e lêll4lbpqacima relÀcionados.

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 63.700,00.

Prazo entrega: 40 dias
Pagamento: 28 dias após a execução
Validade: '15 dias
Atenciosamente,

Gilson / Vendas
Fone: (44) 3268-í219

qilson(Ametalurqicaiapân.com.br

Assinatura do cliente
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(43) 3344.0600 Av. Tiradentes, 6450 - Jardim Rosicler- 86072-000 - Londrina/pR

Londrina/PR, 16 de Janeiro 2018

À
PREFEITURA DE NOVA SANTA BÁRBARA
A/C Sr. Ricardo Takeo Hamada
FONE: (431 9 9915-2809

a takeohamada@bol.com.br

Prezado,

Em atenção ao orçamento solicitado, segue as seguintes inÍormações

OBRA: Quadra de Esportes - Nova Santa Bárbara/PR

A TELAS IGAPO atua na área de cercamentos em geral e busca todo e qualquer tipo de solução para

indústrias, cooperativas, frigorÍficos, destilarias, shoppings centers, chácaras, residências e outros
seguimentos.

Todos os nossos FUNCIONÁRIOS são DEVIDAMENTE REGISTRADOS e possuem TREINAMENTO e

CAPACITAÇÃO para a realização dos serviços ora orçados. Também, atendemos às Normas

Regulamentares de Medicina e Segurança do Trabalho, tais como utilização de EPI's, PPRA, PCMSO entre
outros.

Poro o execução deste orçomento o terreno deverá estor desimpedido de todo e quolquü interferêncio
(terraplenado/estoqueodo/nivelodo), e o controtonte deverá fornecer oindo o cimento, oreio e pedro
poro execução do mesmo.

O tempo prcvisto de execução é de 20 dias úteis, com previsão de chegado dos materiois 20 dios opós

lechomento do pedido, podendo antecipdr. O prazo de pogamento é entroda de 40% no lechomento
do pedido mois 2 porcelos com 30 e 60 dios e/ou BNDES. A valídode desto ptoposta é de 70 dios.

Atenciosamente

Augusto Carlos Moreira
Gerente Comercial

TELAS IGAPO
Tel.: l43l 3344-0600 - Cet.: (43)9 9618-5223

a u g u sto@te I asi g a po. co m. b r

Telas lgapóe
,
'út i, ,!f.. i i, r.j iiilJ pc. coilt. t)!



Telas lgapó1i;r/^o e C^/^
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(43)3344.0600 Av. Tiradentes, 6450 - Jardim Rosicler - g6072{00 _ Londrina/pR

1.1- AIÁMB RADO PVC

cercamento de quadra totarizando zso,om2 (duzentos e cinquenta) metros quadrados em teragalvanizada, com pintura em ALTo aoenÊncta EM pvc, marha 2,5m, fio BWG t8 BELGO
BEKAERT,, fixados em tubo industriar de 2" (duas polegadas). Já contempla mão de obra.

L.2- PoRTÔEs

confeccionado em perfil redondo, espessura de chapa de 2,00mm, pintura AUToMorvA (pu)
e/ou ELETROSTÁT|CA. tnstalado.

Medidas: 2,90m x 2,30m - pivotante (04 unidades).

Volot Totol.

lmo mllustrutivo
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Telas Maringá0;^*re0à ii':,li';.ie iasmaiitla. r:cm. bl
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(44) 3229.3535 Rua Estados Unidos, 1797 . Jardim lnternorte . CEP 87045-010 . Maringá/ PR

Maringá, 16 de Janeiro de 2018

A
PREFETTURA DE NovA SANTA gÁRgaRA

NovA SANTA gÁnseRA - paRaruÁ

A/C SR. RICARDO TAKEO HAMADA
TELEFONE: (43) 9 9915-2809
ta keohamada @ bol.com.br

Prezado,

^ Em atenção ao orçamento solicitado para as OBRA EM NOVA SANTA BÁRBARA-PR, segue as seguintes
informações:

7 - CAPACTDADE rÉCtrtrca:

A TELAS MARINGA, vem atuando no segmento de cercamentos em geral há mais de 40 anos já tendo
realizado obras em diversas cidades do Paraná e em outros estados, atendendo de chácaras e

residências a indústrias, órgãos públicos, destilarias, cooperativas e outras empresas de grande porte.

Todos os nossos FUNCIONÁRIOS são DEVIDAMENTE REGISTRADOS e possuem TREINAMENTO e

CAPACITAÇÃO para a realização dos serviços ora orçados. Também, atendemos às Normas

Regulamentares de Medicina e Segurança do Trabalho, tais como utilizacão de EPI's, PPRA, PCMSO entre
o ut ros.

Caberá à contratante: Fornecer concreto (pedra, areia e cimento), e o terreno deverá estar pronto
(nivelamento) para instalação do cercamento.

O tempo previsto de execução é de 26 dias úteis, com previsão de chegada do material 40 dias após

fechamento do pedido. O prazo de pagamento é à vista no final da obra.

Obrigado pela atenção e confiança.

Jean M. Rodrigues. consultor d€vendas

àtendimento@telasnraringa.com.br

cUílvt e C^a Íelas Maring

nút\r!úU.ú. :]l, rí kn.,Br.
<t, .,oatii t0 . M*bgr. ,r-ú
\f \rw.Tt L^s^{ÁRI NGA,(Oôr.8f,

"Nenhuma emoresa sobrevive poÍ tanto tempo sem a satrsfacão de seus clientes - TAM 40 anos no mercado"

(4,r) 1229.3515
(44) 98',r .t/53



Telas Maringá0;;x^,0a l"ru;i,v. te lasm a rin g a. co rn. h r
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(44) 3229.3535 Rua Estados unidos, 1797 . JaÍdim lnternorte . CEP 87045-01 0 . Maringá / PR

CERCAMENTO ALAMBRADO PVC

t - otscarcÃo rÉcutca E coMEBelAL Dos pRoDtJTos oRÇaDOS:
Cercamento de quadra totalizando 250,0m'z (duzentos e cinquenta) metros quadrados em tela
galvanizada, com pintura em ALTO nOfnÊruCtn EM PVC, malha 2,5m, fio BWG 78 BELGO BEKAERT@,

fixados em tubo industrial de 2" (duas polegadas). Já contempla mão de obra.

poRtÕfs: Confeccionado em perfil redondo, espessura de chapa de 2,00mm, pintura AUTOMOTIVA
(PU) e/ou f LfrROSrÁttca. lnstalado.

Medidas: 2,90m x 2,30m - Pivotante (04 unidades)

Totol: Rs 57.800,00



)I

ESTIMATIVA DE PREÇOS

SERRALHERIA BOB JAPAN TBLAS MARINGA TELAS IGAPO MEDIA
TELAS / PORTÕES R$ 52.300,00 R$ 63.700,00 R$ 51.800.00 RS 49.000,00 R$ 54.200,00

R$ 54.200,00

<D
qo



010

METALURGIGA JAPAN
Fones: 3268-1219 / 9948 8541

Av. Jinroku Kubota, 3056 - Maringá-PR
metalurqica @metalurqicaiaoan.com.br

E L. de Ardrade Ribeiro Metalúrgica
CNPJ.: 07.859.418/0001-06 - Insc.r 90364501-28

Nome ou Empresa: PR-EFEITURÂ DE NOVÂ SANTA BARBARA
Endereço: NOVA SANTA BARBARA-PR
CNPJ\CPF: Insc. Est.\RG.:
Fone: (46) 991I l-2958 SR. RICARDO TAKEO HÂMADA
Ref.: Orçanento (x) Fechamento de pedído ( )

Conf orme solicitado, segue nossos pteços e demois condições poro os ifens oboixo

-,. relocionodo, por fovor se oprovodo, retornor este fox ossinodo.

CERCAMENTO DE QUADRA

OT UN PRODUTOS / SERVIÇOS VL.UNIT VL.PÁRCIAL
168 M7 InslalaÇão tela en PVCfo 14 malha 5cm - tuho 2 " 0,00 27.600.00
04 UN Portões (0,80m x 2,10m) - pivolante 1.100,00 4.100.00

OBS: Orçamento válido para quantidades e 14!qga!ggacima relacionados

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 32.000,00.

-' Prazo entrega: 40 dias
Pagamento: 10 dias após a execução
Validade: 15 dias
Atenciosamente,

Gradês para MuÍos
Estrutu[as metálicas

Mezaninos
Portas e Janelas

Portões basculantes
CorÍimão
Escadas

Consertos
Reformas em Geral

0v02/19

Gilson / Vendas
Fone: (44) 3268-1219

Assinatura do cliente

qilson(Ometalu icaiaoân.com.br
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av. DoS ESTUDANTES No 41 83 IJD rERRA BONTTA tBtpORÁ | pn
CNPJ r 3.285.8ó0/0001-ó0 | FONE.1431315A-5252 | 9988-5937

SERRALHERIADOBOB@YAHOO.COiÀ.BR

Orçamento

30loL lzotg

o32l2OLe

CIiENtE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA gÁRgNRA

A/C 5r. Ricardo Takeo Hamada
Cidade: Nova Sântâ Bárbara/PR
E-mail: takeohamada@bol.com.br

Telefone: (43) 99915-2809

,..aü,i!&:]
{i:a::r:::'

§{*qêe
::!ã::.::.'-'

E .:...r:lq.[&:.1.]i, :, .
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168,0

4

Fechamento de quadra

Alambrado em PVC, malha 5cm, fio 14, fixados em tubo
industrialde 2" (duas polegadas).

Portões (0,80mx2,10m), fabricados em perfil 40x60mm

M,

UN

TOTAT Rs 29.850,00

AILTON RIBEIRO Cliente
DEUS TE ABENçOE.

'i' :1..:i.:
.:.aê

.:ir'-.':;

I
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Telas Maringáce/1á/vt e c,rá wn'v.r.leIastrrarirrira. co rl. hr

3:!ta

(44) 3229.3535 Bua Estados Unidos, 1797 . Jardim tnternorte . CEp 8704s-0i 0 . Maringá / pR

Maringá, 28 de Janeiro de 2019

À
PREFE|TURA DE NovA SANTA aÁRgaRA
NovA sANTA aÁRelRA - paRANÁ

A/C SR. RICARDO TAKEO HAMADA
TELEFONE: (43) 9 991s-2809
takeohama da @ bol.com. br

?rezado,

Em atenção ao orçamento solicitado para as OBtlÂ EM NOVA SANTA BÁRBARA-PR, segue as sêguintês
informâções:

7 - UPACIDADE TECNIá:

A TELAS MARINGA, vem atuando no segmento de cercamentos em geral há mais de 40 anos já tendo
realizado obras em diversas cidades do Paraná e em outros estados, atendendo de chácaras e

residências a indústrias, órgãos públícos, destilarias, cooperativas e outras empresas de grande porte.

Todos os nossos FUNCIONÁRIOS são DEVIDAMENTE REGISTRADOS e possuem TREINAMENTO e

CAPACITAÇÃO para a realização dos serviços ora orçados. Também, atendemos às Normas
Regulamentares de Medicina e Segurança do Trabalho, tais como utilizacão de EPI's, PPRA, PCMSO entre
outros.

Caberá à contratante: Fornecer concreto (pedra, areia e cimento), e o terreno deverá estar pronto

,... (nivelamento) para instalação do cercamento.

O tempo previsto de execução é de 26 dias úteis, com previsão de chegada do material 40 dias após

fechamento do pedido. O prazo de pagamento é à vista no final da obra.

Obrigado pela atenção e confiança.

Jean M. Rodrigues. consuhor devendôs

atendimento@)telasmaringa.com.br

C;;2Á4 c Cü Tebs Maringá

tkr. tr.Jor rhiiror r r9l.rd hrci»{É
ctP370{í.0,0 cànrc P&eú
wu.tY Tt LÁ 5À,r^RtN6A.COM 8R

"Nenhuma emp resa sobrevive por tanto tempo sem a satisfaÇão de seus clientes - TAM 40 anos no mercado"

(44) 1229,1535
(1rl) gtn ,575J



Telas Maringá

013

(44) 3229.3535 Rua Estados Unidos, 1797 . Jardim lnternorte . CEP 87045-010 . Maringá / PR

CERCAM ENTO ALAMBRADO PVC

7 - DESCRICÃO TÉCN'CA E COMERCIAL DOS PRODUTOS ORçADOS:

Cercamento de quadra totalizando 168,0m2 (cento e sêssenta e oito) metros quadrados em tela
galvanizada, com pinture em ALTo ADERÊNC|A E lvl PVc, malha 5cm, fio BWG 1.4 BELGO BEKAERTo,

fixados em tubo industrial de 2" (duas polegadas). Já contempla mão de obra.

PORTÕES: Confeccionado em perfil redondo, espessura de chapa de 2,00mm, pintura AUTOMOTIVA
(PU) e/ou ELETROSTÁT|CA. lnstalado.

Medidas:0,80m x 2,10m - (04 unidades)

Total: Rs 28.900,00

rLruiti. te la s rti a r in i1ii. c o nr. l.:re
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ESTIMATIVA DE PREÇOS

SERRALHERIA BOB JAPAN TELAS MARINGA TELAS IGAPO MEDIA
TELAS / PORTÔES RS 52.300,00 RS 63.700,00 RS 51.800,00 R$ 49.000,00 R$ 54.200,00

SERRALHERIA BOB JAPAN TELAS MÀRINGA MEDIÀ
TELAS / PORTÔES RS 29.850,00 R$ 32.000,00 RS 28.900,00 R$ 30.250,00

TOTAL R$ 84.450,00

<=

rr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0510212019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Empregos, solicitando a
contrataçáo de empresa especializada em instalação de telas e portÕes na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, para que
sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E Kondo
M unicipalPrefe

\f

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, Centro. 8 43. 3266.8100, = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL 016

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊHcte rNreRua

Nova Santa Bárbara, 0610212019

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: lnstalação de telas e portõês.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contratação de empresa especializada em instalação de telas e
portóes na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker, num valor máximo previsto de R$ 84.450,00 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine udit dos Santos
Setor de Licita ES

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266-8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mails - li ita a ns ov.br'- rvrvrv.nsb r ov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 017
* NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcrl rNrnRNa

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em âtençâo à correspondência interna erpedida por Vossa
Excelência enr data de 0610212019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa especializada em instalação de telas e pofiões
na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceiçào Kasecker, num
valor máximo previsto de R$ 84.,150,00 (oitenta e quatro mil. quatrocentos e cinquenta reais).

Outrossim. informo que a Dotação Orçamentária é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 Departamento Municipal de Educação e Escolasr
12.361.0220.1007 Consh'ução, Ampliação e/on Relornras de Escolas Municipais;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1765:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbala.07 de março de 2019

Atenci te.

Lauri de Sou Campos
Contadora CRC 015096/0-4

RLra Walfredo Bitrencourt de Moraes n" 222. Centro, 8 43. i266.8100. . '. - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - ullr.nsb.pr.gor.br

Í



PREFEITURA MUNICIPAL $i8

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0710312019

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação de empresa especializada
em instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola
Municipal Maria da Conceiçâo Kasecker, num valor máximo previsto de R$
84.450,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da
dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0220.1007 - Construçáo, Ampliaçáo e/ou Reformas de Escolas
Municipais;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1765.

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

Sendo o que se apresenta para o me

Atenciosa mente,

Elaine C stina Lu d Santos
S icitaçõe

Rua \\'a l,icdo Birtencou( de I ÍoÍacs. 122 . Cep. 86150-t)0t) - l--one'lra\ (013)3266.8100 - CN P J \'95.561.0ti0,0001-«)
E-n1ail: lrcrtacito ar nib.pr.!.ro\. hr - No\ â SanÍa Barbara - PaÍnná

,i
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
0t0

PARECER JURÍDICO NA O37/2079

Assunto: Contratação de empresa Especializada no fornecimento e instalação de

telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municípal Maria da

conceição Kasecker.

Solicitante: Departamento de Licitaçã o

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para Contratação de empresa Especializada no fornecimento e

instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola

Municipal Maria da conceição Kasecker, conforme correspondência da Secretaria

Municipalde Educação, Esporte e Cultura.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de

serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 37,

XXl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública...". Corroborando com isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei

8.666/93, mais conhecida como Lei de Licitações.

Meritoriamente, a presente contratação, salvo entendimento em contrário,

poderá ser levada a efeito pela modalidade, PREGÃO podendo ser procedida em

sua forma eletrônica ou presencial, conforme decisão administrativa, por se

tratar de bem ou serviço com especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se

de bem comum "...cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
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mercado", vejamos: Lei ns 10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e Municípíos, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituição

Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns, e dá outras providências. "Art. 1s Para aquisição de bens e

serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será

regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha, veja: l) destina-se á aquisição de bens e

serviços comuns; ll) não há limites de valor estimado da contratação para que

possa ser adotada essa modalidade de licitação; lll) só admite o tipo de licitação

de menor preço; lV) concentra todos os atos em uma única sessão; V) coniuga

propostas e lances durante a sessão; Vl) possibilita a negociação entre o

pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço; Vll) é um procedimento

célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

preço gera economia financeira; b) desbu rocratízação do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair
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inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem

suas propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produto cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos preços

ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação

minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja eletrônico ou

presencial.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 14 de março de 2019.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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CORRF,SPONDENCIA INTERNÂ

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçóes, bem como,
consideraldo o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRF^SENCIAL n" Lll2O19, que tem
por obieto a contrataÇão de empresa especializada no fornecimento e
instalação de telas e portões na Quâdra Coberta com vestiário da trscola
Municipal Maria da Conceiçâo Kasecker, normatizaçáo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Let Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de OS|OB|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislaçóes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 080/2018, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçâo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárbara, 15l03l2019

e1

c Kondo
to MunicipalP

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn'222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1510312019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 11i2019, cujo objeto a contratação de empresa
especializada no fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra Coberta
com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker, em atendimento ao

disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Gri tina L tkdo Santos
Setor E LicitaçÕe

Rua Walíiedo Bittencoun de Moraes n' 222. CentÍo. I 43. 3266.8100 :i - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-E-mails nsb ov.br - urvrv.nsb.pr. gov.br
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Processo Ad m i nistrativo ns 01.9 / 2079

Pregão Presencial ns OI'L/2019

Objeto: ContrataÇão de Empresa Especializada no fornecimento e

instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola

Municipal Maria da Conceição Kasecker.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ne Ot7/2079, o qual tem por objeto a

contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de

telas de proteção e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola

Municipal Maria da Conceição Kasecker.

O pregão é regido pela Leí ns 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, e,

subsidiariamente, a Lei nq 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 10.52012002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificaçôes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no ínciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou servíços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabílidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instruçâo dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoría Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação da secretaria municipal de educação,

esporte e cultura, devidamente validado pelo engenheiro do municípío

Senhor Ricardo Hamada, após o departamento competente procedeu a

pesquisa de preços, a fim de formar diante do que determina a legislação

parâmetros para compor os preços máximos dos bens e serviços a serem

adquiridos e da despesa total a ser provisionada, o setor contábil indicou

dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a



0 ?6
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no

caso pregão em sua forma eletrônica ou presencial, e finalmente a

autoridade competente determinou a continuidade do processo e

elaboração do edital convocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei nq tO.52O/2002, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93, optando-se

a Administração pela modalidade pregão em sua forma presencial.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatórío, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne 10.480/2002, clc o

parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

i\ eCe.a'

l'ól

D, 
I

D5/
Carmen Cortez Wilcke

Procuradoria J u ríd ica

iq
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AVTSO DE L|CITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 11I2O1g

Processo Administrativo n.o 1912019

Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker.

Tipo: Menor Preço, Por Lote

Recebimento dos
05t04t20'19.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 05/0412019, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 84.450,00 (oitenta e quatro mi!,
quatrocentos e cinquenta reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lulunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo BittencourÍ de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1810312019.

Marco A de Assis Nunes EiI
..í. * . : i3;'lL'c Í$

i, ut licÍo

'ié:

P oetro
Portaria ' 080/2018 Çonj

J9 bt rl '

J

à q
o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 41. 3266.8I 00, i)j - 86-250-000

t

Nova Santa Bárbara, Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.Dr. sov. br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL NO 11/20í9
Processo Administrativo n.' 1 9/201 9

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitemos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb. pr.qov. br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Editâl exime este Pregoeiro da
comunicação de possiveis rêtificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
inÍormações adicionais pertinentes ao ce me licitatório.

o de Assis Nunes
reg oe rro

Portaria n" 080/20í 8

0lB

Rua Walfredo Bittencourl de Moraes no 222, Centro, I 43. i266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - liçitacaoíinsb.pr.gov.br - u.u'rv.nsb or.sov.br

1
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PREGAO PRESENCIAL NO 11/2019
Processo Administrativo n." í 9/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de telas e
portôes na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e enderêço completo), retirou este Edital de Licitação e

deseja ser informada de qualquer alteraÇão pelo e-marl

ou pelo tel/ fax

, aos I t2019

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
ov.br - uu'lr'.nsbNova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb l' or.sov.br
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PREGÃO PRESENCIAL N" 11l20í9
Processo Administrativo n.' 1 9/20í I

LICITACAO EXCLUSIV APARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROE MPREENDEDOR INDIVIDUAL íMEI) (LC 147t2014t.

ABERTURA DA LTCTTAçAO

Abertura: Dia 05/04/20í9, às í4h00min.

Protocolo dos envêlopes: Até às í3h30min, do dia 0510412019.

A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria no 080/2018, do Senhor Prefêito Municipal, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por lote,
que será regida pela Lei '10.520, de 17.O7.02, Decreto 5.450, de 3í.05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa especializada
no fornecimento e instalação de telas e portôes na Quadra CobeÉa com vestiário da
Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, em atendimento a solicitação da

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

No dia 05/04/20í9, às í4h00min, na Prefeitura l/unicipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de h/oraes, n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita
a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes
fechados e indevassáveis até às 13h30min. do dia OSl04l2O19, contendo documentos e
proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da PreÍeitura
Àilunicipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

1. DAS CONDTÇÕES Oe PARTTCTPAÇÃO
'1.í. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condiÇões deste Edital e seus
Anexos.

1 .2.3. Pa:a fins da aplicação do artigo 48, § 3" da Lei Complemenlar 12312006, entende-se
como melhor preÇo válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

í.2. Nâo serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública ate que

3

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao()nsb.pr'.gov. br' - urvrv.nsb.pr'.gov.br
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seja promovida a rêabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissoluÇão, recuperâção judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 3o e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2, DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na
contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de telas e portões
na Quadra Cobêrta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker,
conforme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3. DOTAÇÂO ORÇAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

4, DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1 . As impugnaÇões ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à

data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razão

social da empresa, número do CNPJ, teleÍone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às í7h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônicoi

licitacao@ nsb. or.oov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.í.3. Não seráo conhecidas as impugnaÇões intêrpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razóes da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data paru a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para oarticioacão de microemDresa e emoresa de

DOTAÇOES

Exercíci
o d",. ''
dq§pês

Fúncional prógramátiÇa, l Fonte' G.rupôrda fonte

2019 1765 06.002. 1 2.361.0220.1007 1O7 IS.S OO.SS OO OO Do Exercício

Dequeno porte. qualificadas como tais nos termos do artiqo 3o da Lei ComDlementar
n." 't.23120O6, com as alteracões da Lei ComDlementar n." 14712014.

5.2. Náo fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes

Nova Santa Bárbara. Paraná - E -E-mail licitacaoúànsb.pr'.qor'.br - *rrrv.nsb.pr.gov.br

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, 2{ - 86.250-000
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da Lei Gomplementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou êmpresa
de pequeno porte:

5.2.'1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no PaÍs, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital partícipe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia dê outra empresa que receba tratamento jurídrco diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10o/o (dez por cento) do capital de outra
empresa náo beneflciada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123
de 14 de dezembÍo de 2006:

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizaÇão ou de
previdência complementar;

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura fulunicipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de ltloraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13h30min, do dia 05/04/20í9, contendo no anverso

destes (respectivamente) os sêguintes dizeres:

ENVELOPE N'01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 1 1/20í9
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ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇ o
RAZAO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' í,I/20í9

6.2. Não será aceito. em oualo uer hioótese. a Dartic ipacão de licitante retardatário,
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para a entreoa dos esmos. comDrovado oor meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara

7, OO CREDENCIAMENTO
7.í. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Çaso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÂO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alteraçóes, ou consolidaÇão,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus adm inistradores, devidamente
autenticados para veriíicação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha p reenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelooe de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um dêles poderá representar apenas uma credenciada.
7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitânte devidamente credenciado.

7.8. A não apresentaÇâo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não rmportará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
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V do presente Edital

7.9.í. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta dê
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7. í 0. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresêntar a documentaÇão comprobatória
dessa condição, através dos seguintes documentos:

a) CeÉidão simplificada emitida e regrstrada pela respectiva Junta Comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, coníorme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7.íí. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de PreÇo.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
arquivo digital de proposla (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.1 .1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇóes

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas inÍormações constantes na proposta impressa;

8.1.2. A proposta deverá ser rmpressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruÇôes contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descriçáo dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l);

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este êdital;
e) P.azo de validade da proposta, que náo deverá ser iníerior a 60 (sessenta) dias;

11 Prazo de prestação dos serviços de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
assinatura do contrato;
g) Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviÇos e emissão da

nota fiscal,
h) Data e assinatura do proponente. 
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8.3 - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desc lass ificação da proposta;
8.4 - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
8.5 - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.6 - a proposta de preÇos deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da Íutura contratada;
8.7 - Nâo serão levadas em consideraÇão quaisquer oíertas que não se enquadrem nas
especificaçóes exigidas;
8.8 - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb. pr.qov. br, na guia Licitações/Pregôes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa EsPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.9 - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0Í;
8.10 - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prczo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informaÇóes sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumenlos, ferramentas e
máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificaçóes, constantes do ANEXO l, necessários para
prestaÇão dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,

autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão

da imprensa ofrcial, os quais serão examinados pela Comissão de Lrcitação.

9. í .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser

apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaÇão fica condicionada à verificação

da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matrizfilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do

licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1 . Se o licitante responsável pela prestaÇão dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os

documentos deverão êstar em nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documêntação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos

8

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, .ri- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail Iicitacao,@nsb.pr.gor .bt - rvrv§'. us b or'.br



ll*[; NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IúUI'JICI PAL 016

l,i-ii--j.-u Li.- ESTADO DO PARANA

pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão

10. oA HABTLtTAÇÃo:
í0.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de /
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os creditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
trrbutários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituição, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 7
Estaduais, mediante apresentaÇão de Certidão Negatrva de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalenle do Estado sede do licitante na forma da lei;
10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos z
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negat,va de Debito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equrvalente do Município sede do
Iicitante na forma da lei,

10.1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certrficado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
10.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscriçâo e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,
10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

,I 0.2. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
í0.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7' -/
da Constituição da República Federatrva do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do ar1. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.2. Documento declarando que o licrtante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.2.3. DeclaraÇão de inexistência de fato superveniente impêditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada
representante legal da empresa, podendo ser utilizâdo o modelo do ANEXO X.

pelo

10.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
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processo de cópia autenticada por cartórro competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de
imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgáo emissor.
10.4. As certidões e/ou certrficados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificaçâo da autenticidade no sítio
correspondente.

í 0.5. As declaraÇões emitidas pela licitante deverâo ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.6. A íalta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovaÇáo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.7.1 . Havendo alguma restflção na comprovaÇão da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cu;o termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogávers por igual período, a critério da

Administração Pública, para a regularizaÇão da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.7 .2. A não-regularização da documentaÇão, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sançôes previstas neste

edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

convocados para apresentar sua documentaçáo de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao criterio
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissóes,

devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.
10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da Ata de

Regrstro de Preços.

1í. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.í. No dia, hora e local desrgnados, neste edital, seráo recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

í 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presenÇa dos licitantes e dêmais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.
11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaraÇão de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
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após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

í1.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.
1í.5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

í1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6.'1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
1í.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
1í.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do hcitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
1í.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

í 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferte dos lances.

11.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superior àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecldos.

1 1 .1 í . Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preÇo

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas.

1í.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preÇos
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pratjcados no mercado.

íí.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçáo da acejtabilidade do preÇo
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço oíertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAçÃO" ao licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condiçôes de habilitação
fixadas no item 9 - OA APRESENTAÇÃO DOS DocuMENTos PARA HAB|L|TAçÃO e
item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

í1.í7. Se a oferla não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preÇo melhor.

'í 1.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem í 1.17.

1 'l .1 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oíerta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

11.20. Caso náo se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassiíicada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

í 1.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentaçáo, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com efeitos de negativas,

desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

1í.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaçáo previstos neste Edital, a
licitante será habilitada ê declarada vencedora do certame.

1í.25. Sêrão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, coníorme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 1o - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1í.26. No orazo de 0'l (um) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante

declarada vencedora, deverá apresentar sua roDOsta com oD s valores devidamente
aiustados.

í í .26.'1 . Na recomposição final. os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta inicial.
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11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá su.leitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicação prejudicada, sendo convocado para apresentação de
pianilha o segundo colocado.

11.27. Podeá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, eos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensáo dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antêcedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as Iicitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

1í.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaÇão.

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇAO
apresentados pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31 . Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

12. DA ADJUDICAçÂO E DÂ HOMOLOGAÇÃO
12.í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Lote, desde quê atendidas às exigências de habilitaÇão e especificaçóes constantes deste
Edital.

12.2. O ohilelo deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposiçáo de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicaÇão e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenÇão de
recorrer, atraves do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

l3
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13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em iguai
número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisóes proferidas pelo Pregoerro serão conhecidos nos
termos do inciso XVlll, do ert. 4'da Lei n' 10.520, de 17lO7l2OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de LicitaÇôes, e protocoladas na sêde administrativa da
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@ nsb.or.qov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3.'1 . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetívers
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www. nsb.pr.qQV. br.

í4. DO CONTRATO
'14.1 - Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçoes de habilitaÇão;

14.2- Quando o proponente vencedor não apresentar situaÇão regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuÍzo da aplicaÇão das sanções
cabíveis.

14.3 - O contrato terá vigência de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

15 - OBRIGAçOES DA CONTRATADA

15.í. Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente

instrumento e de acordo com as especrficaçóes e termos mencionados na proposta e no

Anexo I deste Edital;

15.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

15.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos servtços, de acordo com as

especificaçóes constantes da proposta e/ou instruÇões deste Edital e seus anexos.

15.4. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou

morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução da presente licitação,

isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

15.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execuçáo do contrato;

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mai I - I icitacao0nsb.pr.sov.br - i!tl\-!tsb.plge!.b[
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15.5.1 . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato,

í 5.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes,
tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e
prevrstas na legislação especifica; encargos sociais, Íibutários, prevtdenciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais
especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará
única e exclusivamente responsabilizada;

15.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos profissionais, serão por conta da
Contratada, observada as normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo
nenhum ônus à Contratante;

í 5.8. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara, a quem

competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situaÇão anômala no decorrer da execução
do objeto da presente licitação.

17. DO VALOR
17.1 . O valor total estrmado para esta licitaçáo será de R$ 84.450,00 (oitenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta reais), podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65
da lei 8.666/93.

18 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,
mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo
(DAU) por elas admrnistrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

18.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados rndispensáveis para a efetivaÇáo do pagamento.

18.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obngação íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

í9 - DAS PENALIDADES

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o conttato, deixar de entregar
ou apresentar documentaçáo falsa exigida paru o certame, enseiar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

Nova Santa Bárbara, Paraná - F - E-mail- licitacaoíinsb.pr.gov.br n l' ov.br
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do contrdto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos srsfemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações regais.

19.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estaráo
sujeitas as seguintes penalidades:

19.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

í9.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%o sobre
o valor total do empenho);

19.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçáo e
sem prejuízo ao resultado: advertência;

í9.í.4- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administraçâo ê dâ aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação inicialmentê citada;

19.2 - As multas devidas e/ou preJuízos causados às instalaçóes da contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em

Íavor da contratante, ou cobrados judicialmente.

í9.3 - O descumprimento parcial ou total das obrigaÇôes, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortutto ou de força maior,

devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

20 - D|SPOStçÓES FrNAS

20.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaÇáo, ou anulá-la por ilegalidade, dando

ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art.49
da Lei Federal 8666/93).

20.2 - Quaisquer dúvidas, informaçóes e esclarecimentos sobre esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equrpe de Apoio, no Setor de Licitaçóes, sito à

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.

Fone. 43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao(Ansb. pr.qov. br. O horário para atendimento é de

segunda a sexta-feira das 08:00 às í2:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento.
t6
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20.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666/93.

20.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegações de desconhecimento deslas instruçóes, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para
justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

20.6 - A paíicipação do licitante neste pregão implica na aceitaçáo de todos os termos deste
Edital.

21. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
2í .1 . ANEXO l - Termo de Referência,
21 .2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
21 .3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

21 .4. ANEXO lV- lnsÍuÇão para preenchimento da proposta;

21 .5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
21.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
21 .7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
21.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
21.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
2í .10. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
2í .1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno poíe;
21.12. ANEXO Xll - Minuta do Contrato.

22. OO FORO

22.1 . Fica eleito o foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação

NOVA SANTA BARBARA

I,t
/ ti'a// t

Eiic Kondo
Prefpito Municipal

Nova Santa Bárbara, Paraná- I - E-mail licitacao@rrsb.pr.gov. ú - urrrv.nsb or.sov.br
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ClEiíe Moretra

Secretária Munrcipal de Educação, Esporte e Cultura

Ricar Takeo Hamada
Assessor Técnico de Engenharia
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PREGAO PRESENCIAL NO 1íl2019

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do Objeto e Valor Máximo

í.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da
Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker.

2. DAS ESPECTFTCAÇÓES, CARACTERíST|CAS DO OBJETO E PREÇO ESTTMADO:

Obs. Os serviços serão vistoriados pelo responsável técnico do Município no intuito
de veriÍicar se os mesmos atendem ao projeto,

3. PRAZO DE EXECUÇÃO
3.1. Os serviços deverão ser iniciados em até'10 (dez) dias após a assinatura do contrato e
entregue em no máximo 60 (sessenta) dias.

4. DO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços deverão ser prestados na Quadra Coberta com vestiário da Escola
Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker.

5. TNFORMAçOES ADtCtONAtS
5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estaráo dispostas no Edital
de Licitaçáo.

LOTE. 1 - Lote 00í
Item.r Códfggr

dôi'.
plqdUtol
servrço

Nôriié do produto/serviçg Qu?úidáde Unidade Preço
máximo

Pqeçq
máximô
totát :

1 8390 Cercamento de quadra
totalizando 418m'? em tela
galvanizada, com pintura em alto
aderência em PVC, malha 2,5m,
fio BWG 1 8, fixados em tudo
industrial de 2". Portóes
confeccionados em perfil
redondo, espessura de chapa de
2,00mm, pintura automotiva
(PU) e/ou eletrostática, sendo 04
(quatro) unidades nas medidas:
2,90m x 2,30 metros e 04
(quatro) unidâdes nas medidas:
0,80m x 2,10 metros. lncluso
material e mão de obra

1,00 UN 84.450,00 84.450,00

TOTAL 84.450,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - :E - E-mail - licitacaoí)nsb ov.br - u'rvrv. n sb. D r. qov. br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019

ANEXO II_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital dê proposta encontra-se com o nome:
PP1'12O19 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara. Paraná - :D - E-rnail - licitacao,?nsb.pr.gov.br - u.wrv.nsb.pr'.qov.br
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

Nova Santa Bárbara- Paraná-E-E-rnail - lic itacaoí)ns b.pr'. gor'. br - rr,rr.rv.nsb. pr.rov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No í112019

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oíicial do Município (www. nsb.pr.oov. br), clique no
link Licitações.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Após clique na modalidade licitatória desejada e escolha o processo/objeto pretendido e

assrm visualizar as principais inÍormaçóes referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.
Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 1í12019.pdf, um arquivo executável com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP í í 20í 9_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre
outros que poderáo ser drsponrbilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberla uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo PP

í í 20í g_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

Araurvo de PÍoposlê

tE s",
Seatê- 1O dê làn.'ro d.2OI4

Lote. . Píoduros/Sê,vçôs

N! Lole Nome do Lotê

Equ'pl.no 5istcmàt - 9@..quiplàno..om.b

:à EmiriSo d. P.opost
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Y \PE4<014 ANEXO2 AFQUIVO DIGIÍÀL DE PFOPOSTÂ êSI

Enl'dêdê rJ. LÉ'là9ao Ex.Ícacio Môdátdâdê
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botão $ Dados do lornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte
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Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão ---] Eep'e§entônte
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e abrirá a janela.
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Comdemenro

- ..mpos ob"qêró os
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Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) são de

preenchimento obrigatório, clique no botáo iE Eor'u' e voltará a tela anterior, após

clique no botão 4li luadro socbtário para preenchimento dos sócios da empresa, abtiá a

janela
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Preencha os dados, náo esquecendo que os campos com " são obrigatórios. Após

{
preencher, c que em para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

E
em Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

0 Int"
O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.
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Clique na aba Produtos/ServiÇos e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contrataÇões de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta

§ Qre var proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela
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Após o preenchimento da pro-p9:t3 a m9-sma deverá ser impressa, clique no botão

r? lmprimir Píop,lstalmprimir proposta:

Para fechar o programa, clique no botão !# Iau

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP
1120'19_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o
qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em

contato com o Depto de Licitações da Prefertura tvlunicipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUISTTOS DE HAB|L|TAçÃO

Pregão Presencial No 1í12019

Prezados Senhores,'

inscrito no CNPJ
no or intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no....................... declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-n.rail - licitacao@rsb.pr.gov.br - s.wrv.nsb. Dr- qov. br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

oectnRaçÃo euANTo Ao cuMpRtMENTo AS NoRMAS RELATIvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 1í12019

Prezados Senhores

A empresa

_, por intermedio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no_ e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

inscrita no CNPJ sob no

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoú)nsb.pr'.eov.br - rvrvu,.nsb r ov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

oecuReçÃo DE TDoNETDADE

Pregão Presencial N" í í/20í 9

A (empresa)................ estabelecida na
.., no . . . . . . . .. .. . . . . , inscrita no

CNPJ sob no . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 11/2019,
instaurado pelo MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoÍànsb.pr.goy=ú - urrl.nsb I ov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

oecunaçÃo DE FATos rMPEDtnvos

Pregão Presencial N' í'tl20í I

A (empresa)........... estabelecida
na...................... .., no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 11/2019, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao,2nsb.pr.gor.br - u,»rv.nsb.pr.gov.bq
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO OE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 11/20'19

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representadapelo(a)Sr.(a)-'cREDENclAo(a)Sr'(a)-
(CARGO), portado(a) do R.G. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N"'lí120'19, para contratação de empresa
especializada no fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra Coberta com
vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, podendo formular lances,

negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);

c) Documento de ldentificaÇáo;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail- licitacaoíinsb.pt.gor,.br - u.rr.rr,.rtsb.ot-gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 1í /20í I

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono-,porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatóno Pregão Presencial No ííl2019, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em coníiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municrpal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail- licitacaoú)nsb.pr.gor,.!1 - utrv.nsb.pr'-gov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMpROBATORTA DE ENOUADRAMENTO COMO MTCROEMpRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 1 'l120'19 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Ler Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Ítilicroempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complementar n0 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.or'.sov.b[ - *trr'.nsb pr.gov.br
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ANEXO X[

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEIVI O MUNICiPIO DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

Referente Pregão Presencial n.o 11/20í9

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 11120'19, de um lado, o MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/000í-60, com sede
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador
do R.G. no SSP/PR, C.P.F. no _, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, rnscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORN ECEDOR, CONTRATO#T&ENDERECOCOÍVlPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
CONTRATADA, em coníormidade com a Lei no 8666, de 2'1 de junho de í993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo
A contratada obriga-se a prestar a Contratante fornecimento e instalaÇão

de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 1112019 e

especificado abaixo.

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAUSULA SEGUNDA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante desle contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial n.o 1112019 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, dêfinirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre

33
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os anexos e este contrato, vale o contrato

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteraçôes de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA um valor total de R$
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>)

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços,

mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, tnclusive os créditos tributários relativos às contribuiÇões
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Ler Federal n.o

8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituiçáo, e às contribuiçóes devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

CLÁUSULA QUINTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito

da Administração, 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 autorizaÇáo escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da AdministraÇão.

PARAGRAFO UNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do

contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato e demais penalidades previstas, íica sujeito a uma das
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária 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

AdmrnistraÇão Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administraçáo pelos preluízos resultantes, após
decorrrdo o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLAUSULA SEXTA. DAS SANçOES
Em ocorrendo rnexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-rnail - licitacao ? nsb.or.sov.br - u,rvu.nsb.p1gqft

)+

Rua Walfredo BittencoLrrt de Molaes n'222. Centro. I .13.3266.8100. )' - 86.250-000



il*l,i
PREFEITURA N4UNICIPAL

0§2NOVA SANTA BARBARA
ESTAD O DO PARANA

civil por indenização integral. Sem prejuizo das disposiÇoes anteriores, responde ainda, a
titulo de cláusula penal, pelo valor de 20o/o (vinle por cento) da avença.

cr-Áusula sÉrrma - DA DorAÇÃo oRÇAMENTARTA
As despesas decorrentes desta Licitação correrâo por conta da

dotação orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

cr-Áusuu otrAVA - pRAzo DE ExEcuÇÃo
Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias após a

assinatura do contrato e entregue em no máximo 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA. Do LocAL DA PRESTAÇÃo Dos SERVIÇoS
Os serviços deverão ser prestados na Quadra Coberta com vestiário

da Escola Municipal Maria da ConceiÇáo Kasecker.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA.
O presente contrato terá validade alé 12O (cento e vinte) dias,

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para
a solução das questóes oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer
outro. por mais privilegiado que se;a.

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 <DATAINICIOVIGENCIA>

PreÍeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Nova Santa Bárbara, Paraná - ! - E-rnail - l icitacao(ànsb.pr.gelbl - rrrrrv.nsb.pr'.gov.hr
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."i':- ú- esrpoo oo pln.qttÁ

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EsrÁDo Do pAR NÁ

POR1 ÂRIA N" 080/2018

o PR-EFEITo MUNIctpAL DE NovA sANTA BÁRBAIi-A, resoive, no
uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Aí- I" . A Comissào de Pregão, composta pelos seguintcs membros

- Pregoeiro Marco Antôhio dc Âssis Nutres - CVRC no 13.315.069-2 SSP/PR;

- Suplente: l\lônica Níaria Proençs Marfins da Conceiçào - CI/RG no

10.450.207,5 SSP/PR

- Equipe de Apoio: Rosemeirc Luiz da Sitvâ - CI RG n'7.224.89+5 SSP/PR;

- Suplente: Mâriâ José Rczendê - CIlliG no 9.170.714-4 SSP,PR.

- Equipe de Âpoio: Polliny Simere Solto - CI/RG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Mâriâ dc Fátima Ribeiro da Matr - CI/RG no 3.609.201-3.

Aí. 2" - F,sta poíaria entra em vigor nesÍa dâtâ, Íevogadas as disposições em

contrario

Nova Santâ Bárbarâ,0i de oütubro de 2.018

rlc do

to Ní nicipal

Rua Walfredo Brtlencouí dc Moraes n" 222, Ccrtlro, I 43.3?.66.t222, §3 ' 86.250-000 Nova San(a

Bárbarà, PaÍaná - çl - E-ma il - Iic ilacaoô-lsb pr .gov. br - Site - www.Rsb.pr. gov b!

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao[Ensb f r'. bt - u,*.rv.nsb.Dr. qor .br
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PREFEITURA h,IUNICI PÂL 0i{
NOVA SANTA BARBARA

-]:-*'i- ESTÊDo Do pARAhlÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' ííl20í9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Emprêsa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complementar no í23, de í4 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Brirbara. Paraná - E - E-rlail - licitacao'2nsb.pr'.gov.bt - rnr.rv. nsb f br
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Rua Walfredo Bittencor:rt de Moraes n" 222, Centro, El 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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14UIIIOP]O DE NOVA SANÍA 8ÁR8ÀRÁ

2019

11

PregàÕ

r9/2019

êcursos prov.nlcntês de.organismo. ihtêrna.ronals/mulrilàrêfàir de.ré.,tt

18/0312019

CIr5

Detalhes processo licitatório

TCEPR

Instrturçãô Frnàncelrô.

Conlíatc de Emprestlmo i

EnLldade Executora

Ano'

iüô 11citêçãô,fu ispensa/rnexrgrbllidàde'

,..1odaIdade.

Número edital/processc"

:.lilr.

VqllEr

Des.riÉo Resumica do Ôbjeto' contrâtêção de empÍes. especialzada ôc íornec menro e instalaÇão de telàs e

ponões na Qúâdra Coberta com vesttáío aia Escolà l'1únlclpal ttaria da Concêtçâc

Kaseckef

to--d oe À,.dli!áu MenoÍ P.eço

Do,ê.;o OÍçê entÀr,à' 06001 i 7.t6 i07 jU :0{r7.11J0.1900üô

Pieço m;\'Ío.,RLreré1ca de prero 8..1,450,0C

R5.

Datâ cle L2nÇamênto do Edital 1g763r,2919

rrdtd dr Abenura dàs Prupustds Ci/04/20t9 ldta Req,stro

NOVÂ Daü da Abetrrê das PÍorcstas Data Regrst o

DôtÀ de Lan(an ento do Editál

DaE dã Abêilura dês Piopostas

\ rlá ilens exclusivos pâi? EPP/I,1E?

Há cota Ce particjpôÇão para EPPI14E?

Trata-se de obia com exiqência de sukontraiação de EPP/i1Ê?

Há prioridade pa|a aqujsiçôês dê nr cro€mprêsas regronais oiJ locais?

Sim

Não

Não

Não

Perceírtuâl d€ pãrtj.ipaçàô: 0,ú0

Data Cancelamento

CPFI 42715129s8 (!qqqsL)

httpsr//seNicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesPíocessoCompra aspx 1t1



lmpÍimir Recibo Página PÍincipali

Presrdêncra da República

Imprensa Nacional
AA,4o

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

É.
tr

o
z

À
,808

A Imprensa Nacional recebeu OFício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 18103/2019 11:09:21
Origemr Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador; ERIC KONDO
OÍiciot 5279722
Data prevista de publicação: 20103/2079
Local de publicação; Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validâção e análise de adequação à legislação que disciplina a publicaçâo
de matérias nos Jornais Oflciars,

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho Valor
CM

11535560
Edital pregão 10 2019 para publicação drario
u n ião. rtf

a2914f28eec42f23
902b4e0eb19a5e66 6,00

otal da matéria 6,00 194
Rl
24

11535561
Edital pregão 11 2019 para publicação diario
u nião. rtf

bb60e22e 1b458ca8
d6afe00d4b32def4

5,00

otal da matéria 5,OO 165
Ri
20

TOTAL DO OFICIO 11, OO 363
RS
44

E'

I

I

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício Páginaldet 06t

https ://incom. in. gov. brlrecibo. do? idof: 521 9 122 18103t2019
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Poder
Executivo

Ano Vl

IXIPRENSA OFICIÂL -
Lel n" 660, de 02 de abrtl
de 2013.

Ediçâo N" 1,14í - Nova Santa BáÍbaÍa, Parcnà Segundaíeira, 18 de Março de 20tg

I. Átos do Poder Erêcutivo

_ Avrso DE LrcrrÂçÃo
PREGAO PRESENEIÂL N'8i20í9 - SRP

Objeto: Registío de preços para evenlual contÍatação dê serviços de borÍacharia, paíâ vêículos lêves e pesados da Frotô Municipal.

aDo: Menor preço, por ote.
,cebimenlo dos Envelopes Alé as í3h30min, do dia 0204/2019.

-lnico do Pregão oia 0204/20í9, as 14h00min.
Preço máx mo: Rl 3E.695,30 (trinta e oito mil, seiscênlos ê novenla e cinco reais . kinta centavos).

h&IEA!9!§j@d!E$lÂI9§: poderâo ser obtidas em hoíáno de expedienle na PreÍe lura Mun cipal de Novâ Santa Bâ'oaía, sito à Rua WalÍÍedo B tiencourt de Moraes nô

222, pelo fone 13-3266-8100, por Emaú:!!!!!3qfu9!.!!99ú ou pelositêwww.nsb pÍ qov br

Nova Santa Báóa.a. 18/03/2019

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro

PoÍtaria i'080/2018

avrso DE LrctTAçÀo
PREGAO PRESENCIAL N" 9/2019

objeto: Aquisiçâo de um veículo tipo caminhão com coletor de resíduos rêcicláveis.

Írpoi À,4enor preço por lole
Rec€bimento dos Envelopes: Até as 13h30min, do dia 03/04/2019.
lnicio do PÍegáo. oia 03/04i2019, as 14h00min.
Preço máximo: Rt 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).
lnformecóes Comolementarês: podeÍão serobtdas em horáÍio de exped enlê nâ PreÍerlura Munrc palde Nova Santa Bárbara, srlo à Rla Walfredo Binencourl dê Moíaes no

222, pelo fone. 43.3266-8100, por Email. llqlê!!9lA!§qll!9!.1[ ou pelo s]le www nsb pr qov.br

Novâ Sanlá BáÍbara 18/03/2019

Marco Antônio de Âssis Nunes
Pregoeiro

Poíana n'080/2018

Âvtso DE LtcrT
PREGAO PRE§EICIAL N" 1012019 §8P

objeto: Registro de preços para eventual aquisiçáo de íerÍamentas, matêriais
êlétricos, hidráulicos, dê constauçâo, pinturâs e oukos, paÍâ manutênçâo dâs
secíetaíiâs munrcipais.

Tipo: MenoÍ preço, por item.

Receblmenlo dos Envelopes: Até as 08h30min, do did0410412019
lncio do Preqáo: Dia 04/04/2019, as 09hoonin,
PÍeço máximor R§ 568.9í3,36 (qujnhentos e sessênta ê oilo mil, novecentos e

treze reais e kinta e seis cenlavos).
lnformacóes Comolementares: poderáo ser obüdas em horáno de expedienle na

PreÍeillra Municipal de Nova Santa Bárbara, sto à Rua walÍedo B ttencolrt de

Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoerro

Ponaria n'080/2018

objeto: Contralação de

AVISO DE LICITÂ

e esp0cializada no fornêcimênto e instãlação
de telas ê poÍtóes na Quadra Cobena com vestiário da Escola Munícipâl Maria

da Coóc€iÉo Kasecker,

Moíâês no 222, peo íone: 43-3266-8100 por Emai : rcitacao@nsb.0r.oov.br otl pe o MoÍaes n0 222, p€lo Íoner 43-3266-8100, por

stle r|l{w.nsb.pr.qov bÍ

Nova Santa Báôara. 18/03/2019 Nova Santa BáÍbara. 18/03/2019

Trpo: Menor pÍêço. por lote.

Recebrmenlo dos EnvelopesiAté as r3h30min, do dia 05/M/2019
ln cro do Pregáo: Dia 0í04i 2019, as í4h00min.
Preço máximo: Rt 84,450,00 (oilenla e quatro mil, quâtíocentos e cinquênta
reais).
lnfomacões Comolementares: poderão ser obtidas em horáno de erpedienle fa
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, srto à Rla WalÍredo Bittencoud de

Emâil: licita.áo@nsb.pr.ao!.br ou pelo

Mârco Antônio de Assis Nunes
Prego€ro

Porlana n" 080/2018

slle www.nsb.pÍ qov br

a::,.i. r i.. i-.jr Í (ji:'.1ri D)l-d :iir.r s.,xà
Aã3,Ía P'i'. r.Ía ).1ún cpãr !:a6 r .i8ir.lrr0 I ôn ÂC SEnÁSÀ
;r.. .,,i.,o. e!áa.trruGleq.,.:..,dü ...r.é:
Itr:,1. rnrô "@ t:ê.s6arsr@.ra,:á @n bÍiúHsb.

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Ruâ:Walkêdo Brlrencouí dê Moíaes n"222- Cênlío

Fone/Fax: (,13) 3266 8100
E-ma( d anooÍc al@nsb pÍ gov br

wwr 'sb.p, gov.b'
ww.transparencrapaíana.corn.br,doensb

E

PREGÃo PRESENCIÂL N" IIl20í9



TL Edlção:1687

de
rreira

Prefeitura Municipal de
DtSPENSA DE LrcrÍaÇÃo N'8/2019

De acordo Éh o pro.edrmento administrãLivo instaurado pelo Municipio de
Nová SanLJ Báôára. ob-lo do çrolocolo no ?0/?019. reÍarF-l- .ro p o(esso de
d,§penrade ic'laéo pà,aAOUlSrÇAO OE LEIrL tSPrClÀL PÂRAPAC,[N-E
ÁNA LlvrÂ HERCULANO GAL^SSI. conrcme solicitaçao Íerra pela Secíetana
Municipar de Saúde, e s€ndo âtendidás ás romas legais pertinenles e na íoína
do inciso ll, do art.24, dà Lei8666/93 e posteriores alle.açóês. caÍacteiza-sê a
reÍeíidadispensa de liolaÉo Nová S2nla BáíbaÍá PR.1 8/031201 9.

Eric Kondo . PREFEITO MUNICIPAL

DtSPENSA OE LtCtÍAÇÃO N. 9/2019
Oe ácordo com o pÍocedimento ?dmiaistrâtivo ,nstauêdo pero rüunrcipio d.

Novã Santá Bárbara, objeto do prolocoio n'21l2019, reÍerente ao processo dc
disp€nsã do ricjtaÉo para AOUISIÇÁO DETABELA DE BASQUETE ARO PARÀ
REDE OE AASOUETE E REDES DE FUTSAL, VOLEY E BASOUETE PARA
OUAORA COBERTÀ DA ESCOLA MUN]C]PAL IVIARIA DA CONCE ÇÀO
rIASÉCKER, conÍome so c.lacáo Íei,a oe.a Seusra,ra de EdJ_dção. Ê.Êôí- e

Culu'ã. êsêndoalenílidasasnormas ega,soêí nerrê<enâ Íorraóoin_r_o ll.do
âd- 24, dâ Lei8666/93 e posteroíes alterações câracteriza'se á íe Íenda drspensã
de licrlâçáo. tlova Sântê Bárbarâ PR.18/03/2019.

Eric Kondo . PREFEITO MUNICIPÁL

avtso DE uctraÇÃo pREGÀo PRESENctAL N. Br2o19 - sRp
Objero' Regrslrc de preços pa,a evenlual coitralãÉo de ser,iços de

borachãíã, para ve lcalos !e!es e pesados dâ Frola Muhicipal 'Ipo. NlenorpÍeÇo.
porlole Recebim€ntodos Envelopes. Alé as I3h30min, do dia 0204/2019.

lnrclodo PÍêgáo: Diá 02/04;2019 ãsl4h00mri.
Preço máximo: RS 38 695,30 (lrinta e oito mil, selscenlos e novenb e cinco

Íêaise hntã centavos)
lnÍoírÍáÉes ComplementaÍes:podeíâo seroblidas em horá11o dê exped enle

na Prcíeitum l,lunicipalde Nova Sánla Bárbala, silo á Ruawalí.edo Bitiencourlde
MoGes oô222. pelo Íoôe: 4 3-326ô'8100 por Emâ l' Ltq!ri!!!!\brr!,!!. otl pelo
sile !1!1r!b.0r.4!,! Nova Sanla Bàirara, 18/03/2019.

MarcoAnlônio de Âssis Nunes - Pr€goeiro. Portâria n'000/2018

! do Srasil,

)i

avrso DE LtctraçÁo pREGÃo pRESENctAL N.9/20t9
Obtero: Aquisição de um veic'JÍo tipo cáminhâo coÍn colêtor de rcsiduos

íeciclàveis. 'l-rpo: IUênor preço, porlole
Rec€bimenlodos Envelopes:alé as 1sh30min, do dia 03/04 /2019
lniciodo PÍegáo: Dia03/04/2019 as 14hoomrn.
Preço máximor RS 290.000 00 (duzêntos e novênla mil íeais).
lnÍomaÉes Complemêntare3: podeÍão seí obt,Cas eÍn horá.o dc exDed,enÍe

na PreÍeitura Municpãldê Nova Sânla Bàôâra, siloà RLra walÍíedo Brttencourlde
McÍáesnô222.peloíonê:43-3266-e100.p.rEmail:l!c'jr!:.n.ig:h.t:!i!ltfoupelo
site r\\rl$!_ltrsrü b. Nove Sãntã Báóãrá, 18r0312019

Marco Anlônlo dêAssls Nunes - Pregoeiro - Ponâria n'080/2018

avtso oE LlcrraçÀo pREGÃo pRESENctAL N. to/2019 - sRp
Objeloi RêgistÍo dê prêços pârâ eventualaquisição de ÍeÍâmen(as. nrateíiais

elérricos, hidíáulicos, de construÉo plnluras e oulros. pâÍa oran!lençao das
sec,elariásnunic'páis. TiDo.M"norp,eço porrem

Rec€bimento dos Envelopês:Alé as 00h30mií. do diâ 04101/201,o.
hroo doP€gáo:Oia 04/04/2019, as 09h0ün r.
Píeço mánmo: RS 568.913,36 (quinhenlos e scssenla e orlo nril, novecenlos ê

lreze reãrs e lrinta c seis cêntavosl.
lnÍomãÇoes Complementares:poderáosercbidas e,x h.ráriode erpcd,enle

na Píeleitu.â Muii(ipâlde Nôvã SanLã Aàtuáíê. sito à Rua Vr'arli.dc B'ltencouí1de
Moraesn'222 peloíoner43 3266 8100.porEmail:l(!!i!tsi,n:r. r, !!!oupeo
ete !]]]I tr.Lrr!o.tr Nova Sa.la I árbara 18/03/2019.

Mârco Anlónlo dê Assis Nuões - Prêgoêro - Portària n'080/20ic

objeto
Âvrso oE LlctTA o PREGÁo PRESENcTaL N'11

lelas ê podões na OúadG Coberta com yêstráío da Esco a tlun cipâl tlâná da
Conceiçáo KaseckeL'lrpôr Menorpreço, porlolê.

Rêcebimenlo dos Envelopes:ALé as 13h30rírn. do dia 05/0412019
lnicio do PregãoiDia 05/04/2013, as 14h00min.



27t03t2019 E-marl de lsmweb - Soluçóes pêrâ lnternet - PEDIDO DE ESCLARECTMENTO pp 11/201S

licitacao licitacao <licitaôao@nsb.pÍ.gov.br>

0i9
."".! ismweb

c., §{

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PP 1112019
2 mensagens

Rodolfo . Avante Licitações <rodolfo@avantelicitacoes.com.br>
Para: Iicitacao@nsb.pr.gov.br

27 de março de 2019 16i31

Boa tarde Senhores,

Venho por meio deste, solicitar um esclarecimento do edital em epígrafe

No termo de referência, para o cercamento da quadÍa será utilizada tela galvanizada, com pintura em alto
aderência em PVC, malha 2,5m, flo BWG 18, Íixados em tudo induskial de 2"

O fio BWG í I que está sendo solicitado é 1 ,25mm, muito fino para utilização em quadras

O correto seria fio BWG í 2 que tem a expessura de 2,77 mm

Gostaria que fosse verificado com o engenheiro responsável se está correto!

Cordialmente,

ATdAN TE
LrcrT^çôês

Att,
[êrro das mensagens antênores ocu to]

Setor de Licitaçóes - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Rodolfo - Avante Licitaçóes <rodolÍo@avantelicitacoes.com.br>

27 de março de 20'19 '16:41

Boa tarde!

Em consulta ao engenheiro do lvlunicípio, Sr. Ricardo Hamada, o mesmo informou que o edital esta seguindo o projeto do FNDE,
por isso não poderá ser alterado.

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitaçóes
PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

https://mail.google.com/mail/u/0?ik= 1463514b4d&view=pt&search=all&permlhid=thread-F/o3A1629188334651570804&simpl=msg-P/o3A1629188

Rodolfo Kosienczuk
-'l llJ:.I.,; ,:i -rí, ll-i.lrri-.

-: :: ..-l .l

E a. -11 :l)'

l:,::l::ir.il

r. I ::l : L:

1t2



recibo santa bârbâía editaljPg 0?0
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deseia ser
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e=;, PR EF=lTL-iÉlÀ l;lrJlli.- rtr'AL

I]*II NOVA SANTA BARBARA
L! EST lDü IrC, FAíAiI§

PREGÃo PRESENcTAL N. 11/2019
Processo Administrativo n-''19/2019

Objeto: Contrataçáo de emprêsa especializada no Íornecimento e instalação de telas e
portôes na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição
Kasecker.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razào social, CNPJ e endereço completo), retrrou este Edital de Licitação e

informada Ce qualqueÍ alteÍação peio e-mail

ou pelo tel/ fax '/f i l:/

'l Íu*i^ t':lrtl/i , aos "' r c 4 l zotg

/,
1rl

tttJ. ',t.' t, L

Carimbo Padronizado da Empresa

trt 
orq ?.s$/ooot.tf,

ÊAU! i :::. 'ili:' ni a'l I1.,r.lFlA

F..',:., l. '.r.;,.-

li:r,'\ CUr;iiÀ.07 í,J,ji i
I CEP 84272 J4C .IETTMACO SORBâ PR I

I{rra Waltictlo Bittcnco!rn (l( IIomcs x" lll. ('errlro, E ,ll.ll(,ó.3101.). . -, - !i6.1,i0-0(ú
Nr)\,a SrnLl llxrbtrd Prri,na - É I: ttt:Lr) [ç]r1çu,11-its[alg.,r -br - \.\1 r$1r.i11{1

httpsJ/mail.google com/mail/u/Oi #inbox/FMícaxwBWSájmlDZTJKlZWZNXSZWWpj?pÍolector=1&messagePartld=0'1
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TRANSFORT _ SERVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA _ ME
CNPJ N". t7 .482.9 1 61 0001 -28

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRÂTO SOCIAt,

BRLTNO DE LIMA RUZA. hras ileiro. natural de Cornelio Procópio. Estado do Paraná.

nascido em sob o regime de comunhão parcial de bens. er.npresário.
residentc c dorniciliado à Rua Anrônio Fulgieri. no 45 - Jardim Cristo Rei. nesta cidade de
Comélio Procópio. Estado do Paraná. CEP 86300-000. portador da Cédula de Identidade
Civil - RG n'. l2;7 44.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança. Pública do Estado do
Par:aná, insclito no CPF. sob n". 086.028.279-11 e IRENE NATHALIA I)A SILVA PIO
RUZA. brasileira. natural de Cornélio Procópio. Estado do Paraná. nascida em 05/01/1995.
casada sob o regime de comunhão parcial de bens. empresária. residente e domiciliada à Rua
Antônio Fulgieri. n'45 - Jardim Cristo Rei. nesta cidade de Cornélio Procópio. Estado do
Paraná. CEP 86300-000. portadora da Cédula de Identidade Civil - RG n" 10.934.983-6.
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. insclita no CPF. sob no.

016.380.679-48. sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o nome de

TRANSFORT - SERVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA - ME. nesta cidade de Cornélio
Procópio. Estado do Paraná. à Rodovia BR 369, s/n. - Km 9l -Vila Galeano. CEP 86.300-000.
inscrita no CNPJ. sob n". 17 .482.916/000I -28. com Contrato Social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná. sob n'. 41207525971, por despacho em sessão de 24 de
Janeiro de 20[3, reso]vem por este instrumento particular de alteração de contrato. modificar
e consolidar seu contrato primitivo. de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica acrescido ao objeto social da sociedade a prestação de

sen'iços de construções de fundações e estrutulas de alvenalia. obras de acabamento da
construçào (r'eboco. chapisco). irstâlação e manutenção elétrica. instalações hidr'ár-rlicas.

sanitárias e de gás. instalações de portas. ianelas. tetos. divisórias e armários embutidos.
fabricação. instalação. reparação e manutenção de cortinas e persianas, serviços de pintura
em obras de engeúaria civil, comércio varejista de tintas e materiais para pintura. comércio
var-ej ista de materiais para construção. construção de editicios lesidenciais. cometciais c

industriais. obms de urbanização - ruas. praças e calçadas. serviços de litnpeza c

conservação. serviços de preparação de terreno. cultivo e colheita, coleta de resíduos nào
perigosos. atividades relacionadas a esgoto. exceto a gestão de redes. irnunizaçào e contlole
de pragas urbanas. atividades paisagísticas. serviços especializados pala construção. tais
como: telhados. cobeitúiqs. colocação e instalação de calhas. concretagenl de estruturas.
gestão e manutenção de cemitéríos. fabricação de móveis sob medida com predominância de

madeira e de metal. serviços de funilaria e pintura automotiva. serviços de lavageur.
lubrihcação e polimento de veículos automotores e serviços de manutenção c reparaçào
mecânica e elétrica de veículos automotores. passando desta lbrma o.objeto social da

sociedadê.ser o seguinte: a fabricação. e prestação de serviços de instalação. manutenção e

reparação de máquinas e equipamentos industriais metalúrgicos e sider'úrgicos serviços
eletromecânicos. Íabricação de artigos de senalheria. comércio varejista-de vidros. espelhos.
vitrais e molduras, fabricaçâo de esquadrias metálicas e estnllulas metálicas na área da
construção civil, fabricação de estruturas e artefatos de concreto. a prestaçào de serviços de

construções de fundações e esuuturas de alvenalia. obras de acabamento da construçào
(reboco. chapisco). instalação e manutenção elétrica. instalações hidráulicas. sanitárias e de
gás. instalações de portas. janelas, tetos. divisórias e armários embutidos. fabricaçào.
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PRIN4EIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - FLS. 02

instalação, reparação e manutenção de cortinas e persianas, serviços de pintura em obras de

engenhalia civil, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de

matçriais para construção. çonstrução dE çdiffçios residenciais. comerciais ç industriais, obras
de urbanização - ruas, praças e câlçadas, serviços de lirnpeza e conservação. serviços de
preparaçào de terreno. cultivo e colheita, coleta de residuos não perigosos. atividades
relacionadas a esgoto. exceto a gestão de redes, imunização e controle de pragas urbanas.
atividades paisagísticas. serviços especializados para construção. tais como: telhados.
coberturas. colocação e instalação de calhas, concretagem de estruturas. gestão e manutençào
de cemiterios, fabricação de móveis sob medida com predominância de madeira e de metal.
serviços de funilaria e pintura automotiva, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de

veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica e elétrica de veículos
automotores.

CLÁUSULA SEGLINDA - O capital social. no valor de R$. 50.000.00 (Cinqüenta mil reais).
frca elevado para R$.250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), dividido em 250.000
(Duzentas e cinqüenta mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, sendo o aumento no valor
de RS 200.000,00 (Duzentos mil reais), integralizados no presente ato, em moeda corrente do
país. ficando assim distribuído enüe os sócios quotistas:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL-R$

1

2

BRUNO DE LIMA RUZA
IRENE NATHÁLIA DA SILVA PIO RUZA

247.500
2.500

247.500.00
2.500.00

TOTAL 2s0.000 250.000.00

CLAUSULA TERCEIRA - A vista das modificações ora ajustadas, os sócios. de comutn
acordo. resolvem, por este instrumento. atualizar e consolidar o contralo social. tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no conúato primitivo.
que passa a ter a seguinte redação:

TRANSFORT_ SERVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA _ ME
*CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO'

BRUNO DE LIMA RUZA, brasiteiro. natural de Comélio Procópio, Estado do Paraná.

nascido em 26/0211992. casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário.
residente e domiciliacio à Rua Antônio Fulgieri, n'45 - Jardim Cristo Rei. nesta cidade de

Comélio Procópio, Estado do Paraná. CEP 86300-000, poÍador da Cédula de ldentidade
Civil - RG n". 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança. Pública do Estado do
Paraná. inscrito no CPF, sob n". 086.028.279-11 e IRENE NATHALIA DA SILVA PIO
RUZA. brasileira, natural de Comélio Procópio, Estado do Paraná, nascida ern 05/01/1995.
casada sob o Íegime de comuúão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua
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TRANSFORT _ SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA _ ME
CNPJ N". 17.482.916t0001 -28

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - FLS. 03

Antônio Fulgieri. no 45 - Jardim Cristo Rei, nesta cidade de Comélio Procópio. Estado do
Paraná, CEP 86300-000, portâdora da Cédula de Identidade Civil - RG n" 10.934.983-ó.
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF. sob no.

046.380.679-48, sócios componentes da sociedade empresarial que gira sob o nome de
TRANSFORT - SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA - ME. nesta cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, à Rodovia BR 369, s/n, Pavilhão i- Km 91-Vila Galeano, CEP
86.300-000. inscrita no CNPJ, sob n".17.482.91610001-28, com Contrato Social arquivado
na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob no.41207525971, por despacho em sessão de
24 de Janeiro de 2013, resolvem por este instnmento paíicular de alteração de contrato,
consolidar seu contrato primitivo. de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial de TRANSFORT -
SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA - ME, tendo sua sede e foro à Rodovia BR 369.
s/n. Pavilhão I - Km 91-Vi1a Galeano, nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná.
nesta cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná, CEP 86300-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto social a fabricação. e prestação de

serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais
metalurgicos e sideúrgicos - serviços eletromecânicos, a fabricação de artigos de serralheria.
comércio varejista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, fabricação de esquadrias metálicâs
e estrutuÍas metá{icas na área da construção civil, fabricação de estruturas e artefatos de
concreto, a prestação de serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria- obras
de acabamento da construção (reboco, chapisco), instalação e manutenção elétrica.
instalações hidráulicas, sanitiírias e de gas, instalações de portas. janelas. tetos, divisórias e

armiírios embutidos, fabricação, instalação, reparação e marutenção de coÍinas e persianas.
sen iços de pintura em obras de engenharia civil, comércio varejista de tintas e materiais para
pintur4 comércio varejista de materiais para construção, construção de edificios residenciais.
comerciais e industriais, obras de urbanização - ruÍ§, praças e calçadas, serviços de limpeza e

conservação, serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita. coleta de resíduos não
perigosos. atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. imunização e controle
de pragas urbanas. atividades paisagísticas, serviços especializados para construção. tais
como: telhados, coberturas, colocação e instalação de calhas, concretagem de estruturas.
gestão e nanutenção de cemitérios. fabricação de móveis sob medida com predominância de
madeira e de metal, serviços de funilaria e pintura automotiva. serviços de lavagem.
lubrificação e polimento de veículos automotores e serviços de manutenção e reparaçào
mecânica e elétrica de veículos automotores.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. rendo iniciado
suas atividades em 1'(Primeiro) de Fevereiro de 2013.

CLAUSULA QUARTA - O capital social, inteiramente subscrito e integralizado na forma
prevista em lei, neste ato, em dinheiro. moeda corrente do País. na importância de R$
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PRIMEIRA ALTER-AÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - FLS. 0-+

250.000.00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentas e cinqüenta
mil) quotas de R$1.00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios quotistas:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL.R$

I
2

BRTINO DE LIMA RUZA
IRENE NATHÁLIA DA SILVA PIO RUZA

247.500
2.s00

247.500.00
2.500.00

TOTAL 250.000 250:000.00

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
mas todos respondem solidariamente pela integalização do capital social. nos tennos do que
dispõe o artigo I .052. do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SEXTA - As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração
contratual. só poderão ser tomadas pelos sócios que representem a maioria absoluta do capital
social, nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SETIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferidas a qualquer título a terceiros sem o consentimento do outro sócio. ao qual fica
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
conforme preceituam os artigos 1.056 e I .057, do Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por
escrito ao outro sócio. discriminandoJhe o preço, forma e prazo de pagamento. para que este

exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias.
contados do recebimento da notificação ou em maior prazo. a critério do sócio alienante.
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser

livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - A sociedade será administrada pelo sócio BRLINO DE LIMA RUZA.
ao qual compete, privativa e individualmente, o uso do nome empresarial e a representaçâo.
ativa e passiva. judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe. entretanto. vedado o seu

emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade. em operações ou atividades estraúas ao
interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquel dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorizaçào do outro
sócio, proibida especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauÇões de favor.

CLÁUSULA DECIMA - Pelos serviços que prestar à sociedade. perceberá o sócio BRTNO
DE LIMA RUZA, a titulo de remuneração "Pró-Labore". quantia mensal fixada em comugrl

I'
,
t



i, / )
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observadas as disposições regulamentares pertinentes, a qual será levada à conta de despesas
gerais.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica investido na função de administrador da
sociedade, dispensado da prestação de caução, o sócio BRUNO DE LIMA RUZA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - o ano social coincidirá com o ano civil. devendo. a 3l
de dezembro de cada ano, ser levantado o Balanço Geral da sociedade. obedecidas as

prescrições legais e técnicas peúinentes à matéria. Os resultados serão divididos entre os

sócios, proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios,
serem dishibuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes
patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações
intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente ou a qualquer momento, aos sócios
quotistas, a título de Antecipação de Lucros. proporcionalmente às quotas de capital de cada
um.

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

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O falecimento ou a interdição de qualquer sócio não
dissolve necessariamente a sociedade. que continuará suas atividades com os herdeiros.
sucessores ou o incapaz, os quais ficarão sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus".
podendo fazerem-se representar na sociedade, enquanto indiviso o quinhão respectivo. por
um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Primeiro - Apurados em balanço os haveres do sócio falecido. serão pagos em

cinco prestações iguais, vencendo-se a primeira noventa dias após apresenlada à sociedade
autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o
Registro do Comércio.

Parágrafo Segundo - Fica, entretanto, facultad4 mediante consenso unânin.re entre o sócio
remanescente e herdeiros, outra modalidade de pagamento, desde que não afete a situação
econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo Terceiro - Mediante acordo com o sócio supérstite, os herdeiros poderão ingressar
na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto à sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei. que não está

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede. ainda q
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar. de prevaricação. rta
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TRANSFORT - SERVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA
CONTRATO SOCIAL _ FLS. 04

Comélio Procópio,24 de Janeiro de 2013

o Llma Ruza

Irene Nathália da Silva Pio Ruza
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE
HABTLTTAçÃO
(sobrecarta)

PREGAO PRESENCIAL NO 11/2019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.91610001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cedula de identidade civil RG

no 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-1 1, residente e domiciliado na Rua

José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelêcidos no ato de

investidura de contrato social, no uso de suas atribuições legais, declara que

"Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso

Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de 2002.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

TRANSFORT - S LETROMECANICOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 17.482.91 6/0001 -28

BRUNO DE LIMA RUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR ri

7 .482.916/0001-2í1
TRÂilSFoRT .SERVIç0S

EtEÍROTECÂ}IICOS LTDÁ "H :
ROO BR 369, S/N Kmgí
a Galeano - CEP' E6.3(' {t ,:
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GOVERNO DO PARANÁ
SECFEÍARIA DA ADI\,IINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL- DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

CERTIDÃo SIMPLIFICADA páoina: oo1 / oo1
Cêíilicamos que as inÍoÍmaçóes abaixo constam dos documentos aÍquivados nesla Junta Comercial e são vigentes
na data da sua êxpediçáo.
Nome Empresarlol
TRANSFORT. SEBVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDÀ. IllE

NaIurêza Juríd|ca: SOCIEDADE EMPRESÁFIA LIMITADÂ

078

Núme.o de ldentiíicâção da Regisro de
EmpÍesas - NIRE (Sede)

4't 2 0752597-1

CNPJ

17.482.916/0001-28

Data de Arquivamento do Oata de lnício
Ato Constitutivo de Alividade

2410112013 24t01t2013

Endereço Comploto (LogÍadouro, Ne e Complemênto, BaiÍro, Cldade, UF, CEP)
RODOVIA BB 369 SN-KM 91 VILA GALEANO COBNÉLIO P PR, 86.300-{100

Obielo Soclal
a ÍabÍicação, e pÍestaÉo de serviços de instalação, manutenção e Íeparação dc máquinas e equipamentos industÍiais
metalúrgicos e siderúrgicoe a sêrviços elstromêcànicos, ísbrlcaÉo de artigos de serralheÍia, comércio vaíeiista de
vidros, espglhos, vltÍais e molduras, Íabricação de esquadrlas melálicas e estruturas metálicas na área da const,ução
civil, Íabricâção de estÍuturaa e srteÍatos de concÍ€to, a prgstâção de serviços de construçóês de íundações e eslÍuturas
de alvenarla, obras dc acsbrmonto da construção (Íebocor chapisco), instalação e manutenção elétrica, inst.laçóes
hidráulicas, sanitárlas e de gás, instalações d€ portas, ianelas, têtos, divisórias ê armáÍios embutidos, ÍabÍicaçáo,
instalaçãg, rêpalâção e manutenção de coíinas 9 persianas, gêrviços de pintura êm obras de engenharia civil, comércio
vaÍejista de tintas e malerialg paÍa pintura, coméÍcio varelista da materiais para construção, conslÍuçãg de ediíícios
Íesidenciais, comêÍciais ê lndustriais, obras ds urbanização à ruas, praças a calçadas, serviços de limpeza e
conservação, sêrviços de prspaÍaçáo de lerrêno, cultivo e colheila, coleta de resíduos não peÍigosos, atividades
Íêlacionadas a esgoto, excsto a gestão dê rêdes, imunização e contíole de pragas urbanas, atlvidades paisagísticas,
seryiços esp6clâllzados paÍa conslruçáo, tais como: telhados, cobêrturas, colocação e instalação de calhas,
concÍetagem de estruturas, gestão e manutênção de cemiléÍios, Ísbricação de móveis sob mêdida com predominància
de madeiÍa e de metal, serviços de ÍunilaÍia e pintura automotiva, serviços dê lavagem, lubriíicação e polimenlo de
veículos automotores e soíviços de manutsnção e reparaçâo mecânica e elétric8 de veículos aulomotores.

Capital: Bl 2í1.000,00
(DUZENTOS E CINOUENTA MIL REÀS)

CapitallntegÍElizado:R$ 2íl.ooo,m
(DUZEi{rOS E CINOUENTA illL REAS)

Sócios/Particlpsção no CapitaliEspécie de Sócio/Administrador/Término
P.rticlpacão no caoitâl íRS) EsrÉcie dê $clo

247.500,00 socto

2.5oo,oo socto

Administrador

Administrador

Íórmino do
Mandalo

xxxxxxxxxx
NomeJCPF ou CNPJ

SRUt{O OE LMA RUZÂ
085.txl8.279,1 1

IRENE NAI}IALIA OA SILVA Plo NUZA
046.380.67$ aa

MlcÍoempresa ou
Emprcsâ de Pequeno Poíe

(Lei nl

lricroempÍesa

Prazo de Duração

lndeterminado

xxxxxxxxxx

Último Arqulvâmento

Data: 31/01/20í4 Número: 20140732357

Álo: ALTERAçÃO

Evenlo (s): ALTERACAO DE DADOS (ExcETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDAçÁO DE CONTRATO/ESTATUTO

Siluação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURITIBA - PR,01 ds marco de 2019
19/r239399

LEANDRO MARCOS RÂYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

.,2

,€z

P
Oocumenlo Assinado Digilalmente 0l/032019

I
Junla Comeícial do Parehá
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DECLARAçÃO COMPROBATÓRrA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(sobrecaÉa)

PREGÃO PRESENCIAL NO 1í12019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.91610001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cedula de identidade civil RG

no 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-11, residente e domiciliado na Rua

José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelecidos no ato de

investidura de contrato social, no uso de suas atribuiçóes legais, declara sob as

penas da lei, que está enquadrada na categoria Microempresa), bem como não

está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14

de dezembro de 2006.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

TRANSFORT - S ELETROMECANICOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 1 7.482.9í 61000í -28

BRUNO DE LIMA RUZA
sÓcIo,ADMINISTRADoR

t./
tiz.asz.gr 6/000Í -2sl

TRATSFoRT .SERVlç0S

ELETROTECAXICOS ITI)A .H:

ROO BR 369, S/N Kmgí
. Vlla Galêâno - CEP' E6.3( . {t r r

LCornéllo Procópio - ?dÍàt.à
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TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA .

EPP.
rNDúsrRrA DE TELÁS ALAMBRÂDo paRÂ paa-ças oe espoarE, ÁREAS rNousrRrars, cHÁcaRAs E

ouÍRos - MÃo DE oBRA EsPEctALtzaDA
CNPJ 00.147.79iU0001-10

Rua Estados Unidos, '175'l- Jd. lnternortê -Cêp: 870454'10 - Maringá-PR
TeleÍax: 44 3229-3535 E-mail: êdma asman a.com.br

PNNCÃO PRESENCIAL NO IIl20I9 - PROCESSO ADM N" I9I2OI9

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de
telas e portõês na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker.

RECIBO DE RETIRAOA DE EDITAL

A Empresa TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA EPP, inscrita bno CNP
00.147 79410001-10 com sede RUA ESTADOS UNIDOS, 1751 JARDIM
INTERNORTE MARINGA - PR, retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada
de qualquer alteração pelo e-mail edmar@telasmarinqa.com.br ou pelo telefone:
(44)3229 - 3535 ou (44) 99126-5666.

NOVA SANTA BARBARA / PR, 05 DE ABRIL DE 2019

t/

16o.ut.tgq/oo01_1õ-l

NITS DI ÁI.,A/II8RÂOO iIARiilGÁ IDA . EPP

,.r,*f, [',i'.Hyi'r,rii;L,

MARINGÁ. PR

TELAS DE ALAM DO MARING LTDA
PJ 00.147.794/000'l -10

E ar Aparecido de Souza
cPF N" 711.544.189-87

RG. 4 472.941-5
Sócio AdministradorL

"Nenhuma empresa sobrevive por tanto tempo sem a satisÍaçáo de seus cftentes - TAM 40 anos no mercado'

\-._'-,-
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TAITI
TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA

EPP.
rNDúsÍRrA DE TELAs ALAMBRAoo paRÂ pnffie esponrE, ÁREAs rNDUSTRrars, cHÁcARAS E

ouÍRos - MÃo DE oBRA ESPEctALtzAoa
cNPJ 00.147.794/000t.10

Rua Estados Unidos, 175í- Jd. lnternort€ Cep: 87045-0í0 - Maringá-PR

tl

Telefax: (44) 3229-3535 E-mail: edma r@telasmaringa.com.br
PREGÃO PRESENCIAI NO 11/2019 - PROCESSO ADM NO I9I2OI9

ANEXO IX
TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 11/2019

A empresa TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP, com sede na RUA
ESTADOS UNIDOS '1751 JARDIM INTERNORTE, CNPJ n.o 00.147.794/0001-í0,

ntada .peb
UGUSTO CARLO

6 e 39-05, para representá-la perante o Município de
Nova Santa Bárbara em licitaçáo na modalidade Pregão Presencial No 11/2019, para
contratação de empresa especializada no fornecimento ê instalação de telas e
poÉões na Quadra CobeÉa com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases
licitatórias.

SL_EDMAR APARECIDO DE SOUZA, CREDENCIA o Sr
S MOR-EIR\-.GERENTE COMERCIAL, portadordo R.G. no

/. t,

'tii, I

+i

,l/: -.':' - rii::Í :.-:

NOVA SANTA BARBARA / PR, 01 DE ABRIL DE 2019 ,

:

i

s

/)/

-'Odtetr
A9

TELAS DE ALAM DO MARING LTDA
PJ 00.147.794/0001-10

mar Aparecrdo de Souza
cPF N" 71 1 .544.189-87

RG.4.472.941-5
Sócio AdministÍador

h

liJ

'Nenhuma empresa sobrevive por tanto tempo sem a satisÍaÉo de seus clientes - TAM 40 anos no mercado'
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TELAS DE ALAMBRADo MARTNGÁ lroa _ rpp
CNPJ N". - 00.t47.794t0001_r0

NIRE N." 4L203127399
orrAVAalrrneçÃo DE coNTRATo socrAl- E coNSolmeçÃo

083

Os abaixo assinados, EDMAR APARECIDO DE
SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob o regime
da comunhão parcial de bens, empresário, nascido
aos 25103/-1969, natuÍal de TerÍa Boa - pR, residente
e domiciliado nesta cidade de Maringá-pr, Avenida
Carlos Correa Borges, no 1013, Casa 10, Conjunto
Habitscional lnocente Vlta Nova Júnior, CEp 87.060-
000, portador da Cédula de ldentidade RG no.
4.472.941-5 SESPiPR, expedida em 02103/1990 e
inscÍito no CPF sob no- 711 .544.189-87 e
GUILHERME ZAMPAR DE SOUZA, brasiteiro,
solteiro, menor impúbere, nascido em 06i 10/1998,
natural de Maringá-PR, residente e domiciliado nesta
cidade de Maringá-Pr, Avenida Carlos Correa Borges,
1013, casa 10, Conlunto Habitacional lnocente V:la
Nova Júnior, CEP 87.060-000, portador da Cédula de
ldentidade RG no. 12.601 .834-7 SESP/PR, expedida
em 04/08/2008 e do CPF no. 083.637-559-90,
representado pelo seu pai EDMAR APARECIDO DE
SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob o regime
da comunhão parcial de bens, empresário, nascido
aos 25/03i 1969, natural de Tena Boa - PR, residente
e domiciliado nesta cidade de Maringá-Pr, Avenida
Carlos Correa Borges, 1013, case 10, Conjunto
Habitacional lnocente Vila Nova JúnioÍ, CEP 87.060-
000. portador de Cédula de ldentidade RG n'.
4.472.941-5 SESP/PR, expedida em 02/03/1990 e
inscrito no CPF sob no. 711.544.189-87, únicos sócios
componentes da sociedade, que gira sob o nome
empresarial de TELAS DE ALAMBRADO MARINGA
LTDA - EPP, íirma estabelecida com sede e foro nesta
cidade de Maringá - PR, sito a Rua Estados Unidos,
1.751, Jardim lnternorte, CEP: 87.045-010, inscrita no
CNPJ sob no 00.147.794/0001-10, com Contrato
Socla/ devidamente arquivado e íegistrado na Junta
Comercial do Estado do PaÍaná sob no. 41203127599,
em 15/08/1994 e lJltimo Documento aÍquivado sob n.o
20163078025 em 06/06/2016, RESOLVEM de comum

Ar-
/1

i,l
.?
l

acordo, alteraí o seu contrato social, conforme as"^
cláusulas e condições seguintes: hlÀ

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica AlteÍada a condiçáo de
menor impúbere do sócio, GUILHERME ZAMPAR DE SOUZA, para maior.

,1--.

.rolvtÀ colitERcrÀL Do EsrÀDo Do pÀRÀNÁ - SEDE

CBRTIFICo o REGISTRo an 25/LA/20L6 15:27 soB N' 20166410994
PROTOCOLO: 166430994 DE 07/LA/20L6. CóDIGO DB \TERIFICàçÂO,
Lr.602267 624. NIRE: {120f 127599.
TEI,ÀS DE ÀI.ÀI,ÍBRÀDO IiIÀRINGÀ LfDÀ . EPPJUNTA COl'rElCtAL

DO ?ÀIANÂ
LibêrLad Bogn:â

S ECRETÀ,RIÀ. GERÀL
coilflBÀ,25l10/2016

vw. @p!êEaf aciI. pE.gow. bE

!§,*-

À walidade desLe docuêlto. Eê iEprêEso, Eicâ sujêiro à coBprovàção dê eua âu!ênticidadê los rêspeclivos porlais
InforDãndo Eeus respectiwos códigos de verificação
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TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ r,roa - npp
cN PJ N". - 00.147.7 9 4t0001_l 0

NIRE N." 41203127599
oITAVA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIÁL E CONSOLTDAÇAO

CúUSUUe SEGUNDA: lngressa na sociedade
EMANUEL ZAMPAR DE SOUZA, brasileiro, esludante, solteiro, menor impúbere, nascido em
06/09/2005, natural de Maringá-PR, residente e domiciliado nesta cidade de MaÍingá-pR,
Avenida CaÍlos Correa Borges, no 1.013, Casa 10, Conjunto Habitacional lnocente Vila Nova
Júnior, CEP 87,060-000, portador da Cédula de ldentidade RG no. 14.325.201-9 SESp/pR.
expedida em O211212014 e do CPF n.. 104.107.969-99, representado neste ato pelo seu pai
EDMAR APARECIDO OE SOUZA, brasiletro, empresário, casado sob o regime da comunhão
parcial de bens, empresário, nascido aos 25103/1969, natural de Tena Boa - PR, residente e
domiciliado nesta cidede de Maringá-Pr, Avenida Carlos Correa Borges, no 1.013, Casa 10,
Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova JúnioÍ, CEP 87,060-000, portador da Cédula de
ldentidade RG no. 4.472.941-5 SESP/PR, expedida em 0203/1990 e inscrito no CPF sob no.
111.544.189-87 e pela sua máe LUCIMEIRE BRENZAN ZAMPAR DE SOUZA, brasileira,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 1710211974,
natural de Londrina - PR, residente e domiciliada nesta cidade de Maringá - PR, na Avenida
Carlos Correa Borges, no. 1.013, Casa 10, Conjunto Habitacional lnocente Mla Nova Júnior,
CEP 87.060-000, portadora da Cédula de ldentidade RG no. 5.590.867-2 SESP/PR, expedida
em 04/08/2008 e CPF no. 885.282 009-49.

Parágrafo Único: O sócio ingressante declara
conhecer com exatidão a situaçáo econômica e financeira da sociedade ficando desta forma
sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio GUILHERME
ZAMPAR OE SOUZA, possuidor de 10.000 (Dez Mil) quotas de capital, no valor de R$ 1,00
(Um Real), cada uma, perfazendo um total de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), neste ato, Retira-
se da sociedade o qual VENDE e TRANSFERE TODAS suas quotas de capital ao sócio
remanescente EDMAR APARECIDO DE SOUZA e o sócio EDMAR APARECIDO DE SOUZA
possuidor agora de 1.000.000 (Um Milhão) de quotas de capital, no valoÍ de RS 1,00 (Um
Real), cada uma, perfazendo um total de RS '1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), neste ato,
DOA e TRANSFERE 1.000 (Mil) quotas de capital, no valor de R$ 1,00 (Um real), cada uma,
perÍazendo um total de R$ 1.000,00 (Mil Reais) ao sócio ingressante EMANUEL ZAMPAR DE
SOUZA menor impúbere, representado pelo seu pai EDMAR APARECIDO DE SOUZA e pela
sua mãe LUCIMEIRE BRENZAN ZAMPAR DE SOUZA.

CLAUSULA QUARTA: O sócio retirante GUILHERME
ZAMPAR DE SOUZA. vende e transfere ao sócio remanescenle EDMAR APARECIDO DE
SOUZA, todos os direitos e obrigações que possuia na sociedade, dando plena, Íaza e
irrevogável quitação de quotas ora eíetuadas- b,

'rn ,r
t)i

L
1t

;),,t-

RE§ÉNVADO PÂRÂ USO E,XCLIJSIVO OA JUNTÀCOM:RCIÂ! OO ESÍADO OO

,rnr!À coüERctÀú Do EstÀDo Do pÀrÀtÁ - sEE

cERTIFIco o REGISIRo at 25/LO/2016 15:27 SoA N' 20166{3099{
pRorocor,o: 156{1099{ DE O7|LO42OL6. CóDrGO DB vERrFrCÀçÃO,
tt602267624. NIRE: 4120112?599.
TELÀS DE ÀIÀI{BRÀDO l,lÀXINGÀ LTDÀ - EPPJU IA CoÀ{trcl^r

OO PÁI1NA
Libêr!âd aoqnrg

sEcRrrÁxrÀ-caRÀ!
crrRrarBÀ,25l10/20r6

uw. erpr.s!!rci1 . pr. gov. br
À walidade dês!ê docureDto, se iEprêsso, fica sujeito à corplovâção de Eua autenricidâdê oos resPecliwos PorlÀis

InfoMdo BêuE rê6pectivo6 cód1go6 dê verificação
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TELAS DE ALANTBRADo MARTNGÁ moa - Bpp
CNPJ N". - 00.147.794t0001-10

NIRE N." 41203127599
orrAvA alrrnaçÃo DE coNTRATo socrAt. E coNSoLrDA ÇÃo

cuÁusuu QUINTA: o sócio ingÍessante declara
náo estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer a atividade
mercantil.

CLAUSULA SEXTA: Em decorrência das altêreções
havidas, o capital social no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em
1.000.000 (Um Milhão) de quotes de RS 1.00 (Um real), cada uma, integralizadas em moeda
coÍrente do País, ficam assim distribuídas:

J

$35

;!;:'i-:.
EDMAR APARECIDO DE SOUZA
EMANUEL ZAMPAR DE SOUZA

999.000,00 99,90
í.000 00 0 10

cLÁusuLA SETIMA: A vista da modificaçáo ora
ajustada, CONSOLIDA-SE o contrato social, de acordo com a Lei das sociedades empresárias
(lei no. 10.406, de 10 de janeiÍo de 2002 - Código Civil), passando a ter a seguinte Íedaçâo:

TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP
CNPJ No. - 00.147.794t0001 -1 0

NtRE N.o 4',1203127599
coNSoLrDAÇÃO Oe CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados, EDMAR APARECIDO DE SOUZA,
bfasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido
aos 25103/1969, natural de TeíÍa Boa - PR, residente e domiciliado nesta cidade de Maringá-
Pr, Avenida Carlos Correa Borges, no 1 .01 3, Casa 10, Conjunto Habitacional lnocente Vila
Nova Júnior, CEP 87.060-000, portador da Cedula de ldentidade RG no. 4.472.94í-5 SESP/PR'
expedida em 02/03/1990 e inscrito no CPF sob no. 711.544.189-87 e EMANUEL ZAMPAR DE

SOUZA, brasileiro, estudante, solteiro, menor impúbere, nascido em 06/09/2005, natural de

Maringá-PR, residente e domiciliado nesta cidade de Maringá-PR, Avenida CaÍlos Correa
Borges, no 1.013, Casa 10, Conjunto Habilacional lnocente Vila Nova Júnior, CEP 87 060-000'
portador da cédula de ldentidade RG no. 14.325.201-9 SESP/PR, expedida em o2l1z2o14 e ,,,

do CPF no. 104.107.969-99, representado neste ato pelo seu pai EDMAR APARECIDO OE lL
SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens' v;

empresário, nascido aos 25103/1969, natural de Terra Boa - PR, residente e domiciliado nesla i) ,
cidade de Maringá-Pr, Avenida Carlos Correa BoÍges, no 1 .01 3, Casa 10, Conjunto t|7
Habitacional lnocente Vila Nova Júnior, CEP 87.060-000, portador da Cédula de ldentidade RG '-

999.000
't.000

no. 4.472.941-5 SESP/PR, expedida em 02103/1990 e inscrito no cPF sob no. 71 1.544.189-87 e

pela sua mãe LUGIMEIRE BRENZAN ZAMPAR DE SOUZA, brasileira, casada sob o regime

de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 1710?,1974, natural de l-ondrina - PR,

residente e domiciliada nesta cidade de Maringá - PR, na Avenida Carlos Conea Borges, no.

,\
| /j"

FESEÂVÁOO PARÀ USO EXCLUSIVO OÁ JUNTÀ COIIERCl L OO ESÍÂOO OO PAÂÂNA

I
ilt

CBRTIFICO O REGISTRO gÁ 25/L0/20L6 15:27 SOE N' 20166430994
PROTOCOÍ,o: 166{30994 DE O7/tO/20L6, CóDr@ DE VERTFTCàçÃO:
LL6O2267 621. NIRE: 41201127599.
IEI,ÀE DE ÀúÀIIBRÀDO IIIÀ.EINGÀ TJTDÀ - BPP

JUI{.TÀ coxBRcrÀIJ Do BstÀDo Do pÀ!ÀNÁ - sEDa

Lib€rtêd Eognrg
S ECRETÀRIÀ - GARÀI,

,UNTA COMTRCLÀL
DÔ PAIANA

Ur"..- *i§illil;"3ií13íl3lÍ.".
I I À wâliitade dêstê docueDto, sê iEprêsso, fica sujBito à couprovàção d€ Eua.utenticialâdê aos EêspêcEivos portàis

J 
InfolDalalo 6eus respecliyos códisos dê verificaçáo
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TELAS DE ALAMBRADo MARINGÁ lroa - epp
cNPJ N'. - 00.147.794t0001-r0

NIRE N." 41203127599
oITAVA uronaçÃo DE coNTRATo socrAl E coNSoLrDA ÇÃo

1.013, Casa 10, Conjunto Habitacional lnocente Vila Nova Júnior, CEP 87.060-000, portadora
da Cédula de ldentidade RG no. 5.590.867-2 SESP/PR, expedida em 04108/2008 e CPF no.
885.282.009-49, únicos sócios componentes da sociedade, que gira sob o nome empresarial
de TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP, firma estabelecida com sede e foro
nesta cidade de Maringá - PR, sito a Rua Estados Unidos, 1.751, Jardim lnternorte. CEP:
87.045-010, inscrita no CNPJ sob no 00.147.794/0001-10, com Contrato Socla/ devidamente
arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob no.41203127599, em
15i08/1994 e Ultimo Documento arquivado sob n.o 20163078025 em 06/06/2016.

CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome
empresarial de "TELAS DE ALAMBRAOO MARINGÁ LTDA - EPp.,' com sede e foro em
Maringá, Estado do Paraná, RUA ESTADOS UNIDOS, No. 1.75í, JARDIM INTERNORTE,
CEP 87.045-0í0, podendo, mediante deliberação dos sócios, representando a maioria do
capital social, manter e encerrar filiais e escÍitórios em qualquer localidade do país.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo
sociar o ramo de: "coNFECÇÃo, coMERclo E MoNTAGEM DE CERCAMENTOS, TELAS
DE ARAME DE ALAMBRADO, TELAS SOLDADAS, TELAS ARTíSTICAS ONDULADAS,
TELAS AGROPECUÁRIAS, TELAS HEXAGONAIS, ARAME LISO, GRADIS, PORTOES,
CHAPAS PEFURADAS, CHAPAS METÁLICAS, POSTES DE CONCRETO E TUBOS DE
FERRO, COMERCIO, INSTALAççÃO E MANUTENçÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAíCOS,
CABOS E CONECTORES DE PAINEL SOLAR, INVERSORES DE ENERGIA ELÉTRICA,
STRING BOX E SISTEMA OE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COMÉRCIO,
MANUTENçÃO E INSTALAçÃO DE REDES DE PROTEÇÃO, KITS DE REDES PARA
SACADAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS".

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da
sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades a partir de 15 de Agosto de
1994.

CLAUSULA QUARTA: O capital social subscrito e
totalmenle integralizado e de R$ 1.000.000,00 (Um Milháo de Reais), divididos em 1.000.000
(Um Milhão) de quotas de R$ 1.00 (Um real), cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

999.000,00

{38

v
EDMAR APARECIDO DE SOUZA
EMANUEL ZAMPAR DE SOUZA

999.000
í.000

99,90
1,001.000 00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é
restÍita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital.
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i/t.

JulrrÀ co!{ERctÀL Do EsrÀDo Do pÀrÀNÁ - sEEtE

CERTIFICO O R!GISIRO ú, 25/LO/2016 15:27 SOB Nc 20166410994
PROTOCOLO: 166{lo99t DE 01/10/ZOL6. CóDIOO DE vERrFrCÀçãO,
!!602267624, NIRE: {1201127599.
TELÀS DE ÀLÀI{ABÀDO üÀTITGÀ LTDÀ . EPP

LÍb.rtâd BoqNe
S EcRETÁ,RIÀ - GÉRÀI

currTrBÀ,25l10/2016
xw. .Epr.sôf âciI . pr. gov. br

À validade deâtê docuúênlo, Êê iÍçr.sso, ficâ Euj.i!o à coryrovâção dê auà ÀutêDticidàd. Dos reEpectivo. poEtàis
IEtotEldo sêus rôlp.êtlvoB códligoÊ de yêrilicàção

].
0v,

JIJNT^ COAAErcl^L

'1



TELAs DE ALAMBRADo MARTNGÁ lroa - npp
CNPJ N". - 00.147.7941000r-r0

NIRE N.' 41203t27599
oITAvA elrrnaçÃo DE coNTRATo soctÀL E coNSoLrDA ÇÃo

CLAUSULA SEXTA: As deliberações sociais, ainda que
impliquem em alteraÇões contratuais, poderão ser tomadas pelos sócios que representam a
maioria absoluta.do capital social da sociedade, consoante a faculdade deferida pelo Artigo
1085, Parágraío Único da Lei 10.406 de 1OtO1l2OO2.

CERTIFICO O REGISTRO W 25/AO/2Oa6
PRoTocoLo: 16643099í DE O7 /LO/20t6
L1602261524 . NIRE: {1203127599.

á; oE N.20166410994
Da vBRrFrcàçáol

1rl8

CLAUSULA SETIMA: As quotas da sociedade são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transíeridas a terceiros sem o consentimento de
outro sócio, a quem Íica assegurado, em igualdade de condiçóes e preço direito de preferência
para a sua aquisiçáo, se postas à venda, Íormalizando, se realizada a cessão delas, a
alteraçáo contratual pertinente.

Ct-ÁUSULa OITAVA: A entrada de novos sócios
dependerá da aprovação unânime de todos os sócios, sendo que, nenhum sócio poderá ceder
ou transÍerir qualquer de suas quotas a terceiros sem previamente oferecer ao oulro sócio o
dkeito de adquiri-las.

PaÉgrafo Pr:meiro: O sócio que pretender ceder e
transferir suas quotas, total ou parcialmente, a outro sócio ou a terceiros, deverá notiÍicar, por
escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o outro sócio, o qual terá direito de
preferência para adquiri-las, nas mesmas condições, devendo o sócio alienante informar o
nome do interessado adquirente e todas as condiçóes do negócio, sendo que o direito de
preferência deverá ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
da notiÍicação.

CúUSULA NONA: O sóc:o administrador declara sob
âs penas da lei que não está impedidos de exercer a adminislraçáo da sociedade por lei
especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculalo, ou contra a economia,
contía o sistema financeiro nacional, contra normas da deÍesa da concorrência, contra as
relaçóes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSUIA DÉclMA: A administração da sociedade
caberá ao sócio, EDMAR APARECIDO DE SOUZA, com poderes e atribuiçóes de
Administ.ador autorizado o uso do nome social, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
teÍceiros, bem como onera[ ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outro
sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica Investido na

função de Administrador da sociedade dispensado da prestação de caução e fazendo o uso
INDIVIDUALMENTE, ao sócio EDMAR APARECIDO DE SOUZÂ.

RESERVAIIO PÂRA USO EICI-USIVO OÂ JUNÍA COMÊRCIÀI OO E§T oo
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TELAS DE ALAI{BRADO MAruNGÁ LTDA - EPP
CNPJ N". - 00.147.7941000r-10

NIRE N." 41203127599
orTAvA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL E CONSOLTDAÇÃO

CLÁUSULA DÉctMA sEGUNDA: Pelos servigos que
prestarem à sociedade percebeÍam os sócios, a titulo de remuneração "pró{abore' a quantia
mensal prevista na legislação do imposto de renda, a qual seÉ levada à conta de despesas
gerais

CLAUSULA OECIMA TERCEIRA: Ao término de cada
exercicio social, em 31 de dezembÍo, os administradores prestarão contas justiflcadas de sua
administraÇão, pÍocedendo à elaboÍação do inventario, do balanço patÍimonial e do balanço do
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.

CLÁUSULA DÉclMA QUARTA: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando íor o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade poderá
levantar balanços ou balancetes patrimoniais iníeriores há um ano, e o lucÍo apurado nessas
demonstraçôes intermediarias, poderão ser distribuidos mensalmente aos sócios quotistas, a
titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse
caso será observada a reposiçáo dos Lucros quando da distribuição afetar o capital social,
coníorme estabelece o art. 1.059 da Lei no 10.40612002.

CúUSULA DÉclMA sExTA: Em caso de liquidação ou

dissoluçáo da sociedade, Será o liquidante escolhido pelos sócios, representando a maioria do

capital social. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na llquidação das
obrigaÇões e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporçáo ao

número de quotas que cada um possuir.

cLÁusuLA DÉclMA SÉTIMA: A retirada, exclusão,

falecimento ou interdiçáo de um dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com

o remanescente, pelo prazo previsto em lei, a menos que este resolva liquidá-la- Em caso de

falecimento ou incapacidade judicialmente declarada de qualqueÍ dos sócios, os herdeiros ou

sUcessores do sócio falecido ou incapacitado poderáo ingressar na sociedade em sua

substituiçáo.

Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será

adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relaçáo a seu sócio.

6
0rq8

r),r
1,,'

CúUSULA DÉclMA otTAVA: os sócios resolvem e

comum acordo dispensar a elaboração de atas e reuniões.

CLÁUSULA DECIMA NONA: FiCA EIEitO O fOÍO dE

Maringá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações íesultantes qeste contrato.

'n^i
/ú'
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TELAS DE ALAMBRÂDo MARINGÁ lroe - ppp
CNPJ N". - 00.147.79410001-10

NIRE N." 4t203127599
orrAvA aLrrnaçÃo DE coNTRATo socIAL E coNSoLrDA ÇÃo

E, por assim terem juslos e contratados, lavram, datam, e
assinam o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e por seus heÍdeiros a cumpri-
los em todos os seus termos.

Maringá - PR, 19 de Outubro de 2016
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EDMAR APA IDO D 'SOUZA
Sócio inistra or

REP

^9^

/o rt*t" c /3J
EMANUEL ZAMPAR PE SOUZA

Sócio\otisP e Representado por
Edmar Aparecido de Souza

GUILHERME ZAMPAR DE SOUZÂ
Sócio Retirante

i.

(,,

EM UEL MP R E SOUZA
Sócio Cotista e R resentado por

Lucimeire Brenzan Zampar de Souza

SERVÂDO PÂFÀ USO EICLUSIVO DA JUNTÂCOMERCIÂI- TADO DO

JInEÀ collExcrÀL Do EsrÀDo Do pÀr NÁ - sarB
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TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA .

TAITI
EPP.

rNoúsrRrA DE TELAs ALAMBRADo paRÂ pna-Ças oe esponrE, ÁREAs rNousrRrArs, cHAcaRAs.E ,
ouÍRos - MÃo DE oBRÂ EsPEcraLrzÂDo u .J tcNPJ 00.,t47.794/000,t-10

Rua Estados lJnidos, 1751- Jd, lntemoÍte -Cep: 87045{í0 - Maringá-PR
Telefax: 44 3229-3535 E-mail: edma lasmarin a.com.br

PREGAO PRESENCIAL NO 11/2019 - PROCESSO ADM NO I9I2OI9

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

HABILITAçÃO
Pregão Presencial No 11/2019

Prezados Senáores.'

TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP, inscrito no CNPJ

no00.147.79410001-10 por intermédio de seu representante legal o Sr. EDMAR

APARECIDO DE SOUZA, portador da RG no 4.472.941-5 e do CPF no711.544.189-

87, declara que "AÍende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme

exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

NOVA SANTA BARBARA / PR, 05 DE ABRIL DE 2019

l-oo.tqJsqlooo1-1il
ITI.A§ OE AI.Al|lERAOO ll|ARII{GÁ IIDA. EPP

LAS DE A RINMBRA
CN PJ

Edmar

D
47.794100
recido de Souza

cPF N" 71 1 .544.189-87
RG.4.472.941-5

Sócio Adminrstrador

LTDA
01-'10

Rua Eslados lJnidos. l?51
,erúim lnrernoÍte . C[P: 870aS10

MARINGÁ . PR J

trb*'-
'Nenhuma empresa sobÍevive por tanto tempo sem a satisíaÉo de seus clientes - TAM 40anos no mercado'



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOI.4AÇÂO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

092

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: oo1 / oo1
Ceniíicamos que as lníoímaçóes abaixo constam dos documêntos aÍquivados nesta Junta Comêrclal e são vigênles
nâ data da sua expediçào.
Nome Empresarial
TELÂS DE ALAIIBFADO MARINGA LTDA. EPP

NaIuIêza JUrídica: SOCIEDÂDE EMPRESÁRh LIMITADÂ

Númêro de ldêntiíicação do Regisro de ' CNPJ
EmpÍesas - NIBE (Sede)

41 2 0312759-9 I m-147.794/(x)Oí..t0

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Compleme o, BairÍo, Cldade, UF, CEP)
RUA EsrADos uNtoos, l7sí, JARotM tNTEBNoRTE, uaBlNçÁ, pR, B7.o4soro
Obieto Social
CONFECçAO, COi|ÊRCIO E MONTAGEM DE CERCATTENTOS, TELAS OE ARAi/iE DE AlÂ BRADO, TELAS SOLOADAS,
TELAs aRTísrcas oNouLADÁS, TELAS acRopEcuÁBras, TELÂs HExacoNÀs, aRAxE uso. cBADrs. poRToES.
CHIPNS PEFURIDAS, CHAPAS METÁLICAS, POSTES DE CONCBETO E TUBOS DE FERRO, COITERCIO, INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃo DE paNÉrs ForovoLTAicos, eaBos E coNEcroRES DE pÀNEL soLAF, tNvERSoRES DE ENERGTA
ELÉTRIcA STRING.Box E SISTEMÂ DE ENERGIA,SoLAR FoTOVOLTÀCA coMÊRCIO, MA UTENçÃo E INSTALAÇÀo
OE REDES DE PNOTEçÃO, KITS DE RÊOES PARA SÂCADAS E OUADBAS POLIESPORNVAS

Data d,e arquivamênto do
Ato Conslilutivo

15/08/1994

Oata de lnicio
de Atividade

15/08/1994

Capital:H$ 1.000.000,00

(UM MILHAO OE REAS)

Ultimo Ârquivamento

Oalai 2511012016 NúmêÍo: 2016 30994

Ato: ALTERAÇÂO

Evento (s): ALTEBACAO DE DADOS (ÊXCETO NOME EMPRESARIAL)

EDMÂR APÂRECIDO DE SOUZÂ
711.5rt4.189J7

ÉMÂNUEL ZÂMPÂR DE SOI}ZÀ]
104.107.969-99 '

EDMAR APAPECIDO DE SOIjZÁ '
71 1 .544.1 611€7

EOMÂR ÂPÂRECIOO DE SOUZÂ
7rt,5.114.r89€7

LUCIMEIRE BRENZÂN ZÂMPÂR DE SOUZÂ

445.2ô2.009-49

xxxxxxxxxx

xxxxxxxlxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Micro{npreçou
EmpÍesa d.i Pequeno Pone

Prazo de DuÍação

lndeterminado
Capital lntegrallzado: R§
(UM MILHAO DE REAS)

1.ü)O.O00,00 Empresa de pequgno pone

Sócios/Parlicipação no CapilaliEstÉcie de Sócio/Adminl$radori ÍéÍmino do Mandalo
Nome/CPF ou CNPJ Pârlicimcáo no caoitâl ÍRs) EsrÉcie deSócio

s99.0o0,0o soclo

I .000,00 socto

0,00 PÂUREPÊESEÍ{rAN Âdministrâdor

0,00 PÂl/REPRESEt{TAN- Âdminisúador

O,OO IIAEREPRESENTAI

4!!i4§geÍlgr
Administrador

TéÍÍnino do

Situaçào
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

r9 r23321-0

CUBITIBA - PR, 12 de marco de 2019

,4
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LEANDRO I\,4ABCOS BAYSEL BISCAIA
SECRETABIO GEBAL
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TAITI
TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA -

EPP.
rNoúsrRrA DE TELAS ALAMBRADo pARÁ pne-çls oe EsponrE, ÁREÂs rNousrR,o,r, 

"ru"o*A? 
J

OUTROS - MAO DE OBRA ESPECIALIZÂDA
CNPJ 00.147.79rU0001-10

Rua Estados Unidos, '1751- Jd. lnternortê .Cep: E7045410 - túaringá.PR

ANEXO XI
oecuaneçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo couo

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial No í 1/2019

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP,

CNPJ 00.147.794/0001-10, esta enquadrada na categoria. Pequeno Porte, bem como

não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de í4

de dezembro de 2006.

NOVA SANTA BARBARA / PR, 05 DE ABRIL DE 2019

TELAS DE ALAMBRADO
CNPJ OO

RING LTDA
794/000 1-10

Edmar A cido de Souza

Y.

í-

fao.tn.tgqlooof-iô-l /

III,AS DE ÀLA[lERAOO ll,lARIIIGA t

Fua fstâdos t nidcs.1751
làrdrm lnrÉriort€. C[P: 8704H10

L MÀRINGÁ - PR 
-l

cPF N0 71 1.544 189-87
RG. 4.472 941-5/

sócio Adninistr;/i

9"--
Nenhuma empresa sobrevive por tanto tempo sem a satisÍaÉo de seus clentes - TAM 40 anos no mercado'



DO
CONTRATO SOCIAL

SOCIEDADE LIiI]TADA

CONTRATO OE CONSTITUIçÃO DE: PAULO GEZAR DE OLIVEIRÂ FERREIRA &

10 A sociedade poderá a quahuer tempo, abÍir ou íechar filial ou
contratual assinada poÍ tod6 os sócios. 

..?
/t. '. ,.

e§4

sileiÍo, naturel de LondÍina, Paraná,
828.159-53, Carteira Nacbnãl dê hab

04347959167, órgão expedidor; Detren PR, domicílio e residência à Rua cuíana, n" 07, Vila
Borba, Paraná, CÉP 84.3272-34Q e

2. ilARIA llAOAtEllA DE OLMIRA FERREIRA, brasileire, natural de Londrina, Paraná, ce§ada, no
regimê de comunhão parcial de bens, nascira em í í de agosto de 1939, comerciante, CPF íf 018.713.629
70, Cédula de ldentidade RG no 7.322.151{ órgão expedidoç SESP PR, dombÍlb e residência à Rua
Guiana, no 03, Vila Ro6â, Telêmae, Borba, Paraná, CEP 843272340 constitu€m ume sociedadê limitade,
m€diante as seguintes cláusulas:

1r A sociedade girará sob o nomê empresirrial PAULO CEZAR DE OIJVEIRA FERREIRA & FERREIRA
LTDA, terá sede e domicílb ne Avenidâ Jair mac,hado Nocôra, n o 910, Centro, Telêrnaep Borba, Parâná ê

^ cEp 8a.3et4oo.

2' O cepital social será RS 200.000,00 (duzentos mil reab), dividido em 200.000 qwtas de vahrr nominal
R$ 1,00 (um reel) câda, integrelizadas, Ílesíe ato eÍn Ínoeda coÍÍente do PaÍs, pelos sócis:
PAULO CEZAR DE OUVEIRA FERREIRA .......... no de quolas: 190.000..........t a|or R$ '190.0ü),00

MARIA TADALENA DE OUVEIRA FERREIRA .... no de quotas: 10.fi)0..........va|or R$...10.m0,00

'1.

01

3'O objêto seÉ: Comércio de: prodúos alimentícioõ, funo, aÉ, vidro6, metoriais de construçãô
hortifrutfuranjeiros{ prámoldados de concreto, cobeÍturas metálícas, artQos de perfumaria e ccmgti:o§

- SêMços de: rsbrmas e acabam€nto na construçáo civil, senalheria, vidráçáÍb, trânsporte
ro<loviário t e &rgss e ôassageiro§ tocaçao de rÉquinas;

Obras de: Construçáo ciúÉsaneanânto, paúmentaçáoÍ estruturas de concÍe,to armaUol
estÍúuras metálicas.'

4' A sociedade iniciaÉ suas áivirades em 01 dê âbril de 2010 e seu prazo de dura@o é indeteÍminado.

5' As quotas são indivisívels e nâo poderão ser cedid6 ou transfoÍides a terceiíos sêrn o cons€nlinEnto
do outro sócio, a queín lFrca assegurado, €rn igualdade de coÍÉi(Fes e preço direito de preferência para a

^. 
sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçáo contralual
pertinente.

6' A responsabilidade de câda 6ócb é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
soliJariamente pêla integralizaçáo do capital social.

7' A administr8Éo da sociededê cabeÉ ao sócio Paulo Cezar De Oliveira Feneira com os poderes e
atribuições dê gerente, aúorizedo o uso do nome empreseÍial, vedado, no entanto, em ativiladB estranhas
ao intêressê sociel ou assumir obrigaçõ€6 seja em favor dê quahu€Í dG quotistas ou dê leÍc8iíc, bem
@mo oneraÍ ou elienâr bens imóveis da sociedade, sem autorizaçáo do outÍo sócio,

8r Ao término da cada êxercício 6ocial, em 31 de dezembro, o administradoÍ prestará contas iustificadas
de sua administrafÉo, prcedendo à elaboraçáo do inventáÍio, do balanço patÍimonial e do balanço de
rêsuhedo econômico, cabendo aos sócbs, na propoíçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9r Nos quatro meses sêguhtrôs ao término do exeÍcício social, os sócic deliberarão sobre as contas o
designaÉo administrado(es) quando Íor o ceso.

ncle, Ínediante

r)

ULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA.

0



CONTRATO SOCIAL
SOCIEDADE LIMITADA
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R

CONTRATO DE CONSTITUTçÃO DE: PAULO CEZAR DE OLÍVEIRA FERREIRA & F

1 l'. Os sócios poderão, d6 coÍnum acordo, fixar uma retirada mensal, a título do'pro
disposiçõês Íeg u h ÍnentaÍes pêrtineÍrtês.

12'. Fal€c€ndo ou inteíditado quahuer 6ócio, a sociedade continuará suas atMdadeÉ com os herdeiros,
suesoÍes e o incepaz. Nâo sendo possível ou inexistindo interesse (hstes ou do sócio remanêscentê, o
valor de.sêus havêÍes será apurado ê liquklado c,om base na situação patrimonial da sociedade, à date da
resoluÉo, verificade em balanço esp€cialnrente ls\rafltdo.
PaÉgrab único - O mesíno procediÍnento s€rá adc*ado em orÍros casG em que a sociedado ss resofua €m
relaÉo a seu sócio.

13'. O Administrador declare, sob as pênas da lei, dê que não está impedklo de exercer a administr4o da
sociedade, por lei especial, ou em virtudê de con&naçáo cÍiminal, ou poÍ se encontrar sob c cfeite dela, a
pena que ved6, ainde que temporariamente, o urcesso â ceíg@ públicc; ou por crinc falimentgr, de
prevaric4âo, peita ou subomo, concussáo, peculato, ou contÍa a economia populer, contra o sistema

'ttancêiÍo Írãcional, contra noÍÍn& dê defeea da coírcoÍrêncb, contra as relações de consumo, fé ptiblice, ou
d propÍiedade.

14'. A rêspoÍrsabilidade técnica l'rcará a cargo de um prdlssionel devidaÍnênte habilitado pêlo CREA-PR.

15.. Fica €lêito o foro de Telêmaco Boóa, Paraná, para o exeÍcícb I o cumprirlronto dos diÍeitos e
obrilâçÕes resultanGs destê confato.

E por estárem assim justc e contratados assinam o presente instrunEírto em O4(quEtÍo) vias

Telêm*o Boíba, 01 de abÍil de 2010.

Ct*, & ú,
PAULO CEZAR DE OUVEIRA RA IiARIA ADE RA FERREIRA

Testêmunhas

II
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ALTERAçÃo CONTRATUAL No 0í DA SOCIEDADE : PAULO CEZAR DEOLl}ffi,tfi
FERREIRA & FERREIRA LTDA UE, CNPJ 12.019.258'000í.í9

R

1. PAULO CEZAR DE OLMEIRA FERREIRA, brasileiro, natural de Londrina,
nascido em 0í de setembro de 1967, coínerciante, CPF no 53ô.828.15$5Í!, C
habilitaçáo, regiíro no 04347959167, órgão expedidon Dáran PR, domicílio e
Guiana, no 07, Vila Rosa, TelêÍneco Borba, Paraná, CEP 84272-340 e

2. MARIA ]úÂDALENA DE OLIVEIRA FERREIRA, bra§biá, natural de
casada, no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 1 1 de agosto de

Oliveira dê

d

1939,
CPF no 018.713.62*70, Cédula de ldenüdade RG no 7.32.151-0 órgão expedidor; SESP PR,
dombÍlio e Í€Éridênda à Rua Guiana, no 03, Vila Rosa, Telêmaco Borba, Paraná, CEP 84.2T2-3E;ü :
únicos sócios da ernpresa PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA & FERREIRA LTDA HE,'-
com sede na Avenida Jair Machado Nocera, no 9í0, Centro, CEP 84261€00, regis{rada na .lulr[-
Comercial do Paraná, sob o NIRE 41206765961e inscrita no CNPJ sob o no 12.019.258/0001:19_-.
resolvem, assim, alterar o conbato social:

PRIMEIRA: O objeto social passa a ser:
^Domércio de: Produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e conservaçáo, feno,

aço, üdros, materiais de constu@o, mderiais elétsicos, materiais hidÉrdicos, hortifrrÍigranjeiros,
prÊmoldados de conqEto, cobeÍturas e estrúuras metálicas, aÉigos de perfumaria e cosrnáicos,
carváo vegetal, mudas, sementes, gÍauna, inqrmos agropecúrios, píodúos veterirÉriç, aít€fatos
e prodúos para propagarda e comur$cação üsual;
Serviços de: reformas e acabamento na construção ciú|, senalheria, üdrryria, úansporte
rodoriário de cargas e passageiros, locaçáo de máqulnas e equipamBnbs, jardinagern, poda de
árvores, imflantação e conservação de áreas verdes, limpeza e conservação de úm e prédiG
públice e pritradc;
Obras de: Construção cMl, urbanização, saneamento, pavimenhção, esüutures de concreúo
aÍmedo, estruturas metâicas.

Permaneoem eín vrgor todas as demais dáusulas e condigôes que não foram erÇreqsarrente
alterados por e6te insüurÍEflto.

Fica eldto o foro de Teêmaco Borba, Paraná, pam o exercício e o cumprimento dos diÍoitc e
abrigações resuftantes deste conffio.

E por estarem assim justos e'conffiados assinam o presênte ins{rumênto em 04(quúo) üas.

Tel(fnaoo Borba, 01 de agoío de 2010.

al^.
PAULO CEZAR DE ADE rVElRA FERREIRA

Tes{emunhas

t

I

€OMERCIALJU

I

RG /PR

IRA TAFTIA

4.630.47&4 - PR
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Guiana, no 07, Vila Rosa, Telêmaco Borba, Paraná, CÊP U272-UO e

2. MARIA MADALENÂ DE OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, natural
casada, no regime dê comunhão parcial de bens, nascida em 11 de agosto
CPF no 018.713.62970, Cédula de ldentidade RG no 7.377.151-0 órgão

fÍJrl-rf:VÃ.T,f fí:fíEÍI
OO PARA}ú

ALTERAçÃO CONTRATUAL No 02 DA SOCTEDADE : pAULO CEZAR
FERREIRA & FERREIRÂ LTDA ME, CNPJ í2.0,I9.258'OOO1-

1. PAULO CE:ZAR DE OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, natural de Londrin
nascido êm 01 de setembro de 1967, comerciante, CPF no 536.828.í5$53,
habilitação, registro no 04347959167, órgão expedidor; Detran PR, domicílio e

de Londrin rcá,
de 1939, cgFerdantg,
êxpedido[ -SESP PR,

domicÍlio e residência à Rua Guiana, no 03, Mla Rosa, Telêmac! Borba, Paraná, CÉP U272-U0
únicos sócios da empresa PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA & FERREIRÂ LTDA ME,
com sede na Avenida Jair Machado Nocera, no 910, Centro, CEP 84261-600, regiírada na Junta
Comercial do Paraná, sob o NIRE 41206765961e inscrita no CNPJ sob o no 12.019.258/000í -19
resolvem, assim. alterar o conlrato social:

PRIMEIRA: O objeto social passâ a ser:
Comércio de: Produtos alimentícios, Bebidas, Feno, aço, vidros, materiais de constÍuÉo,
materiais elétricos, prámoldados de concreto, coberturas ê estruluras metálicas, carvão vegetal,
mudas, sementes, grama, insumos agropecuários, artefatos e produtos para propaganda e
comunicagão visual; tintas ê materiais para pinfura, artigos do vestuário e roupas.
Confecção de: Roupas proÍissionais, fardamentos mililares, uniformes escolares, placas para
sinalhação e orientação rodoviária, placâs metálices indicadoras; placas em PVC indicadoras.
Serviços de: reforma e acabamento na construção civil, senalheria, vidraçaria, transporte
rodoviário de cargas e passageiros, locação de máquinas e equipamentos, jardinagem, poda de
árvores, implantaÇão e conseÍvaÉo de áreas verdes, limpeza e conseÍvaÉo de vias e prédios
públicos e privados; pintura de ediflcios, instalação e mânutenção eletrica.
Obras de: ConslruÇáo civil, urbanização, saneamento, pavimentaÉo, estruturas de concrêto
armado, êstruturas metálices, pintura para sinalizaçáo em pistas rodoviárias.

SEGUNDA: O endereço da sede passa a ser na Rua Guiana, n. 07, Mla Rosa, Telêmam Borba,
Paranâ, CEP 84.272-UO.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condigóes que não foram expressamente
alterados por este instumento.

Ficâ eleito o foro de Telêmaco Borba, Paraná, para o exercÍcio e o cumprimento dos direitos e
obrigaçÕes resultant6 deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

Telémaco Borba, í6 de Setembro de 201 1

à
PAU CEZAR DE OLIVEIRA EIRA MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FERREIRA

Testemunhas

Tatiane Pâlhano Assunçáo
RG 9.534.7894 SESP/PR

/1
t l')
til,'

üt

I,

Paulo Cesar Montesano AssunÉo
RG 8.705.675-9-SESP/PR
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PAUTO CEZAR DE OLIVEIRÂ FERREIRA 2.000 Rs 200.000,00

TOTAL 2.000 Rs 200.000,00

ALTERAçÃO CONTRATUAL NO 03 OA SOCIEDADE PAULO CEZAR OE OLIVEIRA
FERREIRA & FERREIRÂ LTDA - ME, CNPJ: í2"0í9:258,0001.í9

DO

PAULO CEZÂR DE OLIVEIRÂ FERREIRA, braslleiÍo, naturel de cidade de Londr
soltelro, nascido em OL/O91L967, comerciante, portador do CPF N' 536.82
da Cartelra Naclonal de Habilitação registro ne 04347959167 DEÍRAN/PR, r
domiciliado em Telêmaco Borba Paraná, á Rua Guiana ne 07 - bairro Vila Rosa

84.272-340, e

MARIA MÂDALENA DE OLIVEIRÂ FERREIRA, brasileira, casada, no reglme de

comunhão parclal de bens, nêscida em 11/08/1939, comerciante, natural da cidade de

Londrina - Estedo do Paraná, residente e domiciliada em Têlêmaco Borba - PR, á Rua

Guiana ne 03 - bairro - Mla Rosa, CEP 84.272-340, poÍtadore da Cedula de ldentidade
ne 7.377.151-0 SESP/PR e CPF N' 0f8.713.629-70, neste ato representado pelo seu
procurador PAUTO CEZAR OE OUVEIRA FERREIRA, brasilelro, natural da cidade de

Londrina - PR, soltelro;'[ascjdo .em 0V09/1967, comelc-iúte, portador do CPF N'
536.828,15S,53 e do Cíieira'.-Úacional de Hlb_tlitaçãçi'iegistro ne 04347959167
oEIRAN/PR, residente e domlcillado em Telêmaco 80Í6â.Peraná, á Rua Guiena ne 07 -

bairro Vila Rosa - CEP 84.272-340, únicos sócios componentes da sociedade limitada
que glra sob o nome emgràsarial dê PAULo cEzAR DE OUVETRA FERREIRA & FERREIRA

LmA ME , com sede e foro em Telêmacó úrba Paraná á Rua G.lulana ne 07 - balrro Vila

Rosa, CEP 84.272-3rto, dàvl$amente registrado na Junta Co-merciâl do PaÍaná sob NIRE

ne 4Í106165961, resolü.gó de comum acordo alterar o ciiadô,lnstrumento conforme
cláusulas seguintes: 

:

cúUsUI.A PRIMEIRA: A. sócia MARIA MADATENA DE ,ôUVEIRÂ FERREIRÂ, Já

quallficada anteriormente, não.querendo permânecer qa: sociedade transfere por

venda a quantia total de 1oo'quotas gro valor de RS 10-000,00 (Dez mil reaÍs) de sua

participação ao sócio pauto -eüan DE ouvHíiA FERREIRÂ, já qualiflcado

anterlormente, dando plena, geral, íasa ê irrêvogável quitação das quotes trânsferldas.

cúUsuLA SEGUNoA: Devldo às admlssões havidas nas cláusulas enteriores, o capltal .

soclal que é de R§ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divldido em 2.000 (doh mil) quotas'

de valor unltárlo de RS 100,00 (Cem reais), ficará asslm distribuindo entre os sóclos: :

sóclos QUOTAS CAPIÍAL

'2

N)

i,/ _, ,, -

.t OM RCtÂ

'!
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TnAÍ{SFORMAçÃO DE SOCTEDADE UMTTADA PARA EMPRESA tNDtVtDUAT DE

RESFONSABILIDADE UM]ÍADA - EIREU

QUANTA ATTERAçÃO C{'NTRATUAI. DE TRANSFONMAçÃO EM EIREU

PAUII) CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA & FERREIRÂ LTDA. ME
cNpJ: 12.019.258/üt01-ú NIRE: 41206765961

PAULO CEZAR DE OUVEIRA FERREIRA, brasllelro, natural da cldade de Borrazópolts -

PR, solteiro, nascido em 0LlO9lt967, empresário, portador do CPF N' 536.828.15$53
e do RG N 4.456.35&4 SESP-PR, residente e domlclliado em Telêmaco Borba Paraná, á
Rua Guiana nl 07 - bairro Vila Rosa - CEP 84.272-340, na condição de único sócio da
empresa PAULO CEZAR DE OUVEIRA FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME, inscrlta no
CilPJ 12.019258/0001-19, com sede e foro em Telêmaco Borba - PR, á Rua Guiana ne

07 - bairro Vila Rosa, CEP 84.272-3rt0, devldamente reglstÍado na Junta Comercial do
Paraná sob ns 41205765961 em t7 /OSl20tO, Resolve transformar a Sociedade
Llmltada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON§ABIUDADE UMÍÍADÀ a qual regerá,
doravante, pelo presente ATO GONSTÍrUT|VO:

Oáusula 1l - Flca trânsformada esta Sociedade Llmitada em Empresa lndividual de
Responsabllidade Umitada - EIREU, passando a denomlnação soclal a ser PAULO

@AB DE OUVEIRA FERREIRA EIRELI - ME, com sub-rogação de todos os diÍeitos e

obrigações pertlnentes.

t

@í'_<_-

Oáusula 2e - O acervo desta sociedade no valor de R§ 200.00O00 (duzentos mll reals),
em moeda corrente nos Pais, neste ato que passa a constitulÍ o capital da Empresa

lndiüdual de Responsabllldade Llmitada.

Para tanto, firma em ato contÍnuo, Ato constltutivo de Empresa lndividual de

Responsabllldade tlmltada.

ATO CONSÍÍTI,nVO DE EMPRESA INDIVIDUAL OE RESPONSABIUDADE UM]TADA POR

TRANSFOEMAçÃO DE SOC1EDADE UMITADA

PAUTO cEzAR DE Ot:vElRA FERREIRA, brasilelro, natural da cldade de Borrarópolis -

PR, soltelro, nascido em OLItrl.11;967, empresário, portador do CPF N' 535.828.159-53

e do RG N 4.456.358-4 SESP-PR, residente e domlclllado em Telêmaco Borba Paraná, á

Rua Guiana ne 07 - balrro Mla Rosa - CEP 84.272-340 constitui uma Empresa lndivldual

de Responsabilidade Llmitada, sob as segulntes cláusulas:

1! A empresa girará sob o nome empresarlal PAUIO CEZAR DE OUVSRA FERREIRA

EIREU - ME e terá sede e domicilio em Telêmaco Borba - PR, à Rua Gulana ne 07 -

Balrro Vila Rosa - CEP U.272-340,

2l O capital soclel será de R$ 200.000,00 (Duzentos mll
lntegrallzado em moeda corrente do PaÍs.

reals), totalmente

ctRtIrIcO O R.EOI8IÂO ü 22/02/2OL7 10:07 AOE N' 20170507151'
pRorlcoÍ.o t 17050?351 DE 01/O2/20L7. C6DTOO DE VERrrrCÀçÂO:
11700715956. IllBt ! 41600538226,
PÀSLO CEZIR DA OIIVEI8à FE&&IIEÀ EIiILT

LNr coÀaErcl^L
oo ?Át N/( Ltbêrtêd aosui

arcilTí.nr -oERÀ.L
evRaÍÍE,22/O2/2OL7
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TRANSFORMAçÃO DE SOCTEDADE UM]TADA PARA EMPRESA tNDtVtDUAt DE

REIiPONSABIUDADE UM]TADA - EIREU

QUARTA ALTERAçÃo cournml[ DE TRAÍ{sFoRunçÃo em anru
PAULO CEAR DE OUVEIRA FERREIRA & FERREIRA LTDA- ME

cruPJ: Xl019258/qr01-il' NIRE:412(8755961 2

PaÉgrafo único - a responsúllidade do tltular é llmitada ao capltal lntegralizado.
3t O obleto soclal será: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, FERRO,

AçO, VIDROS, MATERIAIS DE CONSTRUçÃO, MATERIAIS EIÉTRICO' PRÉ.MOTDADOS

DE CONCRETO, COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁUCAS, CARVÃO VEGEÍAL MUDAS,

SEMENTES, GRÂMÀ INSUMOS AGROPECUARIOS, ARTEFATOS E PRODUTOS PARÂ

PROPAGANDA E COMUNICAçÃO V6UAL; TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURÀ

ARTTGOS DO VESTUARTO E ROUPAS. CONTECçÂO DE: ROUPAS PROFISS|ONATS,

FARDAMENTOS MILITARES, UNIFORMES ESCOTÁRES, PI.ACAS PARA SINALEAÉO E

oRIENTAÉO RODOVÁRIA, PTACAS MErÁUCAS TNDICADORÂS; PIÁCAS EM PVC

INDICADORAS. SERVIçOS DE: REFORMA E ACABAMENTO NA CONSTRUçÃO CIVIL
SERRAI.HERIA, VIDRAçÂRIÀ TRÂNSPORTE RODOVÉRIO DE CARGAS E PASSAGEIRO'

LOCAçÃO DE MÁqUINAS E EQUIPAMENTOS, JARDINAGEM, PODA DE ÁNVONES,

IMPI.ANTAçÃO E CON5ERVAçÃO DE AREAS VERDES, LIMPEZA E CONSERVAçÃO DE

VIAS E PRÉDIOS PUBLICOS E PRIVADOS; PINTURA DE EDIFICIOS, INTALAçÃO E

MANUTENçÃO ELÉ[R|CA. OBRAS DE: CONSTRUçÃO C|VIL URBANTZAçÃO,

SANEAMENTO, PAVIMENTAÉO, ESTRUTURAS DE CONCREÍO ARMADO, ESTRUTURAS

METfuICAS, PINTURÂ PABA SINAUZAflO EM PISTAS RODOVúRhS.

109

ê

4! A empresa lnlclou suas atlvldades em 1705/2010 e seu prazo de duração é

lndeterminado.

5r A adminlstração da empresa será exercida por PAULO CEZAR DE OLIVEIRA

FERRE]RA com os poderes e atribuições de representação atlva, passiva, iudlclal e

extraludicial, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

aüvidades estranhas ao lnteresse soclal.

6r O exercÍcio soclal coincidirá «rm o ano civll, sendo em 31 de dezembro de cada

ano será elaborado inventárlo, balanço patÍlmonlal e balanço de resultado econômlco,

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7c Declaro que não possuo nenhuma outía empresa dessa modalidade registrada.

8t O Administrador declara, sob as penas da lel, de que não está impedido de

exeÍcer a administração da socledade, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrar sob os efeltos dela, a pena que vede, ainda que

temporarlamente, o acesso a cargos públlcos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economla popular,

contra o ststema flnancelro naclonal, contra normas de dqfesa da concorrêncla, contra

as relações de consumo, fé públlca, ou a proprledade. (art. 1.011, § le, cÍ,lzfft2l

/I

CEÀTIFICo O EBGI9TRo g 22/02/20A7 10!0? §oE lI' 2017050735I.
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tnAÍ{sFoRMAçÃO DE SOOEDADE UMIrÂDA pÂRA EMPRESA tNDtVtDUAt DE
RESPONSABIUDADE UMÍÍADA. EIREU

qUANTA ATTERAçÂO COT{TRATUAL DE INANSFORM'IçTO EM EIREU
PAULO CEZAR DE OUVETRA FERRETRA & FERREIRA LÍDA - ME

CNPJ: üt.019.2s8l0001-19 NtRE!4ilt06765961 3

TELÊMACO BORBÀ 17 de Feveretro de 2017.

tl

,*/k.b
PAUTO CEZAR DE OUVEIRA FERREIRA

CaRIIAICO O RBGIATRO 4 22/02/2017 l0:07 SOB N' 20170507351
pagrlcoLo ! 110507351 D! O7lO2/20L7. CíDr@ Dr VBRTIICÀçiO!
11700715955, rEna. {1600538226.
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lf'q
qutmeltrenn$o coNTRATUAL DA EMpREsA tNDtvtouAl DE REspoNsABtLtDADE

ITDA - EIREU
pAuto cEzAR DE oLt\ttRA FÉtREIRA EIREU - ME
CNPJ: 12.019.258/m01-19 I{|RE: 416{Xt5382126

PAULO CEZAR DE OIIVEIRA FERREIRA, brasileiro, natural da cidade de Borrazópolis -

PR, solteiro, nascido em OU@1L967, empresário, portador do CPF N" 536.828.159-53
e do RG N 4.456.358-4 SESP-PR, residente e domlcíllado em Telêmaco Borba Paraná, á

Rua Guiana ns 07 - bairro Vila Rosa - CEP 84.272-3N, na condição de único sócio da
empresa PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIREU - ME, lnscrita no CIIIPJ

12.019.258/0001-19, com sede e foro em Telêmaco Borba - PR, á Rua Gulana ne 07 -
bairro Mla Rosa, CEP 84.272-340, devidamente registrado na Junta Comercial do
Paraná sob ne 416005:18226 em t7lOsl2O:;O, resolve alterâÍ o citado inrrumento
conforme cláusulas seguintes:

Cláusula 1. o objeto social passa a ser: oBRAs DE coNsTRUçÃo cNlL, CoMÉRqO
DE: FERRQ AçO, VIDRO' MATERIAIS DE CONSTRUçÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, PRÉ.

MOLDADOS DE CONCRETO, COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS, CARVÃO

VEGETAI- MUDAS, SEMENTES, GRAMÀ INSUMOS AGROPECUARIOS, ARTEFATOS E

PRODUTOS PARA PROPAGANDA E COMUNICASO VISUIL; TINTAS E MATERIAIS PARA

PTNTURA, ARTTGOS DO VESTUAR|O E ROUPAS. CONFECÉO DE: ROUPAS

PROFISSIONAIS, FARDAMENTOS MILITARES, UNIFORMES ESCOI-ARES, PLACAS PARA

SINALIZAçÃO E ORIENTAçÃO RODOVIÁRIA, PLACAS METÁLICAS INDICADORAS; PLACAS

EM PVC INDICADORAS. SERVIçOS DE: REFORMA E ACABAMENTO NA CONSTRUÉO

CIVIL SERRALHERIA. VIDRAçARIA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E

PASSAGEIROS, LOCAçÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, JARDINAGEM, PODA DE

ÁRVoREs, IMpLANTAçÃo E coNSERvAçÃo DE AREAS vERDEs, LrMpEzA E

CONSERVAçÃO DE VIAS E PRÉDIOS PUBLICOS E PRIVADOS; PINTURA DE EDIFICIOS,

INTALAÇÃO E MANUTENçÃO ELÉTRICÂ. OBRAS DE: URBANIZAçÃO, SANEAMENTO,

PAVTMENTAÉO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMAOO, ESTRUTURAS MEÍÁLICAS,

PINTURA PARA SINALIZAÉO EM PISTAS RODOVÁRhS.

Cláusula 2r - Permanecem em vi8or todas as demais cláusulas e condições que não

foram expressamente alterados por estê instrumento,

TELÊMACO BORBA 20 de Novembro de 2018.

dl

PAULO CEZAR DE OUVEIRA FERREIRA

CERIIEIC\O O RE(,ISTRO 4 23/LL/201A 15:19 EoB N' 20186060220.
;id"ocoú, 186050220 DE 20/LL/2oLa. óDroo DE vrrlrtcl çÍor
11gO{936361. NIRI: 1160053!226.
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i:i)PAUI..O ÇEZAR PE OI{NEIRA FEBREIRA EIBEI{I _ ME

RUA GUTANA N" 07 WLA ROSA. CEP 84272.340 TELÊMACO BORBA . PB. CNPJ
12.019.258/0001-19 IE: 90522228-74 FONE (42) 3272-7886 (42) 99910-1970.

EMAI L: ferco mfl ores@hot mail. com.

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REOUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No í 1/20í 9

Prezados Senlrores.'

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI ME, inscrito no CNPJ no12.

019.258/0001-19, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) PAULO
CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA, portador da RG no 4.456.358-4 e do CPF no

536.828.159-53, declara que 'ÁÍênde Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho
de 2Q02.

Telêmaco Borba 02 de Abril de 2019.

cl ü1.,,-

PAULO EZAR OLI\'EIRA FERRE
EMPRESA

EIRELI ME

PAULO CEZj:R DE OLIVEIRA

FERREIR.A EIRELI . ME

RUA GUIANA, O' .VIU NOSA

[g;P s42?2.340 . ÍELÊMACo B0RBA' Pll

PAULO CEZAR DE OLI\TIRA FERREIRA
TITULAR EMPRESA

RG:4.456.35&4
CPF: 536.828.159-53

rt2 
otg 258/oool-19-r

1

/h'



9ú I

t
I

o^llv o8.rsl03u
ogSErqts

-./!..,

0ZZO00i9dl0Z .:oro_tu8N

\:rr.,- !l
tlir,!].

oyów3l]v rolv

Itoutatcz iqEo
olueuB^lnbüV ounlÍl

ililmt

VNVffi i,J_d

G Tçr :' jâru{}:s r,..i-}dí-ü§

ú
1VU3e OtUVT3UC3S

vtvcsts 1lsÀvu socuvtrt ouoN\Ê-l

:t&rffim[ilff[[ilt
}e,.lruÉt

610z ep osJEru €p çl ' -ir/guo8 ocvtrli'l3r

(luuvsfudfli gÍ{o ol3c)G) soovo fo ovgvt3t'Iv :(s} ouâ^f

u,ts-- . ',
-tE' ' wlluu3

€9.89 8gres9
xrxxxxxxx

ffiúm
0]@troírl

õEF'fr
õ-pi-oiíüi

J wl3 no 30 $r4É olnvd

,i, ,Eeiql
çt

ãffi
, IEFIII

. 
.r.:..i}r I::.:

(srvru 1rn solNízno)
SU :opBIter8olut tE{dEc00'000 002opEulu!q.pul

eaaJd tu3 )t' . (snr3u 'ItlI soJ,Nãzno)
0o'o00 o0z tU :tqtdBCoÉElno ap ozErd no

!-.w 6úE wa oySvzrlvNrs vuvd wÍlr.Nld 'svcrlyllrr
,§wrunursa 'oovl.ttav oraucNoc 30 st/u 'olN3nrráNvs'oySyat'lvsun swgo

oyôvcrNnv{oc r voNvcvdoud wvd sornooud ! sor.vraJ.av 'soruvngrdougv slmsNr 'vÍlwe 's]r3B3s
'svon lvlsgr oy uvc 'svcnyrlx

srvru3lYr 'oyónuJ.sNof !o sr

(drc 'ln
. 01oz,t0ll0 otoztguLt
''gpqryv rp
otaÍut cD 3l3o

o^0n|0.uoc olv {epes) 3l N - s"sárdu3
op otugua4nbúv sp Etgo adNc op o4ttôau op ot6ecg0uopl sp otourrjN

voll SovolllEvsNodsSu 30 TYnoL toNt v§Suduff :E"l f @e,n|lN

ErI - t'I3Ur3 VUtllUU3l VUEnnO 30 UV2:10 olnvd
lBpesêJdur3 ouroN

'o!álp€dxc Bns Bp rorp Bu

""fu"Et^ 
og" 

" t"l.,srloC qunf qsou sop?^tnbE souaruncop Í)p uJÉosuoc oxpqÉ lo0SeuroJul aE onb soursJgtleC
!00 / t00 :Eu!u?d vovcHt-Idh s ovo[uf c

'ir'

i.i

sEeJd uroorciy!

vsludwt vNlnôrd I ou)tü! vo vttvuults

yNvuvd oo tvDulwol"vlNnÍ.
oY)vurIrNt I tvtuv§tudwl o[I§tD]u 1o olNrwvruvdto

t,

go vun td :soov tud! socngnd
soroiud I Sít 30 f vêdtltl f oyávrNlnd[r 'sruo u]i
fo vood I SVI{| noYH

''ltÀo
fo oyôv3oi

YN
svcr'rY

wvd sYcvrd 's!wJ.t' w solN!u{vowl
g Otuvrusg oo soglJ,uv 'vuÍrJ.Ntd wvd

'otdplunl\| oSarêpuf

9ZU8Êr00 o It



I

d |, 7PAuI{O CEZAR DE AI{ryEIM FERREIRA EIREI.I - MU

RUA çUIANA N" or wLA RosA- cgp 84272.340 TELÊMA1) B2RBA - pR. cNpJ
12.019.258/0001-19 IE: 90522228-74 FONE (42) 3272-7886 (42) 99910-1970.

E MAI L : fer co m fi ore s @)w I moí l. c o m.

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 1íl2019

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA EIRELI
ME, CNPJ 12.019.25810001-19, esta enquadrada na categoria MicroempÍesa, bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
de í4 de dezembro de 2006.

Telêmaco Borba 02 de Abril de 2019

/ i''.,'

PAULO

/y 4".- 04
EZAR DE OLIVEIRA FER

EMPRESA
RA EIRELI ME

PAULO CEZAR DE OLIVEIRÁ. FERREIRA
TITULAR EMPRESA

RG:4.456.35&4
CPF: 536.828.159-53

dí,'

rr2 
oll25g/o(}()t.t9'r

P/\ULO CE7-^,R D= OLIVEIRA
FERRElii,r E|RELI - ME

RUA GUIANA, 07 . VIIÁ ROSA

lgEp 14272.340 . rEtÊruAco 8oR8A . pjJ



It8RESENDE & CAVALCANTE LTDA- ME
CNPI/lvÍF N"14.987.519/0001-10

Rua Colombo n." 210 sala 2 - Centro- Comélio Procópio Fone: (43) 98435 - 1,507

email: construtoraresende@vahoo.com.br

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 11l20í I

A empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME, inscrito no CNPJ

no. 14.987.519/0001-í0, por intermédio de seu representante legal o Sr.

Luciano Mosti Resende, portador da RG no 4.506.026-8 e do CPF no

675.784.036-72 CREDENCIA o Senhor LAUDINEI DIAS ATHAYDE

brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. no 4.37 e

C.P.F. no 729.306.679-í 5, para representá-la perante o Município de Nova

Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial No '1 1/2019, para

contratação de empresa especializada no fornecimento e instalaÉo de telas e

portÕes na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da

Conceiçáo Kasecker, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em

todas as Íases licitatórias.

Nova Santa Barbara, em 05 de abril de 2019

RESENDE & CAVALCANTE LTDÀ - ME
LUCIANO MOSTI RESENDE

Representante Legal
RG: 4.506.026-8

CPF: 675.784.036-72
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RESENDE & CAVALCANTE LTDA-ME

SEGUNDA ATTERAçAO CONTRATUAL

CNPJ: 14.987.519/0001-10

Iei 10.406 de 1010112002. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

cúUsuLA DÉcrMA sExTA: Serão regidas pelas
disposições do Código Civil (lei 10.40612002) aplicáveis à matéria, tanto a retirada
de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

cúusULA DÉcrMA sÉrrMl: os casos omissos neste
contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (lei
10.40612002) e de outros dispositivos legais aplicáveis;

cúusutA DÉcrMA otrAVA: o sócto LUCIANo Mosrr
RESENDE, já qualificado, declara sob as penas da lei, que não está impedido
de exei-cer a admrnistração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporaria mente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia
popular, contra o sistema flnanceiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, nos
exatos termos do artigo 1.011, § 1o, da lei 10.406 de 1010112002;

cLÁusULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da Comarca
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, para dirimir qualquer ação fundada neste
contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se por si, herdeiros e sucessores a

cumprirem o presente instrumento, assinando-o em única, na forma da legislação
pedinente.

Cornélio Procópio, 22 de agosto de 2016

,.,aa,?- -t I RESENDE(

JIDTTÀ COUERCIÀ!

CER DE 6ftIZâ GAÀíâI6/IilTE
PROTOCOLO:
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NIRE: {120726?000
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Libe!tâal Bogrus
SECRETÀRIÀ-GER-À]-

claltlDÀ/ 03/10/2016
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rDforEando Éáus rêspecEivo6 códigos ds v6r1íicâção



RESENDE & CAVALCANTE LTDA- ME
CNPj/ t\ÍF N"14.987.519/ 0001-10

Rua Colombo n." 210 sala 2 - Centro- Cornélio Procópio Fone: (43) 98435 - 1507
email: construtoraresende@yahoo.com.br

ANEXO XI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 1 í /201 9

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME,

CNPJ No 14.987.519/0001-10, esta enquadrada na categoria de

MICROEMPRESA, bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o

da Lei Complenrentar no 123, de '14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Barbara, em 05 de abril de 2019.
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RESENDE & CAVALCANTE LTDA
LUCIANO MOSTI RESENDE

Representante Legal
RG: 4 506.026-8

cPF'.675.784 036-72
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RESENDE & CAVALCANTE LTDA- ME
cNPl/ MF N.14.987.519/0001-10

Rua Colombo n.'210 sala 2 - Centro- Comélio Procópio Fone: (43) 98435 - 1507
email: construtoraresende@yahoo.com.br

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENOIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 11l2019

Prezados Senhores

A empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME, inscrito no CNPJ no.

14.987.519/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano

Mosti Resende, portador da RG no 4.506.026-8 e do CPF no.675.784.036-72,

declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme

exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de

2002.

Nova Santa Barbara, em 05 de abril de 2019

RESENDE & CAVALCANTE Lt'DA
LUCIANO MOSTI RESENDE

Representante Legal
RG: 4 506.026-8

CPF: 675.784.Q36-72

-ME
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I4,9g2.519/ooot.td'

RESENDE & CAVAI.CAI'{TE
LTDA. ME

Rua Colombo, 2í0 - Sala 2
centro - cEP 8ô.30G000

Cornéllo procóplo
Paraú
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADIVINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOIVAÇÀO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: OOí / OO1
Cenilicamos que as iníormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigenles
na data da sua expediçào.
úome Empreiariir
RESENDE & CAVALCÂNTE LTOÂ. ME

NaiUrez€ Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número dê ldentiticaÇão do RêgistÍo de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 07267004

CNPJ

14.987.5í 9i0001-r 0

Oala de Arquivamento do Data de lnício
Ato Conslitutivo dê Atividade

o1to2t2012 0'1t0212012

obielo Social
INDÚSTRIA OA CONSTRUçÃO CIVIL E EXECUÇÃO DE SERVIçOS TÉCNICOS DE ENGENHANIA CIVIL
COMERCIO VAFEJISTA OE MATERIÀS PARA CONSTBUçAO

Endereço Completo (Logíadouro, Ne e Complemênto, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA COLOMBO, 21o-SALA 2, CENTRO, CORNELIO PROCOPIO, PR, 86.300{00

Capital: R$ í50.q)0,00
(cENTO E CTNQUEtÍÍA MtL REATS)

Mlcroempresa ou
Emprcga de Pequeno Portê

Prazo de Duração

lndetermlhadoCapitallntêgtalizado:R$ 150.0q),00
(CENTO E CINOUENTA MIL REAS)

M icroempresa

Sócios/Participaçáo no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nom€/CPF ou CNPJ Pânicioacão no capital{R$) EsrÉcie dê Sócio

LUCTANO MOSTI BESET{DE 142.500,00 SOC|O

675,744.036-72

ÂNOBEIÂ MENDES OE SOUZA CAVÂLCÂNTE 7.Írc,0o SOCIO

047.911.63931

Último Arquivamenlo

Dala: 03/10i2016 Número: 20165051175

Alo: ALTEHAÇÀO

Evenlo (s): ALTERACAO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAFIAL)

CUBIÍ|BA - PR, 2l de íevereiro de 20tg

Admlnist ador
Término do

Mândaio

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Sltuação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

r9/11I684 0

"191 1 1684
LÉANDRO MABCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETABIO GERAL

M
i/

í)
r:

crdâde acesse www ju ntacomercrâ Lpr.gov. br
Documenlo Assnado Drg tahente 21/022019
Junla Comercral do Paraná
cNPJ 77.968.170/000í-99

Você dêve nsialaí o cedlncado da JUCEPAR
wvw.junlacomeÍcial.pr gov.brlceniÍicado

e níormê o número 191116840 nâ Consulta de Autenticidade

Co.srrá d sPo.ivê Por 30 d,âr



) Municipio de Nova Santa Bárbara )
Pregão Presencial 1112019

PROPOSTA DE FORNECTMENTO OE PRODUTOS / SERVTçOS

CIPJ: 14 987.519/0001-10 Fornecedor: RESENE E CAVALCANTE LTDA - ME

Enderêço: RLJA COLOMBO 210 SALA 2 - C€NTRO - CORNELp FROCOPTO/FR - CEP 86300-000

lnscrição Estadual: ISENTO Contadon

E m ail: construtoraÍesende@yahoo.combr

TeleÍone:433523-8813 Fax: Ce lulaÍ:43 991723026

Te leíone contador:
Re pÍesentântê: LUCAT'IO i/DSn RESENDE C?F. 675.7A4 036-72

Endereço representante: RIA mLOMBO 198 - CENTRO - CORNELIO PROCOFIO/PR - CEP 86300-000

E-mail rGpresentante: conslrutoraresende@yahoo combr

Banco: í04 - CEF Agência: 388- - CÁXA ECOtlOlVllCA FOERAL - CORNELIO

RG:45060268

Conta:46'1í-1

Telefone represêntante

Data de abertuÍa:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno poÍte (para obter os beneÍícios da leicomplementar n" í2312006).

Lot : Oo1 Lota OO1

N'ltsm Do6cÍição do Produto / Seívlço Otdo. Unld. PÍoço i/Éxlmo Márcâ lvbd€lo Prêço Unlt!ílo
001

Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entrega: 60 dias

Cêrcamento de qlsdrs tota rzando 418m'2 1,00

em rela galvanizâdâ, com prntura êm alto âde.éncrâ êm PVC. mâlhâ 2.5m, Í o BWG 18, Íb(âdos
em ludo industial de 2' Pôrtóês conÍeccionados em períil rcdondo. €spessuÍa dê châpe de

2 00mm prnt'rra automotiva (PU) e/ou eletrostátrca. sendo 04 (qualro) unidadês nas medidâs
2.90m x 2,30 metÍos e 04 (quat.o) unrdades nas rnedidas 0,80m x 2 10 metros lnclLrso

matena e mão de obra

UN 84 450.00 RESENDE & 65 000 00 65 000 00

PREÇO IOT'L DO LOÍE

TOTA. DÂPROPOSTA

66.000,00

65.000,00

RESENDE E CAVALCANTE LTDA - IlE
CNPJ 14 987.519/0001-'10

t.l4,gB7,5.lg/oool-lo

RESENDE & CÂVALCANTE
LTDA. ME

Rua Colombo, 210 - Sala 2
Centro - CEP 86.300-000

Cornéllo Procúplo
Paraná

il
tl,/l

if'

@042019 14 51 55 oo



EN\IELOPE }IO OI - P]TOPOSTA DE PREÇOS

RESENDI & C\\ \LC \NTE LTD.\ _ NlE

CNPJ: 1-{.987.5 19/000I t0

RU-A. COLON'ÍBO, NO 2010, S,A.LA 02 _ CENTRO ENÍ CORNELIO

PROCOPIO,/PR

PREGÃO PRESENCIAL N' 11120I9

Í'!
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Metâlú18acâ

FTA.NSFOFRT
Sêtuiço. €letromecàõicoB

reseNàtó.lopláguà
.esêNàtó.io p/produtos quimico5
tànques p/combustivei3
preit.çlo d. sêrviçor
€stroturâ3 m€tállcàs
portõe5,a.àcles,portar e ja..l.5
corr. mão de inox,,,

cN,,'rr.{..e16/@r-r!

..r:(.3)e6o3e52.

DECLARAçAO

PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.916/0001-28, com sede na Rodovia
BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-
000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA
RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da édula de identidade civil RG
no 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-11, residente e domiciliado na Rua
Jose Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio
Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelecidos no ato de
investidura de contrato social, no uso de suas atribuiçóes legais, declara para os
devidos fins de direito e quem possa interessar que, BRUNO DE LIMA RUZA,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG no

12.744.396-3, expedida pela secretaria de segurança pública do estado do
Paraná e inscrito no COM/F: 086.028.279-11, residente e domiciliado na Rua
José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio
Procópio/PR, CEP. 86.300-000 é o sócio/administrador da empresa á compete
assinatura em contratos e ata de preços.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

TRANSFORT - SE LETROMECANICOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 17.482.91 610001 -28

BRUNO DE LIMA RUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR tiz.asz.sr 6/0001-ztl

TRAISFoRT . SERVrÇ0S

ELETROHECAIIICOS LTDÁ "H J

/T' ROO BR 369, S/N Krn9í
. Vlla Gâleeno - CEP' 86.3t. 4 I t
I Cornélto Procóplo - ?érat.i.

il v0
\

-/
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M.talúr8ac.

FTANSFOFRT
56tulços êlôt.omêcânico!

reserv.rô.loPláaua
Íer.ry.tório P/Prdutos quimicos
tànquêr P/combultiveir
Prê3tâÍ5o dê 3.rviçor
.rrrururâs mÊtállcàs
portôes,tÍades,portôs e janêlãs
core mão dê inor,.,

.iPr:1r-r.er6/@r,.t

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao

Municipio de Nova Santa Bárbara/PR

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No í112019 - Comissão de Licitação - Carta-
Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto abaixo
discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 .IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:

> RAZAO SOCIAL: TRANSFORT-SERV. ELETROMECANICOS LTDA-ME

F CNPJ/MF: 17.482.91610001 -28

> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9075953159

> REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE LIMA RUZA

> CARGO: SOCIO/ADMINISTRADOR

> CARTEIRA DE IDENTIDADE: RG:12.744.396-3- SSP/PR

> CPF/MF: 086.028.279-1 1

> ENDEREÇO: Rua José Roberto Gomes, no 47 - Jardim Vale do Sol, CEP

86.300-000.

> TELEFONE: (43) 99603-9524

> E-MAIL: transfort@hotmail.com.br

> DADOS BANCÁRIOS:

> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

> AGÊNCrA: o3BB - coRNÉLro pRocópro/pR

> OPERAÇÃO:003

> CONTA BANCÁRÁ: 3283.8 t/

^u'--/

.')
\)
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MetelúÍ8ice

FTANSFORT
SêryiÇo3 616rrômêcànicoe

rer€tuatóíloP/água
rereryàtó.lo p/produtos quimi.os
tanquês p/coôburtúêis
prest.çào dê rêryiços
.struturas mêtállcàs
portões,g.ades,po.tes ê ianêlas
.orrê mãô dê inôr

,Zi

c(Prir.úr.e16ltu!23

DO OBJETO:

O objeto é o fornecimento e instalação de telas e portóes na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker.

DECLARA para os devidos fins de direito e quem possa interessar que
sua proposta de preços contempla todas as despesas necessárias para a
execuçáo, tais como obrigações sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas,
fretes.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do
pregão.

PRÂZO PRESTAçÃO DOS SERVIçOS: no máximo 60 (sessenta) dias, a partir
da assinatura do contrato.

PRAZO DE PAGAMENTO: ate 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços e
emissão da nota fiscal.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

€22=zé?-
TRÀNS FoRT - s E Rvr cos-Étgnou eCÀn rcos r-ióa- u e

C N PJ/M F :'17 .482.91 61 0001 -28
BRUNO DE LIMA RUZA ..-1

soclo/ADMINIsTRADoR I t= to,t ô4 êt^nô4 ,ra I
, /.482.91610001-28

TRAilSF0RT .SERVIç0S

ELETROITECÂXICOS LTDA .I'::

ROO BR 369, S/N Kmgí
. Vlla Galeano - CEP E6.3C . {' 'j .
I Cornélio ProcóPio ' fare,o

4
f,

t,l

L.



) Município de Nova Santa Bárbara ) e4,." ,

Progão Presonci al 11 12019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CtlPJ: 17.482.916/0001-28 Fornecedor: fRAt\fSFORf - SEFô/@S E-EIROi,EOAi@S L1DA tlE E{ail: transíort@hotÍrEil.combr

Érderêço: RorcvA 8R369, SN KIlÂ 91 - VILA CTALEAIIO - CORNâ0 PROCÓSCyPR - CEP 863OGOOO TeloíonG: Fax: Cotutâr: (43) 99603-

lnlcriçáo EBtadual: 906'19328-09 Contador: REGIl\lALm FRANC§@ DA SILVA Têlofone contador: (43) 35235941

Fbpresentanto: BRthlO 0E LwA RLzA

Brderoço roprersntante: RLlA ANTÔNo FULGERI45

Émail reproôentânto : transf ort@hotÍmil.combÍ

Banco: 104 - CEF

CPF: 086.028.279-1í

- JARDh4 CFXSTO RE - @RNÉ.O FROCÓHC|/PR - CEP 863OGOOO

Agéncia: 388- - CÂXA E@l{OÀrCA FEDEML - COR}É-lo

RG: 127,143963

Conta:3283-8

Tolêtonc ro proro ntante : (43) 99603-

Data de abertura:

Fornecodor onquadrado como micÍo6mpresa ou emprosa do psquêno poÍlo (para obter os beneflcios da loi complemontar no í2312006).

il" ltem D..crlçlo do Produto í S.rvlço ClE.. Unld Proço iilímo Mrrcr hdelo Prego lJnlúrlo Preço Toül
001 Cêrcamênlo dê quadrâ totalizando 41Em' i,00

êm lêrâ gâlvánrzâdâ, com pintura.m allo adêÉncia Êm PvC, melhâ 2,5m, Íb BWG 18, Íir.dos
em ludo industÍial do 2". Ponóes coníêccionados em pêÍÍil ÍBdondo, o3pê3suÍe do chápâ dê
2,00mm, pintuía aulomoliva (PU) ê/ou êleiíostál'ca. sendo (X (qu.lÍo) unidedos ôá3 m6didâs
2,90m x 2.30 motros e 0{ (quâirc)unidâdes nâs mêdidâs: 0,E0m x 2,10 malros. lnclu§o
matênalê máo dô obra

UN 84,450,00 ÍRANSFORT TRANSFORT 67.560,00 ô7.560,00

PRE@ IOT'L DO LOIE

IOTA OÂPROPOSTÂ

4r.640,00

37.540,00

Valllade da proposta: 60 dias

Plazo de entrega: 60 dias

réa-:'=,,,.,:=*-
rnnffi-nr: smvços e-ErRofuNcos I-TDA ME

CtIPJ: 17.482.916/0001-28

I n ,tgz.gt6/oooí.281
TRAilSF0RT .SERVtç0S

EtETR0tECAiltC0s LTDA .tú :

L,3
ROD BR 369, S/N Krít91

a Galêano . CEP. 86.1C, {r ,r

ornóllo Procóplo - /dràtti,

i

cú

040{/201917 06rG
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)

CIçJ: í2.0í9.258/000í-19 Foín€codor: BAU-O CUAR DE OLMERA FERREIRA EnRl i/E
Ehdsrsço : RtA GLllA|,lA 07 - VLA ROSA - TeEíyEco BorbalEa - @U272-YO
lnscrlçào Estadual: 9052222874 contador: mLl-O

MunlcÍplo de Nova Santa BáÍbara

Pregão Presenclal'l 1l2O'19

PROPOSTA OE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

Em all: FERCOiiFI-ORES@||OIIVIAIL.COM

TelsÍono: Fax C€luler:42 9991G1970

TeloÍono contedor: 42 3272-7A6
tuprosontante: PAU-O CUAR DEOLIVERA FERRERA CPF: 536.828.'!5$53

Érdorêço rêpreaontanto: RtlA GlJIAt.lA 07 - VlA ROSA - TeEÍBco Borba/PR - CEP &4272-340

Em all rsprêsentanto: FERCO|VfLOFES@FPII/IÂL.@lu
ganco: 34í - ffAU Agàncla: 2778 - ÍfAÚ - TeE[Eco Borba/FR

RG: 445635&4

contsi 3785í-9

Teleíone rêprosentante: 42 999 1G1970

Date de eb€rtura: 2U0512010

Fornecador qnquadr.do como mic.ogmprg!a ou emproge dê p6quono porto (p.râ obteÍ os benefíclos da lsi complementaÍ no t23r20OG).

t{c h.m Dolcrlçlo do Produb r S.Ívlço Qtd.. unld Pr.ço mrlmo irrrcr lilodelo Pí.ço ufllúÍlo PÍaço Total

001 C6rcEmonlo dc quadra tolâllzando 418m, 1,0O

cm tolE gelv€nlzedâ, com plnluÉ ôm alto âd6ênciâ Gm PVC, mslhâ 2,5m, Ílo BWG 18, íi(âdos
ôm ludo indualrialda 2". Poíô!! conÍ.ccionados €m FrÍilÍ€dondo, ô3pô3!uÍâ dê châpa dô
2,OOmm, piÍuÍe.utúnotiv a (PU) €/ou €t€tÍoslâlica, 6.í!do 04 (qualro) unidâdo! n€s mdldâ3:
2,90m x 2,30 ínclrc! ô O{ (quãlro) un'dadG! na! m.didas: 0,80m x 2.10 m6ko!. lncluso
mai€rial€ máo d. obra

UN 84.450,00 FERCON

Ef,E.Ii/E

PREçO TOrrL OO LOÍE

TIITÁL DAPROPOSTÂ

69.000,00

..r.',.,.í,.lí0q;-01

.,,,;, r. ' at 0p0Éo

69.000 00

Va[dade da píoposta:60 dhs
Razo de ontíegar 60 diâs ú ct /,r.

Ht,.O CUAR IE OLMENA
cit€J:'l 2.01 9.258i/0001-1 9

ttz 
otg zso/orlot-til

*!18À',iíii,?,,fl119*o

RUA GUIANA, 07 . Y'II ROSÂ

I rEp 84272.340 . rEttr,lnco aonal . eg
l)

CBO4,O1015ã'/í2
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.) Municipio de Nova Santa Bárbara ) "a,*.,
Pregáo Pressncidl 1112019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CNPJ: 00.'147.794/0001-10 Fornqcodor : TBÁS DE ALAIiBMDO ÍúARINGA LTDA - EPP E-mail: edrÍEr@telasmaringa com.br

Efdereço: RIJA ESTADOS UNIDOS í751 - JARDII\T INTERNORTE - IúARINCIA/PR - CEP87045-010 Te leÍone: 44 3229-3535 Fax: Celular:44 99126-5666

lns crição Btad u al: 701 1997664 Co ntador: A DRA llo BB-LI Te leÍone contador: 44 3031-85'1 5

Fbpresentante: EDívlAR APARECIDO DE SOUZA CPÉ 711.544.189-87 RGi 44729415

Endsreço representantê: AV CARLOS @RFEA BORGES 1013 CASA 10 - @NJ l-tAB INOCENTE VltA NOVA JR- IIIARINGA/FR - CEP87060-000

E m ail representante : edrnar@telasínaringa.com.br

Banco: 748 - BANSIGiED Agência: 7'l-8 - Í\rARlf,lGA/FR Conta: 17770-0

TelêÍone re prese ntant€: 44 99126-5666

Íbta do abertura

Fornecedor onquadrado como microempÍesa ou empíesa dê pequêno porte (para obtsÍ os beneÍícios da lei complemgntar no í2312006).

!rÉ $i,.
P.oço irárimo irarca

i$MiLot: ool Él. 0oí .Ja.'" '-íf
No ltsm DelcÍlçlo do Produto / SsÍviço Qrds. unld. Proço UnlúÍlo PÍâço Tot l

001

Validade da proposta 60 dias

ftazo de entrega. 60 dias

Cêrcamenlo de quadrâ totalizándo 418m: 1 00

em lela gal!anizêda com pintura em alto áderêncie em PVC, mâlha25m, lio BWG 18, Íixados
êm tudo rnduslnal de 2". PoÍtóes conÍeccionados em peíil redondo espessuÍa de chapa de
2.00mm p,nrúra âúlomotive (PU) ê/ou eletroslá1rcá sendo 04 (quâtro) unrdades nas medidas
2.90rn x 2 30 melros e04 (quatro)unidades nas medidâs 0,80m x 2,10 metros. lncluso
malerale mão de obrâ

uN 84 450.00 TAM 74 300 00 74.300 00

PREçO TOÍÁL DO LOIE

TOTÁL DAPROPOSTA

74.300,00

74.300,00

,n
Wt:

TE-AS DE ALAÀÉRADo iilA
CÍ,IPJ: 00 147

L EPP

1- 10

f6 o. ut.t g,a /oo 01_ 1õ-l
IEI.A§ DI Á[Ill,lEHAOO II,|ARIIIGÁ IIDA . [iP

,.,r,#i, |""',',íli lllori illl o,o
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
SscÍetaria da Receita FedeÍal do Brasil
PÍocuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

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

Nome: TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICO§ LTDA
CNPJ: 17.482.9'16/0001-28

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍlcação da regularidade flscal, ou ainda não vencidos: e

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

Coníorme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados- Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'l da Lei no 8.2'12, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta ceÍtidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.govbÊ.

Certidão emiti entê com base na Portâria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751 , de 211012014
Emitida à A0A2U9 <hora e data de Brasília>
Válidâ
Código d ão: 9AA2.7ACA.4085.6EBG
Qualquer hda invalidará este documenlo
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130
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CeÉidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0197í7830-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.4A2.91610001-28
Nome: TRANSFORT. SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

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

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

Válidâ at 812019 - rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.or.gov.br

J

/

Endtdo via lntêdat hiNia (01to/t2o19 11.55.16)
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Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
SECRETARIA OE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TRANSFORT - SERVTÇOS ELETROMECÂN|COS LTDA. ME CNPJ: 17482916000128

Aviso

Data: 04/04/20í I 14h56

Número

2385
àl

0410512019

Sem débitos pendentes até a presente data.

â- Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data náo constam débitos tributários relativo ao cadastro
econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçáo

Econômico: 8421 - Fab(icaçáo de artefatos de concreto, cimento, Íibrocimento, gesso e materiais semelhantes

Endêreço: Rodovia BR 369, SN - BaiÍÍo VILA GALEANO - Compl. KM 91 - CEP 86.300-000

Código de Controle

CWORSLJ6PK9BODJl

Cornélio Procópio (PR), 04 de Abril de 2019

I

A validade do documento pode sêr consultada no site da preÍeitura por meio do ódigo de controle informado. ,

Av. Mina G.raÉ, 301 . Crntro
Comélio PÍoópio (PR) - CEP: 86300000 . Fonã 

'1335208000 Página 1 de
,fl
íd{
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C/|.IxA
CAIXA ECONÔMICA FEOERÁL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17482916/0001-28
RAZãO SOCiAI: TRANSFORT SERVICOS ELETROP1ECANICOS LTDA ME

NO]nE FANtASiA :TRANSFORT SERVICOS ELETROI'4ECANICOS

Enderêço: ROD 369 SN KM 91 / VItÁ GALEANO / CORNEUO PROCOPIO / PR /
86300-000

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: 04/O4/20L9

Certificação Número ? 20t 404565885421907

Informação obtida em 04/04/2019, às 14:56:54.

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

03/0s/2019

04t04t2019 httpsr//consulla-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crí/CílFgeCFSlmprimirPâpel.asp

@@
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httpsJ/consulta-crf.caixa.gov.brlEmprêsa/CrflorflFgeCFSlmprimirPapel.asp 111



041o4t2019 Comprovante de lnscriçáo e de Situaçáo Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ÍITULO DO ESÍÀaELECIMÊNÍO (NOME OE FANÍASIA)
TRANSFORT. SERVICOS ELETROMECANICOS MÉ

133

COMPROVANTE DE INSCRIç O E DE SITUAç o
CADA

21/0112013
MERO D€ I

í7.,1E2.916/000í-28
MÁÍRIZ

TRANSFORT. SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

L (EFR)

s

cÓo,Go E DESCRçÁO OA AÍtVtO DE ECONoM|CA PRtNCtPÁt
28.6í-5{0. Fabricação da máquinar para a indúatÍia metalúÍgica. Froçaa ê acessóÍios, excoto máquina§{erÍâmentâ

c IGO E DESCRIÇ DASATIVIDAOES MICAS SECU

33.21{{0 .lnstâlação d€ máqulnas o equlpamêntos lndustrlais
25,42{.00 . FabÍicaÉo de ârligo3 d6 sêrralhorlâ, êxceto esquâdries
47.43-í{r0 . Comércio varêJlsta de vldÍos
25.12€.00. Fabricação d. esquadrias de metal
25.í'l{r{0. Fabricação d. ostruturas meÉlica!
23.30i{l . Fabricação de €struturas pré{floldadas de concrato armâdo, em sádg a sob encofiende
,[3.99-í.03 - Ob.as do alvonaÍia
,(,2í.540 .lnstalaÉo e manutonçào.lót ica
43223.01 .ln.tâlaçóe3 hldráulicar, lanitáriâs o de gás
i13.30-4{2 - ln.talação do portas, lanelas, teto3, divisó a3 o armários êmbutidos do qualquor material
Í3.51.1{r0 - Fabrlcação dô arteÍato3 têxleis pa.a uso doméstico
22293.99 - Fabricação do ârteÍato3 dê malerlEl plástico para outro3 usos não ê3pêciÍicados antoriormente
95.29-t{5 . R€paração d€ ârtigos do mobiliárlo
47.4í-5{0 . Comércio vaÍêrl6ta de tlntaE e matgÍlâls para plntura
43.30-a{4. Serviços dê pintura ds ediÍício! om gêral
47.i14{-99 . Comórcio va,ojista de maleriais d€ constÍução em geral
8í29{.00 - Atividadês do limpeza não ospêciíic.das ant.íorments
42.í3+.00 - Obrú do uÍbanização - Íürs, praça. e calçâda5
01.61{{3 - Servlço do pr.pa.ação d. tor,êno, cultivo o colheita
3E.í1.140 - Coletá de re.lduos n rigoso!

IGO E OESCRI otca
206.2 . Sociqdad. E rarárla Llmltada

NU

s/N
LOGRADOURO

ROO BR 369
COMPLEMENÍO
KM 9í

CEP

E6.300{00
MUNICIPIO

CORNELIO PROCOPIO PR

TELEFONE

(€) 352+1856

OAÍA DÀ SIÍUAÇÁO CADASTRAL

21t01t2013

BAIRRO/DISTRITO

VILA GALEANO

ENDEREÇO Nrco

s
AÍIVA

SÍÍUAçÃO ESPECIA! DATA DA SIÍUAÇÀO ESPECIÁI

Aprovado pela lnstÍução Normativa RFB no '1 .634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0410412019 às'14:57i27 (data e hora de Brasília). Página. 112

I I

.*"k ila.íazendâ.gov.br/p€ssoajuridicá/cnpy'cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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04t04t2019 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

134

ü
NÚMERO DE INSCRIÇÀO

17.482.916/000í.28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

2401t2013

TRANSFORT . SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

cÔ0tcoE oEscRrÇÁo oas arrvtoaDÉs EcoNôMrcas sEcuNoÁRras
37.024.00 - Allvidades rslaclonada! a asgoto, axceto a gestáo do .edos
E122-2{0 - lmunização . cont.olo do pragas urbanâ.
Eí.30-l{r0. Atividadês pai..gísticas
43.99-í€9 . S€rviços .spccl.lizados pEí. construção nào eBpeciÍicedos ântoriorÍnênte
96.033.{rí - G.!táo o manutenção do comitérlos
3í.0í-2.00 . Fabricação do móvêis com prêdorhlnâncla dê madolra
31.02.í{0 . Fabílcação d. móveis com predomlnânci. dê rrlotal
tt520{r.{r2. Sorviços de lantemagem ou Íunilarla o ptntura do vêículos automotores

'15.20{r.05 
. SsrviçoB de lavagem, lubrlflcaçáo o polimênlo do vêículos automotor€t

t15.20.0{l . Sêwlço8 de manutênçáo a rcparaçáo mecânlca dê vêÍculoa automotorôr
45.20{{3 . S€rviços do manutonçáo e roparação olétrica do v6ículos âutomotoÍôs

ENÍE FEOERÂTIVO RESPONSAVEL (EFR)

1+--\
sÍruaÇ/
ATÍVA

cÓDIGo E DESCRIÇÂo DA NATUREZA JUR]oIcâ
20ô.2 - Sociod.dê Empro3ária Limitada

NÚMERo

s/N
LOGRÂDOURO

ROO BR 359

CEP

E6.300{00
BÂIRRO?DISTRITO

VILA GALEÁNO
to

CORNELIO PROCOPIO

COMPLEMENÍO

KM 9í

PR

ENOEREçO ELEÍRÔNICO ÍELEFONE
(/(3) 3524-18s6

OÂTA DA SIÍUAÇÀO CAOASTRÁI

2401t2013

sltuÀçÁo EsPEcrÀL DAÍA OÀ SIÍÚAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n'í.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0rÍ/04/20í 9 às 11i57:27 (data e hora de Brasília). Página:212

Ij

https:/,vww.recgila.íazenda.gov.br/pessoaju.idicá/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Compíovante.asp
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.r..Í i i. a

PJD]R J'J i) i C IÀ,P. ].,
.iUST.Ç.4. DC TRÀ4;:Lli(-l

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS

ELETROMECANI COS

rRÀB2r8rÀs

LTDA,Nome: TRÀNSEORT

Certidão n"
Expedição: 04

S ERVI COS

(MÀTRI Z

t7 0434334 / 2A79
E FILIAIS) CNPJ: 17 . 482 .976 / A007-28

às 14:58:31
0 (cento ê oitenta) dias, contados da dataVal- idade :

de sua ex

Certj-f ica-se que TRANSEORT - SERVICOS ELETROMECÀNTCOS I,TDÀ
(MÀTRIZ E EILIÀIS) . inscrito (a) no CNPJ sob o n"

l7 .482.9L6/O00L-28, NÃO CoNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal,histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolrdação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12,440, de 7 de julho de 20ll , e
na Resofução ÀdministratÍva no 1410/2A11 do Trlbunal- Superlor do
Traba.lho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certídão são de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais.
A aceitaÇão desta certidao condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no pôrtaI do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidão emr-tida gratuitamente.

TNFOR!{ÀÇÃO TMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à i,dentificação das pessoas naturais e jurídícas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecrdas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udiciais trabalhi s tas, incl-usive no concernente aos
recolhj.mentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas / a

emolumentos ou a recolhimentôs determi-nados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissào de ConciLiaÇão Prévia.

I
/,

0/ / 2019
di ção.

ar
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Mêtelú18lcâ

FTANSFOR'TSerylço3 olotÍom€cànicos
rês€tu.tó.loP/áau.
rêrêMtório p/Píodutos quimicos
t.nque5 p/combust'veis
pre5tação de 5êdiços
êstroturãs m.tállcâs
po^óe5,a.àder,port.s ê jànelas
core mão dê inox,,,

cre,:rr.{r.er6/M1,23

<.r:143)e6osr524

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 7", tNC. XXXilt DA CF)

PREGÃO PRESENCIAL NO 11/20í9

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.916/0001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG

n' '12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-11, residente e domiciliado na Rua

Jose Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do

arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de í993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis

anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de

aprendiz.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

./1-..1furzn.a'
e

C N PJ/M F :'17 .482.91 6 t O0O1 -28
BRUNO DE LIMA RUZA

SOCIO/ADMINISTRADOR ri7.482.916/000Í -2$
TRAXSF0RT .SERVlç0S

ETETROTECA}IIGOS ITOA "H:

ROD BR 369, S/N Kmgí
E6.!(.- {t t t

ü,

Coméllo Procôplo,- ? drat ra

| .'/'.t /.4rÇfl
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Mêtalúraic.

FTA.NSFOFIT
S€ryiçog elelromecâôicôs

rê5êruãtóriop/átua
resêMtóíio p/produto5 quimicos
tanquê5 P/coóbu§tivei5
Píêrteçào d. rêrviços
.struturâr m.tállcás
portõerAr.dê5,portas e jânelas
corre mão dê inox...

<iPr:r, ..2.e!6/@r,23

..r.(.3re603es2.

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

PREGAO PRESENCIAL NO 11/2019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.91610001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 9í-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da édula de identidade civil RG

no 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-í1, residente e domiciliado na Rua

José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelecidos no ato de

investidura de contrato social, no uso de suas atribuições legais, Declaro, sob

pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a

modalidade Pregão Presencial No í112019, instaurado pelo Município de Nova

Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com

o poder público, em qualquer de suas esferas.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019.

TRANSFOR S ELETROMECANICOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 1 7.482.91 6/0001 -28

BRUNO DE LIMA RUZA
SÓGIO/ADMINISTRADOR uz.asz.st6/0001-zír

TRAilSFoRT .SERVIçoS

ELETROTECAIIICOS tTDÂ .H. :
ROD BR 369, S/N Kmgí

. Vlla Galêeno - CEP
I Cornéllo P.ocópi

il

86.3r,. {,
O - ?dtôtt
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Metâlú18icâ

FIANSt"9"R-
rêsêrvàró.loPláauâ
res€rvatórlo p/produtos quimicos
ta.quês p/.ombustiveit
Píést.çlo dc seMços
êstruturâ3 mêtállcâs
po.tõ.s,tràdês,portàs e j.n€l.s
corre m50 de anox-..

(N'rrr-{r,e!6/@r 2.

<.rr(.5)e603es2.

DECLARAÇÃO DE FATOS |MPED|T|VOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.91610001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG

no 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-11, residente e domiciliado na Rua

José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelecidos no ato de

investidura de contrato social, no uso de suas atribuiçôes legais, Declaramos, na

qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal

de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 1't12019, sob as

penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-

nos para a presente licitação.

Cornélio Proópio/PR, 04 de Abril de 2019

TRANSFORT. ELETROMECANICOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 17.482.91610001 -28

BRUNO DE LIMA RUZA
SOCIO/ADMINISTRADOR \t ,tsz.st6/ooor.zil

TRAil§F0RT .SERVtç0S

ETETROTECAXICOS ITDÂ "H.:

ROD BR 369, S/N Kmg,
r Vlla Gâleano . CEP 86.3( - {r r r

LCornóllo Procóplo - -,aÍot.í
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Met.lúryice

FTANSFOFtTor êlelromecânlcos
<(,rir-r.e16/@1,i.

..r:(43)s603es2.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO PRESENCIAL NO 11/2019

A empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.482.91610001-28, com sede na Rodovia

BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Cornélio Procópio/PR, CEP. 86.300-

000, neste ato representada por seu sócio/administrador Sr. BRUNO DE LIMA

RUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG

n' 12.744.396-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do

Paraná e inscrito no CPF no 086.028.279-1 1, residente e domiciliado na Rua

José Roberto Gomes, no 47-Jardim Vale do Sol, na cidade de Cornélio

Procópio/PR, CEP. 86.300-000, com poderes estabelecidos no ato de

investidura de contrato social, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para

efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial No í 112019, da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro

societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo

em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou

servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do

Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Cornélio Procópio/PR, 04 de Abril de 2019

TRANSFORT - SERVI OMECANICOS LTDA - ME

rês.d.iórioplátu.
rer.rvâtóíio p/produtos quimicot
tanquêr p/combu3tiveis
prest.çâo de serüços
êrt.ut'Jr.s metállcât
porrõ..,8í.des,poÍt.s e jãnêlas
corrê mão dê iôox,..

N

;,-/

CNPJ/MF: 1 7.482.9í 6/000í -28
BRUNO DE LIMA RUZA

SOCIO/ADMINISTRADOR
â

\t.qazsr{toaowil
TRAt{SF0RT .SERVIç0s

EtEÍRotEcÂiltcos tT0Á "H.:I
,--) RoD BR 369, s/N Km9íi _,, I Vlta cateano - CEp. E6.tt . + + .

I ' l-Cornóllo Procópío - ?o?e.ti. 
-
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RI,PÚBLICA FEDERÁTIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CARTORIO DISTRIBUIOOR & ANEXOS

AVENIOA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO
coRNELTO PROCÓPrO/PR - 86300400

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER

JURAMENTADO
ALEXÂNDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte inteÍessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição de FALÊNo|A, RECUPERAÇÃO .tUOtCtRL e EXTRAJUDICIAL, sob
minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

inscrita no CNPJ no 17.482.91610001-2S,estabelecidanestacidadeeComarcade
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-

ta e os últimos 20 anos que a antecedem.

ffi1ililffiilil1ll lililtlilllt til
CORNÉLI P

DRAL

I *".t+= Pôder Jüd,cráÍio iláá:rr Cê.RTORiil oO t
l1l"â iÍ urt;;li:,'J tDÇil r: ÂNEXOS I

i *+in l; .: ! ! : iii;rche 's !..1üa!ter I
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REPÚBLICA F.EDERATIVÂ Do BRÀSIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuiçáo de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, veriflquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

inscrita no CNPJ no 17 .482.91610001-28, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 20 anos que a antecedem

tffiilillltiltffiiltfitilil illll ilIl

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT. E11 - CENTRO

coRNÉLro PRocôPro/pR - 86300000

CORNELIO PRO to eF

EAL S

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER

JURAMENÍÁDO
ALEXANDRE ALVES FERREIRA
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\$="ôu ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPtO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÂO

Alvará No: í 08/2013

lnscrição Municipal: 54-í4064

Reg. Livro: 108

Folha:4816

ALVARÁ DE AIJTORTZAçÃO

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de
endereço, de ramo, ou qualquer outra alteração,
procurar o Departamento da Receita para as
providências necessárias, evitando problemas Íuturos.

O Diretor do Departamento da Recêite, em viÉude do que consta no pÍocêsso protocolado sob n'
481612013 de 251412013 concede, enquanto satisfazer as exigências da Legislagão em vigor
AUToRIZAÇÃO a:

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSFORT - SERVIÇOS ELETROMECÀNICOS LTDA. ME

CNPJ: 17.482.916/000't -28

Logradouro:

Complêmento

Bairro:

Distrito:

Cidade:

BR 369

: KM 9l
VILÂ GALEÂNO

Número: SN

CEP: 86300-000

CoÍnelio Procopio UF: PR

ENDEREÇO

ATIVIDADE PRINCIPAL E ACESSORIAS

OBSERVAçOES

ALVÀRÁ DE AUToRTzAÇÃo coNF.pRor. No 4816 DE 2,to4nofi. A EMPRESA ESTÀ suJÉrrA À
COBRÁNÇA DE TAXA DE PUBLICIDADE(FACI-IADA,MUROS.PLACAS E OU SIMILARES), DE ACORDO COI\,1

ART. 160 DA LEr MUNtctpAL o93io8 DE 13/11/08 E LÉt CoMPLEMENTAR No 065/02 E pRoíBrDo o
DEPÓSITO E PERMANÊNCIA DE I\'ÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VE|CULOS AUTOMOTORES, SOBRE O
PASSEIO E VN PÚBLICA. DE ACORDO COM O ARTIGO 23 DA LEI COMPLEIVENÍAR 093/08.

FABRICAÇAO DE MÁQUINAS PARÁ A INDÚSTRIA METALÚRGICA,PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCET-O
MAOUINAS, FERRAMENTAS, INSTALAÇAO DE MÂOUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, FABRICAÇAO
DE ARTIGOS DE SERRALHERIA,EXCETO ESOUADRIAS, COMÊRCIO VAREJISTA DE VIDROS, FABRICAÇAO
OÉ ESQUADRIAS DE METAL, FABRTCAÇÃO OE ESTRUTURAS METÁLICAS,FABRICAÇÂO DE ESTRUTURÂS
PRÉ.MOLDADAS DE CONCRETO ARMÁÓO, E|lt SERIE E SOB ÉNCOMENOA,

ü

I
i-\

CARLOS PEREIRA

-FJ DEPARTAMENTO DA RECEITA

Coínelio Píocopro(PR), 29 de e 2013

MARCOS PEDROSO DE OLIVEIRA
FISCAL DE TRIBUTOS

-. .,/
- azi'-Ç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROGOPIO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ : 76.33í.9 41 10001 -7 0

Cornélio Procópio, 30 de Junho de 2014

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos Íins que a empresa Transfort Serviços

Eletromecânico Ltda, inscrita no CNPJ No 17.482.916/0001-28, com sede na BR 369

km. 91, no município de Cornélio Procópio-PR, atendeu satisfatoriamente com a

confecção e instalaçáo de alambrado, de acordo com Processo Licitatório 27312013.

Sendo a mesma cumpridora dos prazos e termos firmados na contrataçáo, não tendo ate

o momento nenhum registro que a desabone.

E por ser expressão de verdade, firmo a presente

iretor Depa Lic ção

\.,.ii
,!r
itJ/

Gilson Màriano Pereira
Diretor Departame\to de Administração

tl

Âv. ilinas Gsrais, 301 - CEP 86300{00 - Fonê: (0"4i1) 35208000 - Far: 3520402í.
Site: wvy\Ír,.cornelioprocopio.pr.gov.br

/
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1& PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLtO PROGOPIO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.331.941/000í.70

Cornélio PÍocópio, 07 de AEosto de 2O14

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Trensfort Serviços-

Eletromecânico Ltda, inscrita no CNPJ No 17 .482.9l610001-28, com sede na BR 369

km. 91 . no município de Cornélio Procópio-PR, atendeu satisfatoriamente com a

prestação de serviço e fornecimento de produtos de serralheria, vidraçaria e calha,

conforme Pregáo N'273/2013, Licitação N" 14U2013. Sendo a mesma cumpticjora dos

prazos e termos firmados na contrataçáo, não tendo até o momento nenhum registro que

a desabone.

E por ser expressão de verdade, firmo a presente

)
lovi Gil ariano PeÍeira

Diretor D mento de Administraçãor P de citação

Av. Minâs Gerals, 30í - CEP 86300-000 - Fone: (0*43) 3520.8000 - Fax: 3520-8021.
Slte: u 

^.w.cornelloprocopio.pr.gov.br

Á
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TRANSFORT.SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA _ ME.
CNPJ/MF sob o no 17.482.916/0001-28, com sede na Rodovia
BR 369, KM 91-Vila Galeano, na cidade de Gornélio
Procópio/PR.
Fone: (43) 9 9603-9524
PREGAO PRESENCIAL NO 1112019
ENVELOPE N" 02 (DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO)
ABERTURA: As 14h00m dia 05/04/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada no
fornecimento e instatação de telaç e portões na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker.

lF-
ê-

i'.r
\ ,.'
)ít\

]



tü7
{DH PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTT.RA DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' I I/20T9 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
19/2019

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentaçào, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' lll20l9 -
(PMNSB) - Contrataçâo de empresa especializada no
fornecimento e instâlação de telas e portões na Quadra
Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker.

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. as quatorze horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222.

Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n' 1 .33 1.506-92 SSP/PR, e os membros da

equipe de apoio, Sra. Rosemeire Luiz da Silva, RG n' 7.224.894-5 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere

Sotto, RG n' 9.257 .282-0 SSPiPR, designados pela Portaria no 080/20 I 8, para proceder a abertura e
julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do

objeto do Pregão Presencial n'11/2019 - Contratação de empresa especializada no fomecimento

e instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da

Conceição Kasecker. Aberta a sessão, o pregoeiro informou que protocolou os envelopes no I e no

2 as seguintes empresas: TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ n'
1.7 .482.91610001-28. representada pelo Sr. Bruno de Lima Ruza, RG n' 12.744.396-3, TELAS DE
ALAMBRADO MARINGA LTDA, CNPJ n" 00.147.79410001-10, representada pelo Sr. Augusto

Carlos Moreira, RG n'6.286.549-0, PAULO CEZAR DE OLMIRÂ FERREIRA EIRELI,
CNPJ n' 12.019.258/0001-19, representada pelo Sr. Paulo Cezar de Oliveira Ferreira, CPF n"

536.828.159-53 e RESENDE & CAVALCANTE LTDA, CNPJ n' 14.987.519/0001-10,

representada pelo Sr. Claudinei Dias Athayde, RG n" 4.374.004-4. O pregoeiro resolveu dar

continuidade ao pregão solicitando que os representantes das empresas presentes apresentassem os

documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços. Ato
contínuo. o Pregoeiro convidou o representante da licitante que apresentou o menor lance à
negociação direta, visando à obtenção da of-erta mais vantajosa para a administração. A proposta

apresentada foi de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais). Em seguida, procedeu-

se à análise dos documentos da empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS
LTDA, CNPJ n" 17 .482.91610001-28, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e obsen'ou-

se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada. O

Pregoeiro informou ainda que no prazo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessào, a

licitante declarada vencedora, deverá apresentar sua proposta devidamente ajustada ao último
lance. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Rosemeire Luiz da Silva, lavrei a presente ata que

Rua Walfredo Brttencoun de Moraes, 222 - 9(0x\43) 3266-8100 C.N P J 95 i61.080./0001-60
E-mail: licitacao@nsb.or.qov-br Novâ Santa Bárbara - Paraná
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L48
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais
presentes que assim desejaram.

io de Assis Nunes

Pregoeiro

Rose ire Luiz da Silva
Equipe de apoio

olliny Simer
Equipe de apoio

Brun mâ uza

Representante da empres ransÍbrt - Sen'iços Eletromecânicos Ltda

o

l\ tl. tt
- - -nrg,.t/cpü, l,ro'f,[ar

Representante da empresa TÉlps /e Alambrad

/ilr.

I

o Maringá Ltda

P //'
'e Oliveira Ferreira

Representante da empresa Paulo de Oliveira Ferreira Eireli

Clau Dia thayde
de & Cavalcante LtdaRepresentante da empresa Re

/

.,)

rco

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes, 222 - g(0xx43) 3266-8100 C N.P.J.95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.qov br Nova Santa Bárbara - Paraná
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Lri
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAR{NA

RESULTADO DE LTCTTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO ííl20í9

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 05 de abril de 20í9, as 14h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n'

222, BaÍro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo pública, realizou-se a abertura

e julgamento das propostas apresentadas na licitação modalidade Pregão Presencial

no 1112019, que tem por objeto a contratação de empÍesa especializada no fornecimento

e instalaçáo de telas e portôes na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal

Maria da Conceição Kasecker, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes n" 1e n" 2 as seguintes empresas:

TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ n" 17.482.916t0001-28,

TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA, CNPJ n" 00.147.79410001-í0, PAULO

CEZAR DE OLIVEIRA FERREIRA ElRELl, CNPJ n' 12.019.258t0001-19 e RESENDE

& CAVALCANTE LTDA, CNPJ n"'14.987.519/000'l-'10.

Após a etapa de lances e análise dos documentos de habilitação, o

pregoeiro declarou como vencedora a empresa TRANSFORT - SERVICOS

ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ n" 17.482.9161000í-28, num valor total de R$

,14.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos reais).

lnÍormo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se as empresas habilitadas não estáo declaradas inidôneas para participar de certame

licitatório, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Juridico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 0510412019.

Marc to de Assis Nunes
Pregoeiro

Rua \'Valfiedo Bittencoun de Moraes no 22f, Centro. E .li 3266.8100, = 
- 86.250-000 Nova Santa Bárbara.

Paraná- E - E-mails licilacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.qov.br
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Ionsulta de lmpedidos de ticitar

Pê3quira IFp.dldor dê Ll.ltâr

TCEPR

Trpo doruínento CNPJ

NoÍre

Período pubhcação : de

Data de lnicio ImpedLmenlo: de

Data de Fiín lmpedimaitc: de

r Nümero dc.lmÊnto 17432916000123

are

aré

aLé

NTNHUl,l ITtt,4 ENi0NTRÂ00 PARA 0 tNPJ: 17482916000128!

https://servicos lce.pr.gov.br/tcepr/municipaYail/ConsultarimpedidosWeb aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 17.4a2.91610001-2a

Data da consulta: O5/O412019 14:56:22

Data da última atualizâção: 05/04/201 9 12:00:07

DETÂIHÂR Cr{P.l/Cpt D0 SÂI{C|oNADo

Nenhum registro encontÍado

Detalhamenlo das Sançôes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Ponal da transparência

LIMPAR

NoMt 00 SANC|0l,lA00 UT DO SANCIONADO óRGAo/INT|DÀDE SANC|oNADoRA Ttpo oA sAriçÁo DATA OE PUEI.ICAçAO OA SANçAO
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PREFEITURA MUNICIPAL 153
NOVA SANTA BARBARA

Processo Admin istrativo np 019 /2079

Pregão Presencial nP Ot1,l2O79

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e

instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola

Municipal Maria da Conceição Kasecker.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO NE O54I2OL9

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório

Pregão Presencial ns Olll2019, o qual tem por objeto Contratação de

empresa especializada no fornecimento e instalação de telas e portões na

Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição

Kasecker.

O pregão é regido pela Lei nq 10.520/2002, o Decreto ns 3.555/2000, o

Decreto pe 5.45012005 [poro pregõo no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ns 10.52012002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram
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juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como

forma de fixar o preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificaçâo, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria ju ríd ica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. +s incisos I a lV da Lei np 1,0.520/O2l e providenciou

a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas

propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas

fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4s, V da Lei ns

10.szl/02l..

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das

mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos

previstos.

No total, 04 (quatro) empresas se credenciaram para disputa por lances,

apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu
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representante para esta fase do procedimento. Ato contínuo iniciou-se a

fase de lances das empresas que apresentaram as menores propostas

dentro do percentual legal exigído.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, foi

declarada 01 (uma) empresa vencedora, vez ter apresentado menor preço,

procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica da empresa

participante e devidamente classificada, estando a mesma habilitada,

tendo sido informado à mesma ainda que em 01 (um) dia útil, contado do

encerramento da sessão, apresentasse proposta ajustada ao último lance,

juntou-se consulta no cadastro de ínadimplentes ou impedidos de licitar do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de

Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, abriu-se prazo para manifestação

de interesse a interposição de recursos.

Transcorrido o prczo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Presencial np Olt/2O79,

tendo vindo desta forma descrita acima, instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, estando

o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital
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convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ns 70.520 /2002, c/c a

Lei ns 8.656/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Díreta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

1
ü

ÔJ
ô'v

Carmen Cortez enc. \ LLE ot'l lv',
ot

Procuradoria Ju ríd ica



Município de Nove Santa Bárbara

Pregão Presênciel 1112019

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS i SERVIÇOS

ct\FJ | 17.482.916/0001-28 Fornecedor: TRANSFoF{Í - sEfd/lÇos ELETROMECÂNEoS LTDA ME

Érdeí€ço : RotDVA BR 369 sN KIvr 9í - vlLA GALEANo - CoRNgto mocÓHo/PR- cEP86300^000

lnscrição Estadual: 9m1$28-09 Contador: REGI{ALoO FRArcSCO DA SILVA

E-mail

To lcfonê
kansíort@hotnÉ Í.com.bÍ

Faxi Çêluler: (43) 99603-

ÍeleÍone contedor: (43) 3523-5941

Representante: BRJIIO 0€ LlÍ\4A RUZA

EndeÍeço representantê: RLA ANTÔNIO Ft-tr GlFRl45

E-m ail .epresentente : kansÍoÍl@holrrBil combr

Elanco: 104 - CEF

CPF: 086.028.279-1 1

- JARDü\4 CR]STO RE . COR}.]B.D PROCOS(yPR . CEP 86300.000

Agéncia: 388-. C^h E@f€ircA I-EtERAL CORNE-O

RG:127443963

Conta:3283-8

Telêfone reprcsentante: (43) 99603-

Oata de aberlure:

Fornecedor enquadrado como microcmpresa ou emprê6a dê pequêno porte (pere obteÍ os bsneÍicios da lei complementat no 12312006].

Lot..: tAí* rl' Lólc oot ,,, l,
N'ltêm D..criçâo do Produ[o / S.rvlço P.oço Márimo Mrrc.

001 Cc.clmento dê quad.. totalizâôdo 418m! 1 00

sm têla g. vanqrdô com piotuÍa êm sllo 6dcÍéncrâ em PvC. m.lh! ? 5m Ík, BWG '8 fixedos
cm tudo indusrrlalde 2" Portôe5 conÍoccionados cm peíil íodoodo, c§Pêesurâ dÉ chDPa de
? 00mm, pinl!râ ôJlomolrva (PU) c/o! clclÍostalrcâ, sendo 04 (q(oko) lndádes hâs medrdas

:9!m x ? 30 ôêÍos e 04 (qu6trc) únrdadca nas nrcdidâs 0,S0ôt2,10hêtrcs lncilso
málêná e mao de otrÉ

UN 84 450 OO TFANSFORT

/.

'r,4.900,00 44.S00.00

PR€ÇO TOTAL OO LOTE

TOÍÀL DA PROPOSTA

&r.900,00

aa 900,00

Valdade da propostÉ 60 oiâs

Prâzo de entrega ô0 dias
,).,'

IRAN§FôRT. SERVIÇOS ELETROMECÁNIOS LTDA ME

clfJ. 1 7.482 gl6/0001-28

f -.csz.gtstooot'2il
:RÂ|lstoRr ' sERVIços

r -riôreclrrco§LTDÀ'*:

*riflfiiliT'i,i''u';

6P-.{4rr v,r \e, I14 i

q)l
ãf

. ...,1
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIÂL" n." ]-ll2OL9,

pâra que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, LSI04 l2Ol9

Itarco An ássls Mznes
Pregoeir oao /2ot8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - 9 - E-mails licitacao@nsb. pr.so\ . br - urvu.nsb.pl4etE
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PALANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRTSENCIÂI N" Lt/2otg

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril (O4) do aro de dois mil

e dezessete (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuiçóes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Presencial n." lll2Ol9, destinado à contratação de empresa especia.lizada no

fornecimento e instalação de telas e portões na Quadra Coberta com vestiário da

Escola Municipal Maria da Conceiçáo Kasecker, a favor da empresa que

apresentou menor preço, sendo ela: TRÂNSFORT - SERVICOS

ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ n" 17.482.916/OOOI-28, num valor total de

RS 44.9OO,OO (quarenta e quatro mi.l e novecentos reais), para que a
adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes

\r,
EÀiô

PrefeilJ

\
Kondo
Municipal

Rua Walliedo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. t ,13. 3266.8100. L< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - I -E-mails licitacao@nsb-pr.gor'.br - urm'.nsb.pr.qer'.bt
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Poder
Executivo

Ano vl

Ii,PRENSÂ OFICIAL -
Lei n" 660, dê 02 de abril
de 2013.

TE E ADJ
PREG O ELETR rco N" 6/20r9

Aos 15 (quinze) dias do mês dê abnl (04) do ano de dois mle dezessele (2019) êrn rneu Gabinele, eu Eric Kondo, PÍeíeilo Municipal, no uso dê minhas
atribulçôes legais, HOMOLOGO o procedirnênto da LÉrtaçao Pregáo Elêtíônico n.0 6i2Oí9, destinâdo à aqutsrÉo de um veiculo adaptado para pessoas podadoras de
necessidades especiais, a íavor da empresa que apÍesentou menor preço, sendo ela: RODO SERVICE LTDA, CNPJ n' 00.688.075i00M.50, num valor de R$ 235.200,00
(duzenlos e líntâ e cinco rnile duzenlos reâis), para que a adjudicação nele procedida píoduza seusjuridtcos e legars eÍe tos.

Daí ciência aos tnteressados, obseívados as prescriçoes legâis pêítinênles.

Eric Kondo

PRE PRÉSENCIAL NO ííl20í9

Aos 15 (quinze) das do més de abnl (04) do ano de dors Ín e zess ete (2019) em mêu Gabinele, e! Eric Kondo, Preíeilo Mlnicipal, no uso de minhas
alnbuiçoes legars, HOMOLOGO o procêdrmento da Licitaçáo Pregáo Presencial n.o 11/2019, deslinado à conlrâtâçáo de empÍesâ êspecializada no Íornecrmento e

instalação de telas e po,1ôes na ouadÍa Cobertâ com vestiáíio da Escola MLrniclpal Maria da Conc€içâo Kasecker, a íâvor da empÍesa quê apÍesenlou menor pÍeço, sendo
ela: TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LÍDA, CNPJ n' 17 482.916/0001-28, num valor lotal dê Rl 44.900,00 (quarênta ê quâtío mil e novecêntos íêars)
para q!.re a adiudicáção neie procedida produza seLrsjuíidi.ls e legais eÍeilos.

Daí ciência aos inleíessados, obseÍvados as pÍescrições legars peírnenles

Eric Koído
Prêíerlo Mua crpa

EXÍRATO 00 CONTRÀTO N'tí/2019

REF.: Píegão Presêncial n.o 4/2019.

PÂRTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoâ jurídica de dire to publco rnlerna, lnscnla no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede admrnislrativa na Rua

Wâlfredo Bittencourt de Moraes, 222 e a empresa COOPER CARD ADMINISTRÁDoRÁ DE CARÍOES LTDA, inscÍila no CNPJ sob n'05 938.780i0001 .39, com sêdê na

Avenida Pedío Taques, 294 - CEP: 87030000 - Barno Zona 07, MaringíPR

0BJET0: Contratação de empresa especializada para administraçã0, gerenciamento e íornecimento mensal de vale alimentação parã sêIvidores municipais.

1a administrativa . 0% (zero por cento).

PRAZO DE VIGÊNClAr 12 (doze) meses, contados da dala da assinalura do mesmo, ou sela, alé 14./042020.

SECRETARIAi SecÍetanas Municlpâis.

RECURSOS: Secretaíias Municipâis-
RESPONSÁvEL JURiDlco: CaÍmen Cortezwllcken. OAB/PR nô 22.932

0ÀTÂ DE ASSINATURA CONÍRÂTOj í5i04i20'í9.

EXTRATO OO CONTRATO N" ,IZ2O19

REF.: Pregáo Píesêncial n.o 9/2019.

PARTES: M U NIC ÍPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jlrídic€ de d reilo pir blrco nlerna, in scnta no CN PJ sob o n" 95.56'1 .080/0001 SO, crm sede adminrstrat va na

Rua Walíredo BrtlêncouÍt de Moíaes 222, e a empresa ELLENCO SoLUçOES PARA TRÁNSPoRTE LTDA,, rnscnla no cNPJ sob n' 04.862.831/0001-23, com sede na

Rodovia Celso Gârcia Cld, 1334 - CEP: 86187000 - Baríoi Ana Elisa, Cambé/PR

OBJETo: Aquisiçáo de um veiculo üpo caminhão com colêtor de residüos reciclávêis.

VALOR: Rl 266.000,00, (duzentos e sessenta e seis mil íeais), sendo R5 263.000,00 (durenlos e sessenta e três mil rêais) o valor do repasse e R§ 3.000,00 (três mil
rêâis)o valoí da conlrapartrda do Municipio),

PRÀzo oE vlcÊNCIA: 180 (cento e oitenta)dias, ou seja, âté'11/í0/2019.

SECRETARIA: Secretana Munrcrpal de obras, do Trabalho e Geraçáo de Emorêgos
RECURSOS: Convénio N" ,l06/201E - Programa dê Col€ta Seleliva c€lebíado enfe o Munrcipro de Contenda e o lnstituto das Aguas do Paraná - AGLJASPARANA.

RESPoNSAVEL JURIDICO: Carmen Conez Wrck$ OABFR n0 22.932

DATA DE ASSINÂTURA CONTRÁTO: í5/04/2019.

Oiário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Bua WalÍedo Bihencouí de Moíaes n'222 - Centío

Fone,Fax: (43) 326&8100
E'm arl: diaÍ ooÍ c,a @ nsb.pr.gov br

ww nsb pr gov br
ww.lransparenciapaíana.com.br/doensb

Ediçâo N" 146í - Nova Santa Bárbara, Paraná Segunda-leira, Í5 de Abril de 2019.
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRÂTAçAO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇáo da empresa:

TRÁNSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ no

17 .482.916 /O001-28, num valor total de R$ 44.9OO,OO (quarenta e quatro mil e

novecentos reais). Tudo de conformidade com a presente Licitaçáo na

modalidade Pregão Presencial n." LL l2Ol9.

Nova Santa Bárbara, 18l04 12019

Prefe
Kondo
Municipal

Rua Walfredo Binencourt de luoraes n" 2lf, Centro, E 43. 3266.8100, :i - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná -.E - E-mails - licitacaoiZ'nsb.pr.qov.br - rvrvrv.nsb.rrr.eov.bt
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PREFEITURA MUNICIPAL
103NOVA SANTA BARBARA

estaoo oo panmÁ

ContÍato no í412019

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA

eÁReffiA E A EMeRESA TRANSFoRT - sEvtços ELETRoMEcANtcos
LTDA, TENDO PoR OBJETO A CoNTRATAçÃO DE EMPRESA

EspEctALlzADA No FoRNEctMENTo E TNSTALAçÃo DE TELAS E
ponróes NAQUADRA coBERTA cou veslÁnro DA EScoLA
MUNtclpAL MAR|Â DA coNcetçÃo msecxen.

ReÍerente Pregão Presencial n." 1'll2019

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão

Presencial n.o 1'l/2019, de um lado, o MUNICíP|o DE NOVA SANTÂ BÁRBARA, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/000160, mm sede na Rua WalÍredo

Bittencourt de Moraes, 222 - cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste alo representado pelo seu

Prefeito Municipal, 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 outro lado a empresa TRANSFORT - SEVIçOS ELETROMECANICOS LTDA,

inscrita no CNPJ sob n' 17.482.916/0001-28, com sede na Rodovia BR 369, S/N KM 91 - CEP:

86300000 - Baino: Vila Galeano, Cornélio Procópio/PR, neste ato representado pelo Sr. Bruno de

Lima Ruza, inscrito no CPF n" 086.028.279-11, RG n' 127443963, doravante denominada

CONTRATADA, em conÍormidade 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 condi@es a seguir estabelecidas e enunciadas.

CúUSUl.A PRIMEIRA. OO OBJETO

A contratada obriga-se a pÍestaÍ a Contratante fornecimento e instalação de telas

e portões na Quadra Coberta com vestiáno da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker,

conÍorme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.0 11/2019 e especiÍcado abaixo:

W,
hQó-utot
§9firlÇo,;

..1. 
", -::.

:.i.;: i;,:r....:.., *.rz ; io: i,.' :

iiro.uto,fi:
Marca do [Iniôaôá

dé,;lq;,5,,;,
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aUe Prei§:;:
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ço totál

LOT
E:

001

Lote

ool

1 8390 Cercamento de quadra totalizando
418m'zem tela galvanizada, com pintura

em alto aderência em PVC, malha

2,5m, fio BWG '18, Íixados em tudo

industrial de 2". Portões confeccionados

em perfll redondo, espessura de chapa

de 2,00mm, pintura automotiva (PU)

e/ou eletrostática, sendo 04 (quako)

lunidades nas medidas: 2,90m x 2,30

lmekos e 04 (quatro) unidades nas

lmedidas: 0,80m x 2,'10 metros. lncluso

lmaterial e máo de obra

TRANSFO
RT

UN 1,00 44.900

00

44.900,00

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222,Centro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail- Iicitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO OO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
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OTAL .900,00

CúUSULA SEGUNDA. DoS ANExoS CoNTRÂTUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial n.o '1 112019 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 05 de abril de 2019.

PAúGRAFO PRIMEIRO - As pârtes declaram teÍ pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para,

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o contrato.

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

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

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde

que devidamente assinados pelos replesentantes legais das partes.

cúusuLÂ TERCE|RA - Do PREço

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

obriga a pagar a CONTRATADA um valor total de R$ 44.900,00, (quarenta e quatÍo mil e novecentos

reais).

CúUSULA QUARTA. DO PAGAMENTO

O pagamento em até 30 (hinta) dias após a prestação dos serviços, mediante

apresentaÉo da nota Íscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretana da

Receita Federal do BÍasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às mnüibuiçóes instituidas a tÍtulo de substitui@0, e

às contnbui@es devidas, por lei, a terceiros e CertiÍlcado de Regularidade de Situaçáo.iunto ao FGTS.

CúUSULA QUINTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escÍito da

Administração, nos cilsos 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 Íundamentada das autoridades

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

Administraçã0.

PARÁGRAFo Út'tlco - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,

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

penalidades previstas, Íica sujeito a uma das seguintes sançôes:

a) Advertência;

2

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - yau{.qsb.pr.gov.br
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b) Suspensáo temporária de participação em licita$o e impedimento de

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

c) DeclaraÉo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Adminislração

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

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o pÍoponente ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da san@o

aplicada com base no contido na letra "b'.

cúusulA sExTA. DAS SANçÔES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obriga@es assumidas neste

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

Sem prejuÍzo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

CúUSULA SÉTMA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação conerão poÍ conta da dotação

orçamentária no

CúUSULA oITAvA. PRÂzo DE ExEcUçÁO
Os serviços deveráo ser iniciados em até 10 (dez) dias após a assinatura do

contrato e entregue em no máximo 60 (sessenta) dias.

CúUSULA NoNA. Do LocAL oA PRESTAçÁo DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados na Quadra Coberta com vestiário da

Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker,

cúUsUI.A DÉGIMA - Do PRAzo DE uGÊNClA.

0 presente contlato terá validade até 120 (cento e vinte) dias, conlados a partir

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

cúUSULA DÉCMA PRIMEIRA. DO FORO

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

das questões 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 (Íês) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 18/04i2019

3
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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c Kondo

Prefeito Mu pal- Contratante

a za

Transfort - Serviços Eletromecânicos Ltda - Contratada

.ÍA-
\=rtí'.to-^*

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenhana - Fiscal responsável pelo acompanhamento do conkato

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 dê sbril
de 20í3.

Ediçào N' 1464 - Nova Santa Bárbara, Paraná- Quinta-fêira, í8 de Abril de 2019

l- Atos do
EXTRAÍO DO CONTRATO N" í3/20Í9

REF.: Pregão Eletrônico n:6/20í9

PARTES: MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, pessoa juridicz de dirê[o

-{blico rnlerna, inscrta no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001{0, coÍn sêdê
,minislratrva na Rua WalíÍedo Bittencourl de Ma'aes,222, e a emprêsa RO00

SERVICE LTDÁ, nscntâ no CNPJ sob n' 00.688.075/00Cr4-50, com sede na

RodoMa Celso GaÍoa Crd,923 Lote 01 ouadra 11 - CEP 86187000 - Barrro Jd

Ana Elrza. CamtÉ/PR.

OBJETO: Aquisição de um veículo adaptado para pêssoas portadoras de
necessidadês especiais, para Sêcíêtaria Municipai dê AssistênciaSocial.

VALOR: R$ 235.200,00, (duzêntos e trinta e cinco mil . duzentos reais)

PRAZO DE VIGÊNCn: í20 (cênto e vinte)dias, ou seja até 15/08/2019

SECRETARIA: Secretâfia M!nrclpal de Ass6lência Social

RECURSOS: Secretaria Muncipalde Assislência Social .lnc€ôívo à Pessoa com

DefoéncE lll.
RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Coírez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

EXTRATO DO CO NTRÁTO N'í4/20í9

REF.: Pregão Prêsencia I n.t1 í/2019.

PARTES: MU rcíPo OE NOVA SAt'lTA BÁRBÀRA, pessoa jurídica dê direro
pubhco inteÍna, lnscnta no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001.60, com sêde

adm nislrâtiva na Rua Walhedo Brltencourt de Mo'aes,222 e a emprêsâ
TRANSFORT - SEVIçOS ELETROMECANICOS LTDA inscrta no CNPJ sob n'
17 482.91 6/0001-28, com sêde na Rodovra BR 369, Si N KM 91 - CEP 86300000 -

BaiÍ0. ViLâ Galeano, Cornélio PÍocópio/PR.

OBJETO: Contratação dê emprcsa espêclalizada no íomêcimênto e instalâçâo
de têlas ê poÍtôes na ouadra Coberta com vêstiário da Escola Municipal Mariâ
da Conceiçáo Kasêcker.

VALoR: R§ 14.900,00, (quarenta e quatro mile nov.cenlos reais)

PRAZO DE VIGÊNCüÀ: 
,l20 (cênto ê vintê)dias, ou seia, até 15/08/2019.

SECRETÀR|A: Secrelana Municipalde EducêÉo. Esporte e Cult!ra.
RECURSOS: SecrehÍia Munic,palde EducaÉo. EspoÍle e CJhura.

RESPONSÁVEL JURIDEo: CaÍnen Conez w.lc(en. OABiPR n" 22 932

0ATA DE ASSINÂÍURA CONTRÂTO: l8/04/2019.DATA DE ASSINATURA CONTRÁTO: I 019

PORTÂRIA N" 07 /2019

o otREtoR pRESTDENTE Do sERvrço AUTôNoMo MUNrcrpÂL DE ÀcuA E ESGoro oE NovA SANTÂ BÀRBÂRA, ESTADo Do PARANÁ, No uso
DE SUAS ÀTR|BU|ÇOES LEGATS E CONSTDERANDO 0 DTSPOSTO N0 ART. 21 0A LEr MUNTCTPAL N" 613/2012, DE 30 DE JANEIRO DE 20í2.

RESOLVE:

Âít, 'lo - Conceder aos seNldores Íelacionados no Anexo Único, promoçáo por progíessáo automálrca com avanço de duas reteÍências na tabela de vencimêntos

do cargo, conÍorme devidamenle especrllcado.

Art. 20 - Esta Porlá na entrará em v gor na data de suâ publicáçáo revogadas lodas as d spos çoes conlránas, com eÍeitos Íinance os a pa rlrÍ de 01 de abr I de 201 9

Novâ Senla Bárbara. 17 de Abnldê 2019

aNExo úNtco

Nivel ReÍerancia antêrior Reíerência atuâl
lt 17 19

AuÍélra de Fálima CaÍrieldos Sanlos Agenle de Serviços Gerars OE 10

GêÍson Noqueiía Junior Agenle de AdminislraÇão II 17 19

Marcos 8ârbosa dos Santos i Agente ÂuxiliaÍ de Serv ços Operacionars 05 07

Aqente Assistente Adminrslrativo 05 07

Nomê Ca

Wilson do Eonfm Agenle de SeNiços opeÍacionals

GERSON NOGUEIRA.]UNIOR

DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE

GERSON NOGUEÍRA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DO SÁMAE

oaice Tosl dos Sailos

Rua:WalÍredo Eittencoun de Moraês n"222 - Centro
Foôe/Fax (a3)326Ê8100

E-mail: draÍrooficral@nsb pr.gov br
\Àvw nsb pÍ gov.br

www.tÍanspâÍenciaparana.com.bí/doensb

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa

Ocrfrer- ás.i.âlc p-r Ceír€Lr. 0!.il iorâ S6n(a
aáóaía PÍclqr.a Múnrop.l 9556 ICAía001bl-^C aaÍl^S^-
Súâ rurenloCêÉ e eirarl,dá desCê qLÉ vsualzsda ã:É!es

t
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C. Procópio, Domingo,2í deAbril de 20í9

Prefeitu ra'ff u n ici pal de
Nova Santa Bárbara - PR

EXTRATO OO CONTRATO N'I3i2O19
REÊ: Pregão Elelónlcon.'610r9.
PARTES: MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÂRBARÀ pessoa Juridicâ de

dreilo publico inlema. inscÍita no CNPJ sob o n' 95.561.080/000160, com
seds adminislrãtive nâ Ruà WalÍÍedo BrlÍeflcourl de l,,loraes, 222. e a
emprêsa RODO SERVICE LÍDA, inscrila no CNPJ sob n' 00.088.075/00ÍN-
50. com sêde na Rodovia Celso Gárcia Cid, 923 Lole 0í Quadra '11 - CEP:
S5187000 - Baino: Jd.Anâ Eliza. CambéiPR.

OBJETO:AquisiÉo dê um veiculo adaplâdo para Dessoas porlâdoras de
necessidades 6speciars, paÉ SecrolâÍia Munacipãt do Àssistência Sodal.

!ÀLOR RS 235.200,00, (duzenlos e lnnta e cinco mileduzenlos rêâis).
PRAZO DE V|GÊNCllü r 20 (cento e vinle) dras. ou seje. âre 15/03/2019.
SECRETARIA: SecrÊlariâ Municipal deAssislêncjâ S{rcial.
RECURSOS: S€cÍêtâriã Muniopôl de Assistênciá Social - lncenlivo àc

Pessoe com Oeficiênsâ lll.
RESPONSÀVEL JURIDTCO: Carmen Corlez wiicken. oÂe/PR n.

'22.932.
DATÂDEASSINATURÀ

EXTRÀTO DO COT.ITRATO N' í4l2OI
RÉF.: Progáo
PARTES: MUNrclPro DÊ NovA SANÍABÁRBARÁ, pessoá ju.idic-a de

diÍeilo publico intema, inscrilá no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com
sede adminislrativa na Ruâ WalÍredo Biflencourt de Moraes, 222, e a
empresâ ÍRÂNSFORÍ - SEVIçOS ELETROMECANICOS LTDA, inscrila
ao CNPJ sob n' 17.482-9í6/0001-28, com sed6 nâ Rodovia 8R369, S/N KM
91 - CÊP 86300000 - BaiÍÍo: Vfla Gâleano, Comélio PÍocópio/PR-

oBJEÍO ConlrâtâÉo de empr6a espeoâlizada no Íomêcimenlo a
inslâÍâÉo dê l6las e porlões na Ouadrâ Coberta com vestiáno dâ Escola
lviunicipál Mãria da ConcÉiçáo Kasêcker.

VALOR:RS 44.900,00. (quaÍenlae quâlÍo mile novecên(os reâis).
PRAZO OE V|GÊNCIA: í20 (centoe vinte)dias, ou seja. aré'15/0Ei/2019.
SECRETARIÀ: SecÍetâÍie Municipaldê EducâÉo, Espoíe e CLrllurâ.
RECURSOS: Sêcr€larià Municipâlde Educáçáo. Espone e Culluía
REsPoNsÁvEL JURlDtco: cârmên coÍlez wircken, oAB/PR n'

22.932.
DATADEASSINATURA CONTRÁTO: 1 0/04/20l 9.

I

h

§1

.'

EXTRATO PARA CONHECIMENTO PUALICO E CONSEQUENTE
REscsÂo CoNTRÂTUAL A tcÁvEL.

REF- CONTRATO N' 3i2018 -PRÉGÃO PRESENCIALN,O 1/2018
CONTRA'TÂNTE: MUiJICIPIO OE NOVA SANÍÀ BÀRBARÁ, PSSSOA

juridica da direrc público intemo, com s€de á na Rue wátÍredo Bitien.ouÍl
de Moracs, n' 222. cenúo, Nová Sânla Bárbarâ, Pâraná, inscrito no CfJPJ
sob o n" 95.561 .080/0001-60.

CONTRATADA: SQNIAÂPARECIDA BORGES DE SOUzA.ME, pessoâ
juridica, d6 dkeilo privâdo, com end€reço à RuaAntonio Rosa de Almeida,
149- CEP:86250000- Baiío: CentÍo, Nova Santa Báóarâ/PR.

OBJEÍO DO CONTRATO: Conlrataçâo de serviços de tlansporle
esludanlil

MOÍIVOrTendo em vista quê o sêrviço de trânsporte dcalunosdâ cidade
Ée Noye Senle Báíbara pâra Lond.ina será execulado pelo próprio
Junicípio.

EXTRATO PARA CONHECIMENTO PÚBLICO E CONSEOUÉNTE
ESCISÁO CONTRATUALAMIGÁVEL.
REÉ coNTR To l,t' 86/2018- pREGÁo pRgsENctALl.l."69/2018
:ONTRÂÍANTE: MUNICÍPIO DE NOVÂ SANTA BÀRBARÂ, PESSOA
1icá de direito público inlemo, conr sede á na Rua WalÍredo BittencouÍl
loÍâes. n'222, ccnlro, Nova Sanlâ Bárbara, Pâraná,lnscrito no ClJP.l

-uo o n" 95.5ô1.080/000íS0
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coRRESPONDÊHCn tXrenrua

Nova Santa Bárbara, 1810412019

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fiscal do contratos n" 14120'19

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 1412019, decorrente do Pregão Presencial n.o 1112019, cujo objeto e a
Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de telas e
portões na Quadra Coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceição Kasecker, 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,

Elaine sti udi dos Santos
Setor de Licita ESç

i,/- 1J. - -1'.-_/crL 1'r" - D\EWlcr.tl . '2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 13. 3266.8100, :i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitacaoúi:nsb.pr. gov.br - wr"11.n5!. pr.gov.§1
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) Er-ernôNtco 0{ pRESENctAL

NO t l"r0I

N' ESPECIFICA o DOC OBS.
1 Ca a do rocesso o
2 Ofício da secretaria solicitando CaJ Prefeito edindo abertura do rocesso
4 o amentos estimativa de re OS oto
5 Licita ão à Contabilidade Pedido de dota o ctí
6 Contabilidade à Licita Res osta dota áoo
7 Licita ão ao JurÍdico Pedido de Parecer
I Parecer Jurídico lndicando a Modalidade

Autoriza o do Prefeito ara abertura o
10 Resumo do Edital /<,
11 Edital com leto
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital
13 Parecer Jurídico Edital AL
14 Publicaçóes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em al uns casos: Diário da União CK
15 Publica ão Mural de Licita ao CE c/d
í6 Documentos de Credenciamento 0 v
17 Pro ostas de Pre
1B Documentos de habilita o
19 Ata de abertura e ul amento ú
20 Pro osta final das em resas vencedoras
21 Licita ão ao Jurídico Resultado da Licita áo
22 Parecer Jurídico Jul amento
23 Licita oo ao Prefeito Homolo a c
24 o do PrefeitoHomolo a
25 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico C,L
26 Ordem de contrata o
27 Contrato \-/ y\

28 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico cK

29 Licita ão ao Fiscal do contrato encaminhado có ia assinada t<-

Se houver aditivo
30 Ofício da secretaria solicitando aditivo

Se o aditivo for de re o
31 Licita ão à Contabilidade Pedido de dota ao
32 Contabilidade à Licita ao Res osta dota

Termo aditivo33
34 Publicaçáo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

ional/ Diário Oficial do MuniciRe to

Rua Walfredo Binencourt de N4oraes n" 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná E-mail licitacaofansb.D..sov.br - \\r§.nsb.Dr.gov.br
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qkinc
Respons

NOVA SANTA BARBARA
rStPoO OO PlnnttÁ

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnBcÃo pRESENCIAL N" ltl2019

Aos 21 do mês de abril de 2019,lavrei o presente termo de enceramento do
processo licitatório de Pregão presencial n' 1112019, registrado em 18i03/2018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as foihas seguintes numeradas
do no 001 ao no 171, que comesponde a este termo.

L f,as 'antos

ável pelo Setor de Lic oes

Rua Walfredo BittencouÍt de Morâes n' 222. CentÍo. Fone ,13. 3266.8100- CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbârâ- Paraná

E-mail licitac ao'7i nsb. pr. go\ .br - rç$rt.usb.or-eor'.br



t7z

.TFIA]\ISFOFtT
Mêtâ lúígica

I eser varóÍ iôpláauà
-r r eseívàtóíió p/Drôduto5 quinlrcos

Sêrviços elê1romêcârricos

rãôques p/.ômbustivê's
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êstruturas metálicas
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.Nprir7.4Br.er6looo! râ

çor (43)s6o3es 2.

À oeplnrnrueruTo DE coMpRAs E LtctrAçÃo

Assunto: Aditivo do valor do contrato.

Contrato: n, L41201-9 - PrcEão Presencial n. 1fl20l9

contratada: TRANs FoRT sERVIÇos ELETRoMEcÀNtco LTDA-ME

^Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de têlas e portões na Quadra

loberta com vêstiário da Escola Munlcipal Maria da Concêição Kasecker..

Especificações técnicas do objeto contratado: Cerceamento de quadra totalizando 4'l8m'em tela
galvanizada, com pintura em alto aderência em PVC, malha 2,smm, Ílo BWG 18, flxados em tudo industrial
de2".

Fâz-se necessário realizar a adição do contrato em 44.72m2 para o termino do cerceamento da quadra.

Mediante o exposto acima, o valor do aditivo de valor é de RS 4.803,37 (quatro mll oitocentos e três reais e quarenta e

sete centavos) equivalente à LO.7% do valor contratual. Seguindo o valor proporcional por M'? do contrato.

Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Valor

É nossa justificativa.

Cornélio Procópio, 20 dê maio de 2019

TRANS FORT SERVIÇOS ELETRONIECANICO LTDA-ME

CNPJ:17.482.916/0001-28 / ISCR:90619328-09

E-MÂIL: transfort@rhotmail.com.br

). _,._.1> -'
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soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO í4120í9
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 1112019

Ptezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1412019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalaçáo de telas e portóes na Quadra Coberta com vestiário da
Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, firmado com a empresa TRANSFORT
- SEVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 17.482.91610001-
28, para que seja aditado em R$ 4.803,37 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e
sete centavos), equivalente a 10.7% do valor original do contrato, em atendimento a
solicitaçáo da contratada, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara,21 demaio de 20í9

Atenciosamente,

Elaine uditk os Santos

Setor de Licitaço S

Rua WalÍ'redo Bittencourt de Morires- 222 - t ep. 86250-000 - fone/Fa\ (011) 1266.8100 - C.N.l'.1. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacuo ri nsb.pr.go!-U - No\ a Sanla Barharu - Pataná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 O9O/2019

ASSUNTO: ADITAM ENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 1412019

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ne 14/2019, que

tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalaçã'o

de telas e portões na Quadra coberta da Escola Maria da Conceição Kasecker, firmado

entre o Município de Nova Santâ Bárbara e a Empresa Transfort - Serviços

eletromecânicos Ltda.

Esta Procuradoria Jurídica, para emissão de parecer sobre a legalidade de aditamento

contratual, precisa inicialmente de manifestação do setor de Engenharia desta

municipalidade, a fim de que se justifique tecnicamente a necessidade e adequação da

solicitação de aditamento promovida pela empresa, lembrando que a Lei de Licitações

e Contratos prescreve em seu art.65: Os contratos regidos por esta Lei poderão ser

alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

l - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação

técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Portanto o engenheiro deverá atestar e proceder a emissão de parecer técnico, a fim de

que posteriormente haja envio para esta procuradoria.

Nova Santa ara,22 de maio de 2019.

Carmen Cortez

Procuradoria J

-.(*
urídica
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coRRESPoNDÊHcre nreRNe

Nova Santa Bárbara, 2210512019

De: Setor de Licitação

Para: Sr. Ricardo Takeo Hamada - Assessor Técnico de Engenharia

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Parecer emitido pela Procuradoria Jurídica do
Municipio, solicito a emissáo de parecer técnico referente ao aditivo solicitado pela
empresa TRANSFORT - SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ n'
17 .482.91610001-28, ao contrato n" 1412019.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai Cri udi dos Santos
Setor de Licita S

Rua U'âltiedo Bittencoun dc Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone,fa\ (0-ll ) 1266.8100 - C.N.P.J. l.-.' 95.561 .080/0001-60
E-rnail: lrcrlacaoansb Dr.eov.hr - 1._ova Santa llarbârÂ - Paraná
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Nova Santa Bárbara, 22 de maio de 2.019.

PARECER TEcNrco

REF. ADrlvo DE META rísrca - corutn ATo ot4lzoLg.

Em atenção à solicitação da empresa TRANSFORT - SERVIçOS

ELETROMECANICOS LTDA, CNPJ Ns 71.482.976/0007-28 venho por meio desta, solicitar

que sejam tomadas as providências referentes ao aditivo de META fÍStCa do Contrato ne

O|4/2OL9, para fornecimento e instalação de telas e portôes na quadra coberta com

vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker adição de 44,72 m2 no valor

de RS4.803,37 aditivo referente à ampliação da área a ser protegida para evitar à invasão

dos pombos onde poderá acarretar danos a saúde dos usuários da quadra.

Desta forma, passo o parecer favorável ao aditivo meta física para que a obra

seja fin alizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

,/--l L'-. a '- 

-- 

1

Ricardo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Cenúo - Cep. 86250-000 - FonelFax (O43) 266.1222
c.N.P.J. N." 95.561.080/0001 60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mâil: pE!§blolsbIl4gy:bI - Nova Santa Barbara - Paraná
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soLrcrTAçÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 1412019
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.'1112019

Ptezada Senhora,

Venho pela presente encaminhar a Vossa Senhoria Parecer
Técnico emitido pelo Sr. Ricardo Takeo Hamada, Engenheiro Civil, favorável à
solicitaçâo de aditivo formulada pela empresa TRANSFORT - SEVIÇOS
ELETROMECANICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 17.482.91610001-28.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 22demaio de 2019

Atenciosamente,

Elaine Cris tk dos

Setor de Licitaçóes

antos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - FoneiFà\ (OJi ) 326ó.8100 - C.N P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licrlacao ,r'nsh.pr.so\.br - Nova Sânta Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 091/2019

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ns 014/2019.

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ns 14/2019, que

tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação

de telas e portões na Quadra coberta da Escola Maria da Conceição Kasecker, firmado

entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Transfort - Serviços

eletromecânicos Ltda.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento de 10 % (dez por cento)

do valor originalmente contratado, tendo em vista a adição de 44,72 metros quadrados

em razão da necessidade de ampliação da área a ser protegida para evitar a invasão por

pombos, o que pode acarretar sérios danos à saúde das crianças que farão uso do local.

Feita tais considerações, com base em parecer técnico do engenheiro do município,

Senhor Ricardo Takeo Hamada, passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no arti8o Art. 65 DA Lei ne 8.666/93, que assim prevê: Os contratos

regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas .justificativas, nos setuintes

casoS:

| - unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;



PREFEITURA MUNICIPAL 179
NOVA SANTA BARBARA

§ 1s O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, ate 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, ...

§ 2s Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no

parágrafo anterior.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 22 de maio de 2019.

en Cortez Wllcken

Procuradoria Jurídica
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 22 /05l 2019 .

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditlvo ao contrato f l4l2Ol9.

Senhorita Contadora

Em atendimento a solicitação do Sr. Ricardo Takeo
Hamada, Assessor Técnico de Engenharia, solicito a Vossa Senhoria previsào
orçamentária para que seja aditado o contrato n' 14 l2OI9, decorrente do
Pregáo Presencial n." lll2ol9, Irrmado com a empresa TRÂNSFORT -

SEVIçOS ELETROMECANICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob no
17.482.916 /0001-28, cujo objeto é o fornecimento e instalação de telas e
portões na quadra coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da
Conceiçáo Kasecker. O aditivo acârretará custos adicionais para
Administraçáo num valor de R$ 4.803,37 (quatro mil, oitocentos e três
reais e trinta e sete centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ekhte [os Sanus
Se or de Licita ôes

Rua walfredo []irrencoun de l\.loraes. no222. Centro. I13.3266.8100- 
= 

- 86 250-000 Nova Santa Bárbara - Paraná
g - Site \\ § \\.ush.Dr.go\.hr
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊNcLq. rxtpRNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
2210512019, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em RS 4.803,37 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centâvos), o

contrato n" 14/2019, decorrente do Pregão Presencial n.' 1112019, firmado com a empresa
TRANSFORT - SEVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
17 .482.91610001-28. cujo objeto é o fomecimento e instalação de telas e portões na quadra

coberta com vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Espone e Cultura;
002 Departamento Municipal de Educação e Escolas;

12.361.0220.1007 - Construção, Ampliação e/ou Reformas de Escolas Municipais;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1765.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara. 2210512019

Laurita e Souza ampos
Contadora/CRC 0 5096tO-4

\\

Rüa Walliedo llittencouí de Moraes. n'222. Centro. I -13. 3266.8100. ::- - 86.250-000 Nova Santa Bárbara - Paraná
E - Srte srvlr nsb.pr.eor.br
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I O TERflO ADITIVO AO CONTRATO DE

FORNECIMENTO N'í4/20í9, OUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNrcíPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA TRANSFORT - SEVrçOS

ELETROMECANICOS LTDÀ

O llunicí$o de Now Santa Báôara, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/000160, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado

pelo seu PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.1M-6

SESPiPR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado

empresa TRANSFORT - SEVIçOS ELETROMECANICOS LTDA inscrita no CNPJ

sob n' 17.482.9í6/0001-28, com sede na Rodovia BR 369, S/N KM 91 - CEP:

86300000 - Baino: Vila Galeano, Comelio Procopio/PR, neste ato representado pelo

Sr, Bruno de Lima Ruza, inscrito no CPF n" 086.O28.27$1 1, RG n"127443963,

resolvem aditar o contrato n.o 1412019, que tem por obleto a contratiação de empresa

especializada no fomecimento e instalação de telas e portóes na quadra coberta com

vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, Íirmado entre ambos

em 1810/.12019, referente ao Processo Licitatório de Pregão Presencial n.o 11/2019,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIÍtIEIR.fu

O presente termo tem por objeto, o acréscimo no valor do

contrato para aumento em M,72mls' de tela galvanizada, em atendimento a

solicitaçao da contratada e parecer técnico do engenheiro do município, em razáo de

ampliação da área a ser protegida para evitar a invasáo por pombos.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acanetaÉ custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 4.803,37 (quaúo mil, oitocentos e úês reais e trinta e

sete cêntavos).

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes n" 222, CenEo, Fone 41. 3266.8 100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Báóara. 1

Paraná - E-Íiail - .rtJ..!) !r r-\a - ,r.r.r'nrh tt ,loi hr
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NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas deconentes desta licitação correrão por conta

da dotação orçamentária haüda pela conta no 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e CuJtura; 002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;

12.361.O22O.1O07 - Construçáo, Amplia@o e/ou Reformas de Escolas Municipais;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica; 1765.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumpír todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lawou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 22 de maio de 2019.

c Kondo

Prefeito Muni pal - Contratante

a

Transfor - Serviços Eletromecânicos Ltda - Contratada

1\

/
-,_ a

Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responúvel pelo acompanhamento do

contrato

Rua Walfiedo Bitrencouí de Moraes n" 222, Cenúo. Fonc 41. 32(í6.t 100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara_

2

ParÀná E-ú!âil- lr.rtr.!.\,,r 'i\ii rÍ q,r. h: - rr'rit n.L, .,., hl



18{
Nova Sanla Bárbara - PR,22 de

Reíêíentê ao Contíalo n' !Uaql!.
REF.: Pregâo Presencral n' 11/2019

VALOR 0O ADmVO: R§ 4.803,37 (quatro mil, oitocentos ê hês reais e kintâ e sele centavos)

SECRETARIA: Sêcrelanâ de EdLrcaÇã0, Espode e CulluÍa.

RECURSoS: Secretaria de EducaÉo, Esporle e Cu t!ra.
RÊSPONSÁVEL JURíOICO: Carmen Coíêz wilcken, OAB/PR no 22.932

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE AolÍlvo: 2205/2019.

rônim - EdLção: 148r'.12019 -l4l

PARTEST Municipio dê Nova Santa Bárbaía, pessoa juridca de oirelo publco rnterna ins la noCNPJ sobo n" 95.561.080/000160, com sedê âdministralrva nâ Ruâ

WalÍredo B tencourl de MaÍàes,222, neste ato reprêsenlado pelo Senhor Prefeito Mun cipal Eric Kondo, e a empresa TRANSFORT - SEVIÇ0S ELETROMECANIcoS
LTDA,inscÍilanoCNPJsobn'17.482.916/0001-28.comsedenaRodovaBR369,S/NKM91 -CEP 86300000 - Ba ÍÍo.Vilâ Galeano. Comélo PÍocóplo/PR.

0BJETO: Contrâtaçáo dê empíesa especializada no íoÍnêcimenlo e instalaçáo de telâs e portões nâ quadra cobêrta com vestiário da Escola Municipal Maria da

Conceiçáo Kasecker,

EXISTATO í" TERMO DE ADtTtVo

iário O

coNcEssÃo DE olÁRra N" í26/2019

0 Prefêito do Município de Nova Sanla Bárbarâ Estado do Paíaná, usândo das atribuiçoes que lhe são coníerjdas poÍ Le , lendo em vista ês Leis l\,lunlqba!§ n0

809/2016 e n" 893i2018 bêm como, lnskuçóes Normalrvas do Tribunal dê Contas do Esladô do PâÍâná, CoNCEDE 0lÀRlÀ(S), como sêguê

Servidor:
Cargo:
Secretaria/Deparlamento

ãr{or (Ri):
alino:

0bjetivo da Viagêm:

MARCELO RIEEIRO

MOTORISÍA
EDUCAçÁO
R1693,00
CORNÉLIO PROCÓPIO-PR

SOLETÍAÇAO OE DTARI/À AO MOTORISÍA MARCELO RIBEIRO PARÁ CUSTEAR OESPESAS COM ALIMENÍAÇÀO EM VIAGENS

FORÂ DO MUNICIPIO, PARA O TRÀNSPORTE OE ALUNOS QUE FREOUENTÂM O ENSINO SUPERIOR NA CIDÂDE DE CORNELIO

PROCOPIO.PR,

2210512019

362212019

ERIC KONDO
Prefeilo Mun cioal

Data do Pâgamênto
No do Pagâmênto:

coNcEssÃo oE oÁRlA N" 127i2019 coNcEssÃo pE praRrA N" r28/20r9

0 PÍeíeilo do Mlnicipo de Nova Santa BáíbaÍa, Eslado do Paraná.

Lrsando das alnbuiçoes que lhê sáo confeÍdas por Ler, lendo em vrsla as !q!§
o PÍefeilo do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná

usando das atÍrbu çoes quê lhe sáo conleridas por Ler, tendo em vtsla as Les
Muncipais no 809/2016 e n" 893/2018, bem como . lnslruçoes NoÍmallvas do

f.tr", ciDais no 809/2016 e n" 893/2010, bêm como, lnstruçóes Noímatrvas do
Tribunal de Contâs do Eslado do Paraná, CONCEDE 0lARlA(S) cor.o segue:

Trib!nalde Contas do Estado do Pâíaná CoNCEDE D tÁRtA(s), como segue

SÉRGIO BÍTTENCOURÍ
MOTORISTÂ

ASSTSTÊNCU SOCTAL

R!100,00
OIVERSOS
soLrcrTÂÇao 0E DÊz DlaRrÂs N0 vALoR 0E R5

.O,()O CADÁ, TOTALIZANDO O VALOR DE RS 1OO,O()

AO MOTORIS]A SÉRGD BÍIENCOURÍ, PARÁ

CUSTEAR DESPESAS COH ALIMENTÁçAO,
OUANoo EM VIAGEM FoRA D0 li4uNlclPlo A
sERVtÇO DA SECRETARTÂ DE ASSTSTENCIA

s0ctÂ1.
22105n019

3621/2019

Servidorl
Cârgol
Sêcretariâ/Dêpartamenlo
valoí (Rl):
Dêslino:
0bjetivo da Viagem:

\)
Oâta do Pâgâmênto

No do Pagamento:

Seívidor:
Cargo:

Sêcrêtaria/Depârtâmênto
Valor (RS)l

0êstioo:
Objetivo da Vragem:

SÉRGO BITTENCOURI
MOTORISTÂ
ASSTSTÊNCÁ SOCrÁL
R$ 100,00

OIVERSOS

soLtctÍAÇÂo DE otÂRtA Â0 MoroRtsTA
SÉRGIO 8ITENCOURÍ. PARA CUSÍEAR
OESPESAS COM ALIMENTÂçAO, OUÀNDO EM

vtaGEM FORÁ D0 MUNIC|P|O A SERVTÇO DA

SECRETARIÂ DE ASSISTENCU{ SOCIAL.
22t0512019

3623i2019
Dala do Pagamênlo:
N'do Pagamenlo:

Carlos Dalberto Delnônico
PÍes dentê

ERIC KONDO
PÍeÍe to Mun cipâ

ERIC KONDO

PreÍeito Munrcrpal

EDITAL OE CO PARÂ AUO NCIA P BLICA

O PRESIDENTE DA CÂMARÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, EStAdO dO PâTâNá, SÍ CÂRLOS DALBERTO DELMÔNrcO NO L.]SO dE SUAS

atribuiçoes e de acordo com os pÍincípios ê êrs da lÍanspaíêncrâ e da publcidâde que regêm â adminrslrâÉo pública ampârâdo no arl 48 e no seu Pàíágrafo Unco da Lê

Cornplementar n' 101i 2000 loma púbhco a íealizaÉo de ÂUDIENCIA PUBLICA, no dra 21 de maio de 20í9, com início às 09:30 horas na sede da Cámara Municrpal de

Nova Sanla Bárbara, que lratará do 10 quadnmestre de 2019 do Legislatrvo.

Alendendo aos principios da Adrn nlshação públicá consagrados em leíos egais íazemos o chamamenlo público para paírcipar desla ald ência.

Nova Sanlâ BáÍbaÍâ 21 ciê mâro de 2019

ll- Àtos do PodêÍ

lll-Publicidade
Não há publcaçoes para a presenle data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua'WalÍredo Biltencourt de Moráes n'222 Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
É-mail diariooficial@nsb pr gov.bÍ

www nsb.pÍ_gov_br
www.transparenciaparanâ com.bídoensb
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PARANA

TERMO DE JUNTADÂ DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÁo PRESENCTAL N" lt12019

Aos 03 dias do mês de junho de 2019, lavrei o presente temo de juntada de

folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 1112019, numeradas do no

172 ao no 1 86, que corresponde a este termo.

lEkiru Santos
Responsável pelo Setor de citações

Rua Walliedo Biltencoun de \'Íoraes n' 222. Ccnrru. Fone .ll. ll66-8100. CEP - 86-250-000 No\ a Sanlâ Brirbâra- PaÍanii

- E-mail - licilacâo 2r nsb.pr gor br - l rtl nsh.D..go\ br
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A
Comissão de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

Contrato: t4lz0tg
Pregão Presencial no 1U2019
Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

O Contrato no L4l20L9 tem como objeto a "Contratação de empresa para instalação de
telas e portões na quadra coberta c/ vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker".

O referido contrato tem seu prazo de execução com validade até 28 de junho de 2019
sendo necessário prorrogá-lo até 30 de julho de 2019 para que sejam concluídos os serviços.

A parte já executada pela contratada equivale a 500/o do serviço. Para que o restante
seja concluído, é necessário a dilação do prazo até 30 de julho de 2019. A empresa enfrentou
dificuldades na obtenção de informações e cópia do projeto básico para início do serviço. De
posse do projeto a empresa ainda identificou uma falha no termo de referência do processo de
licitação, sendo necessário a elaboração do 10 termo aditivo contratual, tendo acréscimo de
44,72m2 de tela galvanizada, elaborado assim em 22 de maio de 2019, para então, só assim
conseguir iniciar a prestação de serviços.

No que concerne à prorrogação do prazo da vigência do contrato, verifica-se que a

p..'ssibilidade da solicitação ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 10, II e
§ 20 da Lei 8666193 que assím determina:

Att 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
Íicârá adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(,,.) § 70 Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem proffogação,
mantidas as demais cláusulas do contrdto e
assegurada a manutenção de seu eguilíbrio
econômico-Íinanceiro, desde que ocotra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em
proces§o:

ff - supeÍveniência de fato excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, gue altere
fundamentdlmente as condições de execução do
contrato;

§ 20 foda prorrogação de prazo deverá ser justÍficadd
por escrito e previamente autorizada pela autoÍidade
competente pard celebrar o contrato.



j 3S
Em sendo assim, observado os argumentos acima citados, solicitamos a elaboração de

novo termo aditivo com a devida prorrogação de prazo solicitada.

Atenciosamente,

Cornéllo Procópio/PR, 25 de junho de 2019. . , . ,í , ,

J.".-._ ..,;/ ._,4-

It-

TRANS FORT SERVIçOS ELETROMECANICO LTDA-ME
CNPI : 17.482.916/0001 -28
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA Jsq

soLrcrrAÇÃo DE PAREcER .ruRiorco

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 1412019

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.'1í12019

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1412019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no
fornecimento e instalação de telas e portóes na Quadra Coberta com vestiário da
Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, firmado com a empresa TRANSFORT
- SEVIÇOS ELETROMECANICOS LÍDA, inscrita no CNPJ sob n" 17.482.91610001-
28, para prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, em atendimento a

solicitação da contratada anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 26 de junho de 2019

Atenciosamente,

Elaine ristina Lu Santos

Setor de L icitaçõe§

Rua Walíi.do Bittencourt de )vÍoraes. 222 - Cep. 8ó250-000 - |one[a\ (0]3) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080ú001-60
ll-mail: licitaciro? nsh.or.eor. Lrr - Nova Santa Barbarr - PaÍaná



PREFEITURA MUNICIPAL \st
NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 28 dejunho de 2019.

CEI: 007/2019

A Comissão de Licitação e Contratos.

Em relação ao pedido de ADITIVO referente ao contrato no

1412019com a empresa TRANS FORT SERVIÇOS

ELETROMECANICOS LTDA-ME com CNPJ no 17.482.916/0001-28.

lnformo que já foram executadas o Alambrado lnterno com os

portões da quadra objeto do convenio com o FNDE de acordo com o

projeto e especificações.

Portanto o pedido de Aditivo requerido pela empresa por mais

trinta dias procede para execução do Alambrado externo.

Sem mais e o parecer técnico

têz?t-1o 
-'-./

Ricardo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

cREA-SP- 124.s62lD.

Rua WalÍrêdo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (043) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

Site - ui1À 
^,.nsb.pr.gov.bí 

- E-mail: pI!!§hl@IqbJI49y.bI - Nova Santa BaôaÂ - Pa.anà



PREFEITURA MUNICIPAL
1e1NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 L3912O79

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 014/2019

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto a possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ns 014/2019, que

tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação

de telas e portões na Quadra coberta com vestiário da Escola Maria da Conceição

Kasecker, firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Transfort

Serviços Eletromecânicos Ltda.

A Empresa solicitante justifica a necessidade de prorrogação do contrato, tendo em vista

dificuldades na obtenção e cópia do projeto básico para início do serviço, e informa que

já estaria executado 50% (cinquenta por cento) do serviço.

Feita tais considerações, e solicitada informações ao Departamento de Engenharia do

Município, responsável pelo acompanhamento dos serviços, houve nova manifestação

no sentido de que na tarde do dia 2810612079, a empresa efetivou a instalação do

alambrado no percentual informado, no local da obra.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57,11, § 2e da Lei 8666/93 que assim determina: Art. 57. A

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll- à prestação de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ne 9.648, de 1998)

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o



PREFEITURA MUNICIPAL
1$?NOVA SANTA BARBARA

procedimento reâlizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a

prorroBação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade,iurídica resta

amparada no art. 57, ll, § 2s da Lei 8.666/93.

Em sendo assim, observado o prazo de vigência, o parecer favorável do Departamento

de Engenharia do Município e havendo concordância do fornecedor, quanto ao

aditamento por um período de mais 30 (trinta) dias, bem como os documentos

reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela possibilidade

de realização do aditivo requerido, nos termos da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer

Nova Santa,Blr\ra, 28

,,"*k;
de junho de 2019

z Wilcken

Procu radora J uríd ica
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ffi PREFEITURA MUNICIPAL r0,!,r)
NOVA SANTA BARBARA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

FORNECIMENTO N'14/2019, QUE ENTRE SI CELEBRARAIV O MUNICÍPIO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA TRANSFORT . SEVIçOS

ELETROMECANICOS LTDA.

. O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de lVoraes, 222, nesle ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6

SESP/PR, inscrito no CPF sob, o n" 0'18.008.959-50, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado

empresa TRANSFORT - SEVIÇOS ELETROMECANICOS LTDA, inscrita no CNPJ

sob n' 17.482.916/000í-28, com sede na Rodovia BR 369, S/N KM 91 - CEP'

86300000 - Bairro: Vila Galeano, Cornélio Procópio/PR, neste ato representado pelo

Sr. Bruno de Lima Ruza, inscrito no CPF n" 086.O28.279-11, RG n"127443963,

resolvem aditar o contrato n.o 1412019, que tem por objeto a contrataÇão de empresa

especializada no fornecimento e instalação de telas e portões na quadra coberta com

vestiário da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, firmado entre ambos

em 1810412019, referente ao Processo Licitatório de Pregão Presencial n.'1112019,

mediante as següintes cláusulas e condiçÕes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por ob.jeto a prorrogaÇão do prazo de

execução do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 25107120'19, em

atendimento a solicitação da contratada e concordância do Setor de Engenharia deste

Município.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumpriÍ todas as

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

Rra \\'allrcdo BittencoLrí de lÍo cs n" lll. Centro. Fonc.ll. ll66.Nl0tl.CLP-i6.l5l)-l)00No\itSaDlâlliirbarô
PÂrr á ElDârl Ircrlirei! gi!-ltr - ry\:):h nr s,,r1tl
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PREFEITURA IVUNICIPAL 1e+
NOVA SANTA BARBARA

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

' Nova Santa Bárbara, 0í de julho de 2019.

Kondo

Prefeito Muni al - Contratante

--2,-:

e*ffia&i#Íí\íí
Transíor - Serviços Eletromecânicos Ltda - Contratada

v»

{'cz'-'--'
Ricardo Takeo Hamada

Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato

Ru.r \\'irlliedo Brtlencoufl dc \Íorilcs n' lll. ( cnlro. Lonc ..11. ll6(,.1\ 100. C[l) E6.]50 0l)(l No\ n Sxrrtx Brirbrrrr
Parirná E-nrail I ciltno a r() q 11rr rr.l:b.pg.ggy hr
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
L6i n'660, dê 02 dê âbril
de 2013.

Edição N" 15t2 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Terçâ-leira,02 de JULHO de 2019

Reíerente ao Conlrato no 1luaElg.
REF.: Pregão Presencial n' 11/2019

PÂRTES: Municipio de Nova Santa BáÍbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrila no CNPJ sob o no 95 561 080/0001S0, com sede administrativa na

Rua WalÍredo Binencourl de Motaes, 222, nesle âlo representado pelo Senhor PreÍeito Municipal Eric Kondo, e a empÍesa TRÁNSFORT - SEVIçOS
E{ÍRoMECANICoS LTDA, inscÍita no CNPJ sob n' 17 .482.9161a0u-28, com sede na Rodovia BR 369, S/N KM 91 - CEP 86300000 - Baino: Vila Galeano,
( 3lio Procópio/PR

oBJETo: Contralação de empresa especializada no Íornecimento e instalação dê telas e poÉões na quadra cobeíta com vestiário da Escola Municipal
Maria da Conceição Kasêcker.

PRAZo DE EXECUÇAO: Por mais 30 (trinta)dias, ou seta, alé 25/07/2019

SECRETARIÀ: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secrelaria de EducâÇão, Esporte e CultuÍa.

RESPoNSAVEL JURIDIC0: Carmen CoÍlez Wilcken, OAB/PR n'22.932
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO O1io7l2019,

AV|So DE LTCTTAÇAO

PREGAO ELETRONICO N" 28/2019

0bjeto: Aquisição de êquipamentos hospitalares, equipamentos de informática e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Tipo: l\4enor preço, por ilem.

RECEBIMENTo DAS PR0POSTAS: das 08h00min do dia 04i07i2019 às 07h59min do dia'18/07i2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h59min do dia'18i07i2019.
tNíct0 DA sEssÁo DE DISPUTA DE PREÇoS: às 09:00 horas do dia 18/07i2019.

LoCAL: www.bll-orq.br "Acêsso ldenliflcado no link - licitações"
P-ro máximo: R$ 39.174,60 (kinta e nove mil, cento e setenta e quatro rêais e sessenta centavos).
lr_ .macoes Comolemêntares: poderão ser oblidas em horário de expediente na Preleilura Municipal de Nova Sanla Bárbara, silo á Rua WalÍredo Bittencourt de

lVoraes no 222 pelo fone: 43-3266-8100, poí Email: licilacaofÔnsb.0Í.qov.bÍ ou pelo site www.nsb.pr oov.br

Nova Sanla BárbaÍa, 02 de lulho de 2019.

Marco Antônio de Assis Nunes

Pregoeiro

Portara n'080/2017

ll- Atos do Poder Legislativo

Não há publicaÇóes parâ a presente data

lll- Publicidade

Nâo há publlcaçôes para a presente dala

Diário Olicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walíredo Bittencourl de Moraes n"222 - Cenlío

Fone.'Fax: (43) 3266'8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.br

oocumênro assnado poÍ Cátulrôadô DEda - Nova Sanlâ
Báôâ,â PÍolêdura Múniapal. 9556104000016Ô-ÂC SERASÀ-
Suà aurênr'cdad. é OâÍa^rúa d6dô qu6 v suã 

'za.,o 
ê'ávés ô

srlê' hnor/ww nrb oÍ 
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hrlúEl/Nblic.éoldanornodfllinr

EXTRÂTO 2" TERMO DE ADITIVO
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frÉ cui(sos: s€(,elanâs MUnÊpârs.
RESPONSÁVEL JURIOICO. Cârmên Coí162 wikiên. OAB/PR no 22.932.
OATA DE ASSINÂTURAOO IERI'/IO OE AOlTlvo: 28/0d2019.

TERMO DE ADITIVO
Re,orcntêaoConlísto
BEF.: Pregão Prss6nciáln' 1112019.
PARTES: Municlplo d6 NM Santa gáóaÉ, pssoá juídê d6 drreilo publio

inlema, inscrila no CNPJ sb o õ'95.561 000/0001-60, com *de ádmrisratva na
Ruâ WâlíÍedo Sittmcorríl dê Moiáés, 222. nêsle âlo represenlâdo pelo Sêôhor
PreÍeito Mr,oicipal Éíic Xondo. e a enpíosâ TRANSFORT. SEVIÇOS
ELETROMECANICOS LTDÀ i.sila no CNPJ sob n' 17.482.916/0001-2ê @m sede
nâ Rodoviâ aR 369. S/N KM 91 - CEP: 86300000 - Bâiro: Vilá Galee.'o, Comélo

OBJEÍO' ConlhláÉo d6 ehpíesa ospe.lalizada no íomecimenloê nslâlaçãode
lslas ê ponóe6 na quadra cob€na com, vcstiário dâ Escelâ Munrcipál Mãná da

PRÁZO OE EXECUÇÃO:Por máis 30 (ldnlâ)diás, d seiâ , âté 25D1A019
SECRETARIÀ S@ôtaná de Êd@9áo. EspdieeCultúra.
RECURSOS Se.ÍElâíia dê Edu€çL. ÉspoíceCrllura
RESPONSAVEL JURIOICO' Cálmn Cort6z w'lcre1. OÂBrPR n' 2.2.932.
DÀTAOE ASSIN^TU RA OO TERMO OE AOITNO, 01/07201 9

EXTRATO DO CONÍRÂTO N'2''2019
REF.: Che.nEdá Públlêá n' 12019, Disp6nsa de Li.ilaÉo n' 1 5/2019
PÂRTESj Munlclpio ds Novâ Sânla BáÍbalâ, pêssoâ jurldlcá do dircito pubrico

iítemâ, iíscrilã nô CNPJ sob o n 95.561.080/0001-60, com sêde âdmúisrrativa na
Ruâ Wã]frêdo Bitlencourt dê Moíaês,222, nêslê alo Íepresentado pêlo s€u Pre,êito
Municipal, Sr Eric K6do,6 o Ff,odutc, ruól JÊFFESON OAMIÀO OE SOUZÂ.
e3ldmle no SiÜo São Jo€ê, SN - CEP: 86250000 . BaÍro: Aguâ do José Máriât Nova
Sânt Bá.baB/PR.

OBJETO: AluÊição d€ gêÍffi âlirunuClos dnebhenle (,3 Agnculluâ Famitiãr e
do Empreendedo. FámiÍar RuEl co.Íome óle do aÍt14 d. Lc' nr rr.td7l2mq e
Rêsôluç3o FNDE n' 2612013 ê Resolug5o FNDE n. @4,20 í 5

VALOR. Rl2 807.05 (dois mir. ollocenlos e 3ele 'êâis ê crn@@nravos).
PR ZO DE VIOÊNC|A: 1 73 (@.rlo á !êlôntã e kês) diâs. contaoos â pàír dâ dsra

do assinalum, ou s€j., áté 20/í 20'l S.

SECREIÀRIA: Secr€ta.ia Municip€l de EducáÉo Esporle e Culturá.
RECURSOS Sedotâ.iá, Munidpalde EúráÉoEsporlêeCurru'a
FESPONSA!'EL JURIOICO. C€Blêi Cdlêz wlclen. OAg/pR no 22.932
OATAOEASSINAÍUR CONIBATO: 01/0712019

EXTRATO DO CONTRATO N' 25l20I9
REF.:ChemadâPúblkâ.' 1/20l9,DisponedeLicilaçãon' 1y2019
PARTES: Munlcipio de Nova Sanla Báôala. pessoâ juídie dâ dnêrto publi@

h(êínâ. insqilâ no CNPJ sob o no 95.561 0€0rc001-60. 6m sede ádminisúâlivá na
Ruâ WálÍrorlo Billeícolri de À,loreês, 22, neslê ãlo rêpresênrado pelo seu PreÍeilo
Mun'cipâ|, Sr E 

'c 
Koí\do. e a prcdulorâ rulgl DEJANIFIÂ SlQUElttÁ 0A SlLvA.

lEsidnl€ rc Silio são Josô - CEP 86?70000. Sáo Jed^imo dâ Serâ/PR.
OBJETO: Aquisição d€ gêíêros âlimentlEios dnêl,mnt da Agnorllura Fahiliar e

do Empíê€íd6(hÍ FámUáÍ Rwai 6Íormê óIe dô árr 14 da Lei . ! 11 94712009 ê
Rêsolusão FNDE n'2620 t 3 o R6oluÉo FNoE n! 0012015.

VATOR: Rl 3.870,34 {Uês m'1. olloconlos e sêlêola rea's e lnnlB e orlo entavos,
PrlÂZO DE V|GÊNCIA: 1/3 (enloe serenlã e lrês)dias, conradG a paÍrú d€ daüa de
assinalura, ou seia, âlé 20/12/20t9

SECREÍÀRIÂ: S€setâdá Municjp"l de EdueÉo Êsporie e CulluÍ6
RECURSOS' Sêcrslenâ Munidpal de Edueçáo Ê spoÍlê e culru€
RESPONSÁvELJURIOICO: Cânmn Co.rezwú}en. OA&PR n.22 932.
DATADEASSINÂTUFÂCONÍRAÍO 01M7T2O19

EXTRATO OO CONÍRÂIO N. 26/2019
RÉF.' Châmda Publien' 1/2019, Dispensa de LicilaÉoí' 1512019
PÁRÍES: Municrpio de Nova Sanla Báóara, pessoê jurldicá dê drÊito púbrico

lnlêmâ, insqila no CNPJ sob o no 95.561.060/0001{0, @m sede ádminrslrâliva na
Ruâ WalÍrodo Bittoncourl d6 MoE6s, 222, neste áto reprêsentado pelo seu Preleilo
MuniciDâ|, Sr Eric Kondo, eo Drodulo. rural W{ÍER BUENOGAARTEL. residênte ne
Mlâ Ru.âl Sor Nâs.êntê - CEP: 06250000, Novâ Ssnra Bárb3ralPR.

OBTETO: Aqui§çâo dê oêrÉ.c alimontlcirs diêlârunle da Agíclllura Familrâr e
dô Empre€ndedd Fâmili, Rrd 6Í(,m óls do âír.14 da te nq t19,r7l2c!o! e
RssoluÉo FNOE n. 26/201 3 ê Rêsoru9áo FNDE nô 0o4201 5.

VÁLOR: Rl 4 0 16.50. (quaúo mil e dezésseis Íêais e onque4ra csnrovos)
PRAZO OEVIGÊNCIÀ: 173(cêíloe ser€nlâ ê @s)drâs. @nladosá padtdadala

d6 ássinalulâ, o! sojâ. ãtá ã/í 2201 9.
SÊCREIARIA: S€.r6laliâ Munidpál d6 Educáçáo Espode e Culturá.
RECURSOS' S.@lárÉ Mmbpál d6 Edu4Éo Espode e CLrlu'â
RE SPONSÁVEL JURIOtCO: C€rmn Codez Wibrên, OÂEJPR no 22.932
OÂTAOE4SSINATUN,ACONTRÂTO, O1/072019,
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PREFEITURA TúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
.-s.r*-'É- est.ADo oo pnnaNÁ

TER.UTO DE JUNTÀDA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnEcÃo pRESENCIAL N"l l/2019

Aos l0 dias do mês de julho de 2019, lavrei o presente termo dê juntada de
folhas no processo licitatório de pregão eletrônico n" 1112019, numeradas do no

187 ao no 197, que corresponde a este termo.

lEkine f,os San
Responsável pelo Setor de Licitaçõ

Rua WalÍiedo Binencoufl de Moraes n' 222, Centro. Itonc .ll. 3266.8100, CÊP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

E-mail licilacao í nsb.p4at-U - \\'§1v.nsb pr go\ bÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Administrativo n.o 1 512019

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios.

DATA DA ABERTURA: Dia 2910312019, às 10h00min.

VALOR MAXIMO: R$ 582.966,96 (quinhentos e oitenta e
dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e
seis centavos).

NOVA SANTA BARBARA

o ft.' rilg

VOLUME III

e,

t

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, ÍeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60

E-mail: liciracao ii nsh.nr.eor'.hr - Nova Santa Bárbara - Paraná

I
0
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciônal

CERTIDÃO \IEGATIVA DE DEBITOS RELÉ,TIVOS ÁOS TRIBUTOS FEOERAIS E À DÍVIDÁ
,C.TiVA DÂ UNIA]

Nomer Â NA ELITA DE JESUS ALMEIDA PADÀRiÂ Ê CONFEITARIÂ
CruPJ:'l 7.020.81 0/000í42

Ressalvado o direitô de a Fazênda Nacionai cobrar e rnscrever quarsquer dívroas ce
responsabilidade do sujêito passivo acimâ identiÍicado que vierem a ser apuradas é certiÍicado oue
náo constam pendéncias em seu nome relatrvas a créditos tributáflos administrados pela Secretarra
da R3c€ila Federal Co Brasil IRFB) e a rnscrrÇóes em Di\/iCa Ativa da '.inráo rDAUr t,rnto à
Drccrracioria-Gera! Ca Fazenda Naciônal /PGFll\.

--sl? :e.-i;ciáô e valtci,- aara c estab 3iecin.rei'ltc n,atÍiz e suas :ili2,s ê '.o caso oe enlg f--Ceralivc. oara
:oaos ôs orgâos e i!ndos Dúblicos cja adFrinis(,-aÇão irreia a ete villcriiâdos. RefeÍe-se à s:tuagáo dc
surertc oessivo no âmbr'ic da RFB e ia PGFN e eb.arr!e- inclusive as cã':t-ibuiçôes sociais ilrevrstas
nas elínêes'a'a'c'Co oarágrafo único dc a|.l -.'].jaral .r3.212.de24ce julircd:1-ê9..

A aceitaçáo desta ce!-tidáo está condicionada â ve!'ificaÇâo de sua ajienticidacie Í]â inteÍnet rôs
ende!'eÇcs <htto //ríb.gô\,'.br> ou <http.//wwv/.Dgfn.gcv b;>

Certidão emi uitamente com bas3 na Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1 .75i. de 21',:OlzC"a

=-,1ilrda 
à 26 ?,4 Cia 250312C19 <hcra e dala de Bras: ia>

I /ár'da até 1tagi2a' 9
Codrcc:: c:Ircle Ce

irát., uê,' ' UTA CU enda invaircará esie docurnenrc
eriidác: OC5E.C?BE.ECDB.DBDE



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 01964902330

Certidão fornecida para o CNPJ/MF:. 17.O2O.8101OO01-O2
Nome: ANA ELITA OE JESUS ALMEIDA PADARIA E CONFEITARIA

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

^ nalureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obriga@es kibutárias acessórias.

8â3

Válida té 2010712019 - rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda. or.gov.br

Ehttdo ús l.tenet Pubhca (220!2019 A9:12 02)

\\\ r

í)
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MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA

95.56 I .080/0001-60
WALFREDO BITTENCOURT MORAES,222 - CENTRO

NOVA SANTA BÁRBARA. PR

CERTIDAO Positiva com efeito de negativa
N.29t2019

I FIC,\ RESSAL\ÁDO O DIREITO DA FAZENDÁ ML\ICIPAL COBRAR
DEtsI IOS ( O\STÁIT\DOS POSTÊRIORMENTE ME
PERioDo CoMPRIENDIDo NESTA CERTIDÀ
2. A PRESENTE CERTIDÀo TEM VÂLIDAD l05/21

RÊNTE AO

SEM RASURÁS
E \O ORIGINAL

RE\TNDO OS ÂRQLI\OS E R-ECISTROS, CERTIFICAÀ|o§ QL'E: O CONTRrBtrll\lA PoSStl DIBITOS a \ ENCER a FaZENDA PUBLICA IIÍUNTCTPAL
RELATI\'O Â EMPRfSA YE]\CIONADÂ {BAIXO.

FI\áLIDÀDE: C.\D{STRO E/OL CO\CORRÉNCIA E OT LICITÀÇÃO

RAzÃo soclAL: Á\a ELITA DE JEsus ÂLi\ÍEIDr p.\D.\Rl.\ € coNFEITARIA

c\t,J ( Pt'

il0:! ll0 tl0lrl 02

t\scRlÇ{o EsTÀtL ÀL

9070.1917 0: 591

RL1 A\TONIO JO IQL'I}I RODRJ(JL ES 50Ó -.,sa. CE\TRo ( I I, IO]TOOOO \oTT SJDH BJÍbJfu ' PR

E\DEREÇO

P^dana e conlirr!í. c.trr preJomrnan!rr de re\ enda. Coméíci,. \ irelrsr.r dÊ mercadorias cn teri
.maéns. Comércro !xÍetisri de bcbr,li.

CI\AE / ÂTI!IDADES

corl predominincra de pÍodutos alimenticios - m,n,

I]\IPORTÂNTE

t|!scRtÇ io E\rPRFsr

DE

EJ

e
a

rl|eB

,A
No!'a Santa Báóar.', 22 de Mrrço de 2019

D§

Uon)Ltuc Srl\a Bolltlnr

2

_)
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Câ,';íA
CAIXÁ ECONÔMICA FEOERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

17020810/0001-02
ANA ELITA DE JESUS ALMEIDA T1E

RUA ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 506 / CENTRO / NOVA
SANTA BARBARA / PR / 86250-000

A Caixa Econôrrica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de rrE io de 1990, certifica que, nesta data, a errpresa
acirna identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tenpo 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: t7 /03/20L9 a L5/04/2079

CeÉificação Nú mero:201 0051236509s788

InfonrEção obtida em 22/03/2019, às 09:44:04.

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

I
htF6 //consultacrf.cai)€.9 ov bíErÍpíesdc í/C ríFg €C F Slrr[rr ni r Papel.ó p 1t1



201m19 Cqrproffrte de lnscriçto e de Situação Cadasfd
8$6

REPUBLICA FEDER,ATIVA DO BRAS!L

CADASTRO NAClONAL DA PESSOA JURíDrcA

NúMERooÊ rNscRrÇÀo

17.020.8í 0/000r -02

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRÂL

OAÍA OE ÁBERTU RÂ

17t10t2012

NOME EMPRESAÂlAL

ANA ELITA O€JESUS ALMEDA PADARA E CONFETAR'Â

TiTULO DO ESÍABELECIMENÍO (NOME OE FÂÀIASA) POÂÍE

ME

cÔoIGo E oESCRIÇÃO oAAÍIVIOADE ECONÔMICA PRINCIFAL

47.21-1-02. Padariae conÍeitaria com pÍedomináncia de revenda

cóorGo E oEscRrÇÁo oÀs aÍrvrDADES EcoNdírcas sEcuNDÁRrÀs

47.12.í-00 - Comércio varejista de mêrcadoÍias êm gêral, com predomináncia de produtos alimentícios .
m inim e rcados, meÍcea,ias e armai!éns
47.23-7.00. Comércio varcjista de bêbidas

CóOIGO É OESCRçÁO OA NAÍUREZÀ JURiDICA

213-5 - EÍn presário (lndividual)

LOGRÁOOU RO

R ANTONIO JOAOUIM ROORIGUES

CEP

86.250.000

NÚMERO

506
COMPTEMENIO

BÁ]RRC)/D ISTR ÍTO

CENTRO
MUNlcIPlo

NOVA SANTA BARBARA PR

ENOEREÇO ELEIRÔNICO

ÉNTE FEOÉRAÍIVO RESPONSA!€L (EFR)

TI CAD

tvA

M

ÍELEFONE

(43) 9í8r.0939

DATA DA SIÍUAÇÁO CADÀSÍRÁL

17t10t2012

SÍIUAçÀO ESPEC ÁT OAIÀ OA SITUAÇÃO ESPEC IAT

^prorado pela lnstrução NoÍmati\ê RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2A812019 às 09:40:31 (data e hora de Brasilia). Página:111

htFs:/,!.aw.Íeceitá.fazeÍdâ.9ovbrPessoaJurrdrcdcNPJ/cngredcnç'jÍe\a_ConproEnte.6p 111
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CERTIDÃO NEGÀT]VÀ DE DÉBITOS TTILBÀLHISTÀS

NoME: ÀNA ELITÀ DE JESUS ALMEIDA & CIA LTDA
(MATRIz E FILIAIS)CNPJ: 17.020.8r0/0001-02

Certidão n" t !69599226 / 2Ol9

va l idade :

de sua e

Certif ica-se que ÀNÀ ELITÀ DE .rESIrS ÀL,MEIDÀ & CIÀ LTDÀ
(MÀTRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNP,] sob o n'

L7 .020.810/oOO1-02, 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 n' L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução AdminisErativa n" 1470 /2011, do Tríbunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esE.ão atualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cert j-dão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimenEos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta cerEidão condiciona-se à verj-f icação de sua
auEenLicidade no portal do TribunaL Superior do Trabalho na
Internet (hEt.p: / /www. tst . jus . br) .

CerEidão emitida gratuitamente.

rNFORIIÍÀÇÃO TMPORTÀrIrE
Do Bancô Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados

9

necessários à ident i ficação das pessoas naturais e j urí

Expedição:

inadimplentes peranEe a Justiça do Trabalho quanE.o obr
esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julga

às 09:45:30
180 (cenEo e oitenEa) dias, contados da data

d cas
aÇoes
ou em

acordos judiciais ErabalhisEas,
re co t himent os previdenc iários,

inclusive no conc e rn
a honorári-os,

te aos

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; o correntes
de execução de acordos firmados peranE.ê o Mj-nistéri
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Público do

L7 /09 / 20te
dição .
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Paraná
PODER JUDICIÁRIO

DISTRI BUIÇAO . DIS'TPROCESSUAL
SEcRETÀR1A oo civEL, Do DtsÍRtBt)ID?R-E 4N€xos

faua Paula Nadü 191í Ocntro - S.,o.l.rúl'rx. dâ Serrá

r(rlt. I a x 43-3267- I 33 i

(' I' R TI I),4O,\ EG,4 TI I',4

flcrtilrco. r pcdrdo dc parrc intclcssada. tluc rcrcndo os livros c arupriros clc distribuiçiio I.ALÊNCIÀ,
CONCORD^TÂ c RECUPER^ÇÀO JUDlCt.\L. st,h rrrinlra uualclr nc\lr :ice rclirriir. rcr itirlrci N.i()

^CONST,,\ll rrcnlrLrnr r,.-gisrro crr antlarrrl-nto crr tlrrc liqura eor)u róu:

ANA ELITA DE,,I]],SUS ÀI,NIEIDA & CIA I,TDA . I\IE
C N P.I : I 7.020.8 I 0/000 l -02

RIJSSÁLI/,4:

rt,ltr»t'ttl,tItltJL it, Itrrtr,t i,' ,L 'ttaat,iti,t-
,\lu t omn t dt São .loti»rnto lo Scrro hLi srtntttttt' tutto SL't rttrtríu i,t Dittrihuirh»'

F'ERIDO AD

*

SAO.IEpóNlvo D^ SERRA - PR

,, dü
rlti,

Álu lilo P rocnc,(
Tét'ttit o itt - Dist

27 dc arço dc 2019 às I-5: I 4:5lt



Arte do Pão
Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria

CNPJ : 1 7.020.81 0/0001 -02
Rua: Antônio Joaquim Rodrigues,506, Centro

CEP:86.250-000
Nova Santa Bárbara - PR

Fone: (43)99132-1793

ANEXO VII

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 7', lNC. XXX|ll DA CF)

Pregão Presencial N'7/2019 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria, inscrita no

CNPJ sob on' 17.020.810/0001-02, por intermédio de sua representante legal a
Sr". Ana Elita de Jesus Almeida, portadora da RG no 10.295.955-9 SESP - SP

e do CPF no 039.743.888-50 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do
adt.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 2019.

8$9

94/. §_

Assinatura,/ í)ü

Empresa - na Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
Representante Legal - Ana Elita de Jesus Almeida
Cargo - Proprietária
RG - 10.295.955-9 SESP/SP
cPF - 039.743.888-50
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Arte do Pão

Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
C N PJ : 1 7.020.81 0/0001 -02

Rua: Antônio Joaquim Rodrigues, 506, Centro
CEP:86.250-000

Nova Santa Bárbara - PR
Fone: (43)99132-1793

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial N" 7/2019 - SRP

A empresa Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria estabelecida
na Rua Antônio Joaquim Rodrigues, no 506, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr,

inscrita no CNPJ sob no 17.020.8101000í-02, Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial No 7/2019 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não Íomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara - Pr, 26 de Março de 2019

*.élr/; 4Assinatura n
Empresa - A a Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
Representante Legal - Ana Elita de Jesus Almeida
Cargo - Proprietária
RG - 10.295.955-9 SESP/SP
cPF - 039.743.888-50

r.)
/

c{o-
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Arte do Pão

Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
CN PJ : 1 7.020.81 0/0001 -02

Rua: Antônio Joaquim Rodrigues,506, Centro
CEP:86.250-000

Nova Santa Bárbara - PR
Fone: (43)99132-1793

ANEXO IX

DECLARAÇAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial N" 7/2019 - SRP

A Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria estabelecida na Rua

Antônio Joaquim Rodrigues, no 506, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita
no CNPJ sob no 17.020.81010001-02, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 7/2019 - SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de
habilitar-nos para a presente licitação.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Mãiço de 2019

,z &*^Assinatura
Empresa -

m
q 0c-

na Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
Representante Legal - Ana Elita de Jesus Almeida
Cargo - Proprietária
RG - 10.295.955-9 SESP/SP
cPF - 039.743.888-50
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Afte do Pão

Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
CN PJ : 1 7.020.81 0/0001 -02

Rua: Antônio Joaquim Rodrigues, 506, Centro
CEP:86.250-000

Nova Santa Bárbara - PR
Fone: (43)99132-1793

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N" 7/2019 - SRP

A empresa Ana Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria, inscrita no
CNPJ sob o n' 17.020.810/0001-02, por intermédio de sua representante legal
a Sr'Ana Elita de Jesus Almeida, portadora da RG no 10.295.955-9 SESP - SP
e do CPF no 039.743.888-50, DECLARA, para efeito de participaçâo no
processo licitatório Pregão Presencial No 7/2019, da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o teÍceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores
vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município
de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 2019

7w,búÉ ,á,á.-, a
Assinatura
Empresa - a Elita de Jesus Almeida Padaria e Confeitaria
Representante Legal - Ana Elita de Jesus Almeida
Cargo - Proprietária
RG - 10.295.955-9 SESP/SP
cPF - 039.743.888-50

/.,
/
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ENVEL OPE N9 02 - HABILITA.

RAZÃO SOCIAL _ ANA ELITA DE JESUS ALMEIDA PADARIA E CONFEITARIA

cNPJ - L7.OzO.8LO 10001-02

ENDEREÇO COMPLETO - RUA ANTONIO JOAQUIM

CENTRO, NOVA SANTA BÁRBARA - PR

PREGÃO PRESENCIAL N" 7l2OL9

RODRIGUES, N.506,

I
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MINISTÉRIO DA FAENDA
Secretaria da Rec€ita Federal do Bra§l
PÍocuradoriaGera I da Fazenda Nacional

CERTIOÃO NEGATIVA DE DÉHTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA
UNIÁO

Nome: ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA
CNPJ: 05.306.008/0001{2

Ressal\ado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que üeÍem a ser apuradas, é certificado que náo constam
pendências em seu nome, relati\ês a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Díüda Ati\ê da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é Élida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Ederati\o, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ünculados. Refere-se à situação do
sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\ê as contribuições sociais pÍevstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçeo desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rh. gov bP ou <http://www.pgÍn.govbP.

Certidâo erpiÍGg-tatuitamente com base na Portaria Con,unta RFB/PGFN n"
Emitida àÉ 15:37:16)o dia 27lOZ2O1g <hora e data de Brasflia>.
v átida até\26 t 08 t zo)b.
ffiigo de àBntf,alá da certidáo: F7tx.cí15.8982.9A2F
Qualquer Íasura ou emenda in\êlidaÉ esle documento.

1.751, de Z 1012014

111



r#
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Recelta do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 01963665841

8?6

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.306.008/000í -02
Nome: ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA /

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

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

Válida até 18107t2019 - ornêcimênto Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.or.gov.br

Enttda,to lntenat Púbtca (24nX2A1911 51 01)
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MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N" 27I2OI9

IMPORTANTE:

I, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA M COBRAR DEBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
]!íESMO REFERE\TE ÀO PERIODO CO\íPREE\DI RTIDÀO
2, A PRESENTE CERTIDÀO TEM VALIDADE AT EM RASTIRAS E NO ORIGINAL

REVENDO OS ÀRQUTVOS E RXGTSTROS, CERT OS QUE: O CONTRIBUINTE \ADA DEVE A FÁZENDA PUBLICA
MTJNICIPAL RELÀTI\IO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

-ftNA-LIDADE: 
CÂD.\STRO L OU CONCORRiN( lÁ E OL LTCITAÇÀO7,2

.AZA0 SOCIAL: .À\TONIO FRANCISCO RI \ & CIA LTDA - EPP ./
T{SCRIÇÃO ETIPRESA, :85 CNPJ/CPF: 05,306,008 OOOI-O]

tNSCRtÇÁo ES'IÀDIAL:902't-72351i ALVÁRÁ: t85
ENDEREÇO: Rua.José \len,lcs de Moraes. l4.l - \lercado - Centro CEP: 86250000 Nora Santa Bárbara - PR

CNAE / ATIVIDADES
Comércio varejista de mercadoÍias em gcral, com prcdominância de produtos alimenticios - supermeÍcados, Padaria e confeitaria com
predominânciâ de re\enda. Comércio rarejistâ dc cx.ncs. açouuues. Comércio rarejista de bebidas, Comércio \arejisra de produtos

alimenticios em gercl ou espccializado em produtos Ilrmenticlos não especificados anteriormente. Comércio vârejista de artigos do veshrário e

accssorios. Comércio varejista de calçados

Nova Santa Bárbara. 22 de Março de 2019

Mon a Bonfim
Chefe d visão de Tributação

ICI

u05t2019,
NESTA
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CA,IXá
CAIXÂ ECONÔMICA FEDERÁL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão social:
Endereço:

0 5306008/0001- 02
ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTOA
RUA JOSE MENDES DE I"'IORAES 1.44 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARA/PR/86250-000

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o êft.7,
da Lei 8.036, de 11 de rmio de 1990, certifica que, nesta data, a enpresa
acirna identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
C,arantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

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

Validade: L3/03/2019 7L/04/201

Certificação Número: 20i 30452259794t690

Infonreção obtida em 20/03/2019, às 11:52:30

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

htQo://consulta-crí cai,a.g ovb.EnpresdC ríC ríFg eC FSlnpíirÍi r Papel .asp 111



2Wm19 CcÍrpÍo€rte de lÍscriçe e d€ Stuaçtu Cad6tral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo oE INscRçÁO

05.306.00E/000í -02

M ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

03to912002

8?3

NOME E:I\r PRESÁRAL

AI.TOMO FRÂNCISCO Rt'Y & CI,A LTDA

I iIU' O OO ESÍÂAELECIMENTO (NOME DE TANÍA54, PORTE

EPP

cÔorGo E oEScRrÇÁo oaAÍrvroÂDE EcoNÔM rca PRlNcrFÀr

47.í1-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geÍal, com pÍedominância de pÍodutos alimenticios -

s upeam eacados

coo t@ E oEsc R rÇÃo DÂs aTlvroao ES Ecoar Ôív tcÀs sEcuNDÁÂlas

47 .21-'1.02 . Padâtia e conÍe itaria com pre dom inância de reve nd a

47.22-9-01 - Comércio vaÍejistã de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio vareiista de bebidas
47.E1-4-00 - Comércio vaÍeiista dê artigos do vesluário e acessórios
47.82.2.0í . Coméício va,ejista de calçados

CÔOIGO E OESCRçÃO DÀ NAÍUREZAJURIO€A

206.2 . Sociedade Énprêsária Limitada

NÚMERO

144

BARRODISÍRÍIO

CEI.ITRO

MUNICiPIO

NOVA SAI{TA BARtsARA PR

ENDEREçO ElETRÔNICO

LOGRADOURO

R JOSE M E}IOES D€ M ORAES

CEP

86.250-000

COM PLEIVT ENTO

TELEFOT.IE

ENÍE FEDERAIIVO RESPONSÀ\€L (EFR)

, S]TUAEÀQ CADASÍRÀL

ArvA )
.WDE 

sLriraÇÁo caDÀsrRar

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL

141'10t2005

srruaÇÃo ESPEc lA! op,ra oa srÍuaÇÂo EsPEct L

Apro\ado pela lnstrução Normati\a RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22103120'19 às 09:33:31 (datâ e hora de Brasilia). Página: 1/1

htF§lÁ$ÁÀ! receita fazendâ.gorú/PessoaJuídicdcN PJ/cnFríeWCnpjre\a_Ccírpro\6nie.6p 1t1
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITo TRÀBÀtHISTÀS

Nome: 7\NTONIO FRÀNCISCO RUY & CIÀ LT

Certidão n'
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.306.008/0001-02

t69465633 / 20L9
Expedi ção :

Val idade :

de sua exp

, às 11,:53:28
5/oe/2ote L80 (cento e oitenta) dias, contados da data

1Çao.

Certif ica-se que ÀNToNro FRÀNcrsco Ruy & crÀ LTDÀ
(I.ÍÀTRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNP.I sob o n"

O 5 . 3 O 6 . O O I / O O O 1 - O 2 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacional- de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emiEida com base no arE. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.44O, de 7 de julho de 2011, e
na ResoJ-ução Administrativa n" 1470/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados consEantes desta CerEidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e esEão aEuaI j-zados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimenLos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (hEcp: / /www. tsE. jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÁO TMPORTAIIrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi.stas constam os dados
necessários à idenE.ificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabeLecidas em sentenÇa condenaEória transiEada em julgado ou em

acordos ludiciais trabalhisEas, inclusive no concernente aos
recolhimenEos previdenciáríos, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comíssão de Conciliação Prévia.
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Paraná
PODER JUDICIÁRIO

DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL
s9x RÉfARA Do e AEL- Do DlsrRLBaDoB E4ryEXos

Rua [>etla Nôdei. 191. Cenlt., - Sào JêíoniDo da Se|ia

íôre iat a3-32€7 1331

CIi RTI D,,1O N DG,4T I I',4

C,ertrÍ'ico. a petlido de plrte inleressa<la, que rer entlo os livros e lrquir.os de distribuiçlio FALÊNCIA,

^CONCORDATA c RECUPERAÇÃO JUDICIAL. sob rninlra guírdr nc\tir Scr'rctrliir. r crilique i i\À()
CONST,,\R ncnhunr lcgistro crrr arrdânrcnto em cprc Íigura corlo rén:

ANTÔNTO FRANCISCO RUY & CIA LTDA - }tE
CN PJ : 0 5. 3 06.008/000 I -02

R ESS,4 LI 
"4:

(lo NOJtÍE,/R,1Z,iO SOC|,1L cont o CPF,CNP.l. ,1 Lon.Íeréntiu dot ddtlos ltessoaír lornecidos peh purte inleresçala é dc
resportsohíIidadc esrIusiút (h) dcsIÍt1atLit io.
Nu tontrtu de Sào Jerônnno dt Sena hLí sttrttctrle trnto Sett'elürfu dt, I)istrih idor-

RIDO RDADE E DOU Flj

SÀO JE NIMO DA SERRA - P dc Ma rço dc 2019 às l5:20:17

dito Prolon
o,l,

Á
Técrtic

tlco
rio-D lribuidor

tl-'
J

- '{1É.-gffiê
q L::a:Í i!
1ffi7-d



ANTONIO FRNC'SCO RUY & CIA LTDA
CNPJ : 05.306.008/0001 -02

RUA: JOSE MENDES DE MORAES,144, CENTRO
CEP:86.250-000

NOVA SÁA/TÁ BARBARA- PR
FONE: (43) 3266-1150

ANEXO VII

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART.70, tNC. XXXIil DA CF)

Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
05.306.008/0001-02, por intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO
FRANCISCO RUY, portador do RG no 4.253.917-1 SESP-PR e do CPF no

576.578.909-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27
de outubro de í999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos-
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 2019

Assinatura
Empresa - A ETDA
Representan e Fra Ruy

Ooo

n nto co
Cargo - Sócio Gerente
RG - 4.253.9í7-1
cPF - 576.578.909-91

ctsco R

2

J



83tANTONIO FRNC'SCO RUY & CIA LTDA
CNPJ : 05.306.008/0001 -02

RUA: JOSE MENDES DE MORAES,144, CENTRO
CEP:86.250-000

NOVA SA'VIÁ BARBARA- PR
FONE: (43) 3266-1150

ANEXO VIII

DECLARAçAO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP

A empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA estabelecida na Rua
Jose Mendes de Moraes, no 144, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita no
CNPJ sob no 05.306.008/0001-02, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade
de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial No 7/2019 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 2019

Assinatura
Empresa -
Repres
Cargo - Sócio Gerente
RG - 4.253.917-1
cPF - 576.578.909-9't

F'

- Antonio
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ANTONIO FRA'C'SCO RUY & CIA LTDA

CN PJ : 05.306.008/0001 -02
RUA: JOSE MENDES DE MORAES,144, CENTRO

CEP:86.250-000
NOVA SANIA BARBARA- PR

FONE: (43) 3266-1150

ANEXO IX

OECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 7/2019 - SRP

A empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA estabelecida na Rua

Jose Mendes de Moraes, no 144, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita no

CNPJ sob no 05.306.008/0001-02, Declaramos, na qualidade de

PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, na modalidade Prêgão Presencial No 7/2019 - SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de
habilitar-nos para a presente licitação.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 2019

Assinatura
Empres DA
Represen o Ruy
Cargo - Sócio Gerente
RG - 4.253.917-í
cPF - 576.578.909-91

c)

crsco

/)t-
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ANTONIO FRNC'SCO RUY & CIA LTDA
CN PJ : 05.306.008/0001 -02

RUA: JOSE MENDES DE MORAES,144, CENTRO
CEP:86.250-000

NOVA SÁ'VIÁ BARBARA_ PR
FONE: (43) 3266-1150

ANEXO XI

DECLARAÇÀO DE NAO PARENTESCO

Pregão Presencial No 7/2019 - SRP

A empresa ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA LTDA estabelecida na Rua

Jose Mendes de Moraes, no 144, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita no

CNPJ sob no 05.306.008/0001-02, por intermédio de seu representante legal o
SÉ Antonio Francisco Ruy, portador do RG no 4.253.917-1 SESP-PR e do CPF
no 576.578.909-9í, DECLARA, para efeito de participação no processo

licitatório Pregão Presencial No 7/2019, da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,
de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao

Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara -Pr,26 de Março de 20í9.

Assinatura
Empresa - AN
Represen
Cargo - Só o Gerente
RG - 4.253.917-1
cPF - 576.578.909-91

A
uy
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Acesso à rníoÍ rnação

Emissáo de 2" üa de C€nidáo

Pa rticrpe Serviços Legislação Canars

8_q18t02t2015

BÂAS IL

*

ReeitaFederal
CERÍ'DAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA ATIVA
DA uNrÂo

Nome: DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTOA
CNPJ: 3í.440.5t16/000í -97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suleito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constam pendêncras em seu nomê, relativas a créditos tribúários administrados pela Secrelaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da adminiskaÉo diÍeta a ele vinculados. ReÍer+se à situaÉo do
suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alineas'a' a 'd'do parágrafo único do art. 'lí da Lei no 8.212, de 24 deiulho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenticidade na lntemet, nos
endeíeços <http://rb.gov.bÊ ou <http:/^ ww pgfn.gov.bÍ>.

Certidáo emit ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1 .751, de 211012014
Emitida O4lO'112019 <hora e data de Brasilia>
Válida
Código

MINISTÉR|O DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita Federal do Brasil
PÍocuradoria€eÍal da Fazenda Nacional

dáo 0E22.534B.8647.3165
a invalidará este documentoQual

Nova Consulta Pr.t.r.r p;9in.

1

)
I

31:43 do d

sura ou

é 03to712019
e controle da

httpl/servicos.íece,a.fazenda.gov.br/SeMcoyc€rtidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVra.asp?oÍigem=1&Tipo=1&Nt=3't44054{iOOOí97&Se... íil
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ffii
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

if 0í9212089-í9

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.rt40.546/000í -97
Nome: DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTDA

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

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

Válida a 10t04t2019 - rnêcimento Gratuito

A autenticidade desta ce dão deverá ser conÍirmada via lntemel
vJww. íaze nd a. or. gov. br

Endda via tnteaêt Púa@ t11h2t2o1 I 1 a 31 40)

Lq
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ffiu PaÂná
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SECRETARIA DE FINANçAS

Data: 06,/03i/20 0min

Númeío

1344
Validade

05t04t2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razáo Social

DUTRA & FERREIRA SOLUÇÔES GRAFICAS LTDA CNPJ. 31440546000197

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

ComprovaÉo Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se refêrentes a períodos compreendidos nesta certidáo.

lnscriÉo

ContTibuinte: oUTRA & FERREIRA SoLUÇÔES GRAFICAS LTDA
EndereÇo: Avenida XV DE NOVEMBRO, 85 - BaiÍro CENTRO - Compl. SUBSL A - CEP 86 30G000

Código de Controle

CW2AJCCKGMAYLU6l

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de conEole inÍormado

Comelio Procôpio (PR), 06 de Março de 2019

Áv M'ôãsGe.árs 30r - C6Lr
Comelo PrGóplo (PR) -CEP 86300000 Fm 43352060m

Página 'Í de í
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trr$xl YOLTÀÀ

CÁ,IXA
-r.t(À -:. (-.trr_jM i,-1 FL;)Eh.Á'_

CeÍificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão social:
Endereço:

3744O546/ OO01-97

DUTRA E FERREIRA SOLUCOES GRAFICÁS LTDA

AV XV DE NOVEMBRO 85 SUBSL A / CENTRO / CORNEUO PROCOPIO /
PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o pÍL.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.

Validadê: O4l03l20tg 02l04/2ot9

CertifÍcação Nú mêro:2019 402333545296738

Informação obtida em 73/03/2019, às 18:48:45.

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

T

httpsr//consulta-crf caixa.gov.bí/EmpÍesa/Cí/CrílFgeCFSlmprimirPapel.asp 111



N!MERODE INSCRIÇÁO

3 í .440.5a6r000í -97
III AÍRZ

coMpRovANTE DE TNSCRTçÃO E D€ SIrUAÇÃO
CADASTRAL

DÂ]A OE ÁEERÍU RA

06109/20í 8

DUTRA A FÉNfiERA SOLI,JCOES GRAFICAS LTM

*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|OICA

ÍIÍU LO DO ESTAA€LECIM ENÍO ( NOM E OE FANÍAS|Â)

GRÂFICOP fE
cÓoIGo E DEscRçÁo oA ÁTI\,1DADE Ec()lrÔMIcAPRINcIPAL

íE.í3-0.01 - lmpÍescão de matorial pera uso publicitário

cÓo GoE oEscRIçÁo DÂ NÁÍ LJR EzÁ JU R oICÂ

206-2 . Sociodade Énpresária Limitada

LOGRADOURO

AV XV OE r{OVE ,IBRO 85
CCiIPLEMENTO

SI.ESL A

86.300-000 CEXTRO coRâE-ro PRocoPro PR

ÊN OER EÇO ELEÍRÔNlCO

RBEROeETOSEPHERBERO.COU.BR
T€IEFONE

{a3) 3523-8376

qú.ÊÉQ§R Àr rvo F €spoôJsÂvEL I EFR )

srÍuÀÇÀo
ATIVA

oÍr\ c i.laÇÃo caDAsTRt!

DATA DA SIÍIJÁçÁO CADÀSÍRAL

o€^)9/2ort

sÍuÁÇÀoESPÉctar DÀTÁ OÂ SITUÁçÂO ESP€CI,AL

cÔorco E oEscRçÀo DAS ÀÍô/roÂDEs Ecor.JÔM cas sEcuNDÁRrÀs

í8.'l'l-3-01 . lmpÍês3áo dê joÍnais
í8.íí-3-02 - lmpre3!ão de livros, Í9yista6 ê outras publiceçóes periódacaô
18.'13-0-99 - lmprssrâo de material para outros u3os
46.39-741 - Comó.cio âtâcâdigtâ dê produtos alimenticio€ em gêral
46.46-0{2 - Coínórcio atacádi!ta dê pÍodutos de hlgiênê pessoal
i16.49-í-0E. Comórcio atãcadista de produtos de higiene, limpGza e con6eívaçáo domiciliat
47.42-3.00 - Comércio vareiista do matêrlal elétÍico
/a7.it+0-99 - Comórcio vargibta dê matgrleis de constÍuçáo €m gêral
47.51-2-0'l - ComóÍcio vaÍsjiatâ êspgcialEado ds gquipamontos ê súp,lmêntos dg inÍormátlcâ
47.5í.2-02 - Rêca,ga do cártuchoa para gquipamentoa de iníormática
47.52.1.00 - Comércio vârejista ospecializado de equipamêntos de tel€íonia e comunicação
47.53.9.{10 - Comé,cio vaÍeiieta e6peciâlizado de eletrodomósticos o €quiPamonto! dg áudio o Yireo
i17.54-7-01 . ComóÍclo varêiista de móvoi3
47.5$5-02. ComoÍcio varêiista dê artigoB de armâÍinho
i17.5$,5-03 - Comercio vareibta do artigo6 do cama, msaa e banho
47.5G3{0 - Comórcio ve16lbta êôpêcieli2ado dê in3t,umêntoa musicaaa e 6cessórioa
ia7.57.í-00 - Comórclo varerbta espsciallzado de peçea o ãcessório! peÍ. .parglhos eletrooletrônicor paÍa u!o
doméstico, cxceto infoÍmática ê comunlcação
/l7.59-E-99 - Comárcio yargjbta dê outÍos eÍtigos dê uso pessoale domóstico não especllicâdos antorio,mgntc
,17.6í.0-0í - Comé.clo varejbta dê liyror
a7.6í-0-03 - ComéÍcio varejista dê artigos dê pâpelaria

0gÍ2018 R€cdtâ Fedeíal (b Brasl

Apro\Edo pela lnstruçáo Normati\ê RFB no 1.634, de 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 091'1112018 às í0:0í:03 (data e hoía de Brasília). Pâgina- 112
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDlcA

NUMERODE NSCRLÇÃO

3í.44O.5,46/000í-97
UATRZ

COMPROVANTE DE INSCR|ÇÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

OATA OE ÀBERTURA

06109120í8

OIJTRA & FERRERA SOLITOES GRÂFICAS LTDA

cÔor@ E DEscRrÇÀo oÀs aÍMo.aDEs EcoÀlÔi cÀs sEcuNoÀRlr.s
47.63-6.02 - Comé.cio vareiista do ertigos g6portivos
47.81i+.00. Comércio vareiista do artigos do vêstuário ê acêssórios
62.09-í.00 - Suporte tócnico, manutsnção o out,os se.viços em tocnologia da lnÍormaçáo
73.íí-il.oo - Agências de publicidade
73.12-2{0 - Ag9nciamgíto ds .spaços pa.â publicidade, oxcoto em veiculot d9 comunlcâçáo
73.19.0-03 - Marketing direto
73.í9-0-99 - Outras atividades d€ publicidade não sspeciÍicadas ant6riormante
E2.í9.9.0í - FotocópiâB
82.99-7.99 - Outras atlvidades do sorviços prostados principalmente às empÍo3as não e6peciÍlcada3
antêriormoítê
95.í2-6-00 - Repâraçáo e manutenção dê oquipamêntos dê comunicação

cóorco E oEscR rçÁo oa NAT uREzÂ JU R rorcÀ

206-2 - Socbdâd9 Énprêsária Limitâda

AV XV DÉ I{OVEI{ BRO E5
COT'4EMENÍO

SI.ESL A

86.3@-(xro CE}ITRO coR tE-ro PRocoPro PR

ENOER EÇO ELEIRÔN ICO

REEROeOOSEPHEFBEIRO.CO .BR
ÍÊLEFONE

(/r3) 3s23-8376

ENÍE FEDERATIVO R ESPOI.ISÀVEL (ÊFR )

$ÍUÁçÁO CADÀSÍRÀT

ATIVA
DATA OA SrÍUrçÃO CADASÍRAL

06109,2018

MÔÍI\AC D E SÍ UAçÁO CAOÂSÍ RÁI

sÍLÁcÃô EsPÉcÁ! DAÍA OA SITU'çÁO ÉSPEC IÀ!

09112018 Readta F€d€íe, do &esil

Apro\êdo pela lnstruçáo NoÍmati\a RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 09/í1120í8 às í0:0í:03 (data e hora de Brasília). Página: 212
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CERTIDÃO NEGÀTI\'À DE DÉ:BITOS TRABAT.,EISTÀS

Nome : DUTRA

Certidão n"

& FERREIRÀ SOLUCOES GRAFICAS LTDA
(MATRIZ E EILIAIS ) CNPJ:

:162936699/2AtB
31.440.546/0001-91

Expedição:
Validade:

23/ 1

!/a5/20!9
18, às i5:31:09

180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expe

Trabalho ou Comissão de Concili ação Prév.ia.

Certifica-se que DUTRÀ & EERREIRÀ SOLUCOES GRÀFICÀS LtDÀ
(!'ATRI Z E EIIIÀIS) , inscrlto (a) no CNPJ sob o no

31 . 4 4 0 . 5 4 5 / 0 0 01- 9 7 , NÁo coNsTÀ do Banco Naciona.I de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emiti-da com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrêscentado pela Í,ei n" 72.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Adminisrrativa n" 741 A/201), do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Trlbunais do Trabalho e êstão atualizados até 2 (dois ) dlas
ante riore s à data da sua expedição.
No casô de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabelecim.entos, agências ou fj-1iais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verrfj-cação de sua
autenticidade no porta.l do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br)
Certidão emitida gratuitar,,ente.

rNFORI.íÀÇÀO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam ôs dados
necessári-os à j-dencif j-caÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Traba.l-ho quanto às obrrgaçôes
estabelecidas em sentença condenatór:ia transitada em julgado ou en
acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorários, a custas,- a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lel; ou decotrútes
de execução de acordos f irmacios pet:ante o Ministéri-o Públiio do

{

..í
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CORNELIO PROCÓPIO
CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS

AVENIOA SANTOS DUMONT, 811 . CENTRO
coRNÉLro PROCÔP|O/PR - E63oO{OO

TITULÂR
INALDO BORCHERS MUELLÉR

JURAMENTADO
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuiçâo de FALÊNoIA, RECUPERAÇÃO .tuotclRL e EXTRAJUDICIAL, sob
minha guarda neste cartório, verifquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTDA

inscrita no CNPJ no 31.440.546/0001-97, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornelio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-

ta e os últimos 20 anos que a antecedem.

HtilEtiltiltffiffiHt1
CORNÉLIO PROCÓPIO/P

INALDO BORCHERS MUELLER

;${ )VÀ Í! 1'f '

*" [itH'

Ffu*
(rrL

I/i

Custas = RS 32,73
Página 0001/0001

01 de Fevereiro de 2019
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REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS

AVENIDA SANTOS DUMONT, 8,11 - CENTRO

coRNÉLro PROCÓP|O/PR - 86300{00

TITULAR
INÂLDO BORCHERS MUELLER

JURA ENTAOO
ALEXANORE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LTDA

inscrita no CNPJ no 31 .440.5461000í-97, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 20 anos que a antecedem.

illilIt$tüilililHflr
coRNÉLro PRocÓPto/P , 01 de Pevereiro de 20í9

INALDO BORCHERS MUELLER

'/i l. !'j i r I\
t..Füffip

{

Custas = RS 32, 13

Página 0001/C001

'l
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DurRA & F'RRETRA
sor-uçóes cRAFrcAs LTDA

DECLARAÇAO DE TNEXTSTENCTA DE EMPREGADOS MENORES

A

PREFEMJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBART/ PR

sEToR DE r-rcnnçÕes
SENHOR PREGOEIRO . EQUIPE DE APOIO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO. O7 I 2OÍi9

A empresa DUTRA & reRRtrnn SOIUçÔES GRAFTCAS LTDA, CNPJ/MF N" 31.440.546/0001-97, sediada, Avenida
xV de Novembro n" 85-4, Centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000. Declaramos que não possuímos, em
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, peÍigos ou insalubre e
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, em observância à Lei Federal n" 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

Cprnélio Procópio, 29 de Março de 2019
rs 

t .aao. g+6/$00 1 -g7-l
Outra & Fcrrcira §oiuçoes

GráÍicas Lttla
Av. )ry de l{olen',bío' n0 85 - Suh Sdc A

Ceflro - CÉP 86 30&mC

L ciii'õú Pno-ooPio ' Paat't -.l

( ;RENJ

riano Rodrigues Ferreira CPF: 038.835.529-84 RG. 8.139.981-6
DUTRA & FERRETRA soLUçÕEs GRAFtcAS trDA

Avenida XV de Novembro n'85-4, centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000
CNPJ: 31..440.545 IOOOT-97 lnscrição Estadual 90791631-60

Telefone: (43) 3523-9999
Banco Sicredi - Ag ne O7L7 ClC942l24
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UTRA & FERRE!RA
soLUçÕES GRAFTCAS LTDA

PREFEMJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA / PR

SETOR DE LICTTAçÕES
SENHOR PREGOETRO - EQUIPE DE APOIO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL NO. 07 I 2OL9

Cornélio Procópio, 29 de Março de 2019

Declaração de ldoneidade
À

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação da presente licitação, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação, bem como a proponente não se encontra em
estado de lnidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar
ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
DECLARAMOS ciência de que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente
licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

rs 
1 .440. saoi o $rt 1 "$7-1

Dutra & Ferreira Soiuç§es
Gráficas Ltda

Av. f,/ de l'jover,rtro. n'i-'5 - Su'i Sclr A
Ceniro - CEP S0.llc0'Cil

!.=- Cornélio PrtcÔPic ' Pare;-,á J

\\,eNo Rt) e
Adriano Rodrigues Ferreira CPF: 038.835.529-84 Rc. 8.139.981-6

DUTRA & reRRrtRa soluçÕES GRAFTCAS LTDA

Avenida XV de Novembro n" 85-A, centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000.
CNPJ: 31.440.546 /@07-97 lnscrição Estadual 90791531-60

Telefone: (43) 3523-9999
Banco Sicredi - Ag ne O7LT C1C942324
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UTRA & FERREIRA
soluçÔEs GRAFTCAS LTDA

DECLARAÇÃO DE TNEXTSTÊNCIA DE FATOS TMPEDITIVOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA / PR

SETOR DE LICITAÇÕES
SENHOR PREGOEIRO - EQUIPE DE APOIO

RCf.: PREGÃO PRESENCIAL NO 07 I2O]r9

A empresa DUTRA & FERREIRA SOLUÇÔES GRAFICAS LTDA, CNPJ/MF No 31.440.546/0001-97,
sediada, Avenida XV de Novembro n" 85-SubsoloA, Centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000,
declaram sob as penas da Lei Artigo 32, Parágrafo 20 e Artigo 97 da Lei no 8.666 de 21 de Junho de 1993,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cornélio Procópio ,29 de Março de 2019 tt.+ao.s+G/oooí,gil
Dutra & Ferreirn Soluções

Gráficas Lttia
Ay. )(V ds l.loEmbÍo, n' Ío - :i'rb Solc A

CentÍo' CEP 86.3i'l-i00

L üliãüP-.-.0óã:Ê;i*'. J

Â, O.'o R. Ç- (
Adriano Rodrigues Ferreira CPF: 038.835.529-84 RG. 8.139.981-6

DUTRA & rrRRrrnl sor-uçôEs cRAFrcAs LTDA

Avenida xV de Novembro n" 85-À centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000.

cNPJ: 31.440.546 l0OO!-97 rnscrição Estadual 90791631-60
Telefone: (43) 3523-9999

Banco Sicredi - Ag ne O7L7 C1C942324
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soLUçÔES GRAFTCAS LTDA

DECLARAÇÃO DE AUSENCTA DE VíNCULO COM O MUNICíPIO E DE RELAçÃO
DE PARENTESCO COM SERVIDOR

À

DurRA & FTRRETRA

PREFEMJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA / PR

sEToR DE r-tcneçÕes
SENHOR PREGOETRO - EQUTPE DE APOrO

REf.: PREGÃO PRESEI{CIAL NO. 07 I 2OÍr9

A empresa DUTRA & FERREIRA soLuçÕts e nartcas LTDA, CNPJTMF No 3í./t40.546/0001-97,
sediada, Avenida XV de Novembro n" 85-A, Centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.30G0O0, 29 de
Março de 2019 À Comissão de licitação - Município de Nova Santa Barbara ReÍerente: Edital de Pregão
Presencial ne. O7 I 2O19.
Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a

modalidade de Pregão Presencial ns. 07l20t9, instaurado pelo Município de Nova Santa Barbara que

nenhum de nossos sócios, gerentes ou diretores é membro ou servidor em exercício no Município de
Nova Santa Barbara ocupante de carto em comissão nêste Município ou servidores cedidos ou colocados
à disposição deste Município por Órgãos da Administreção Pública, direta ou indireta, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou, ainda, é cônjuge, companheiro ou parentê até o
\rceiro grau, inclusive, em linha reta, colatêral ou por aÍinidade de membros e servidores que êxerçam
Largo em comissão, função de confiança ou seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou
autoridade ligada à contrateção do Município de Nova Santa Barbara, conforme as restrições
mencionadas no Acórdão 27 45|2OLO de 02 de setembro de 2010 do Tribunal Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, e posteriores alterações.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente.

Cornélio Procópio, 29 de Março de 2019

I- ;1
' 31.440.546/0001.97 '
Duha & Ferreirn Soíuçoes

Gráficas Ltrla
Av. XV de tlovembo,no &i - S',tb Sclo A

c€núo. cEP s.30c"000
I Canélio Poórúo - Pararrá !r-' '1

^i 
L

LL,\R,O,ry,, 
^ 

. fe-nrtr" :,i\----][r*, R"drig*r F"r*ira CPF: 038.835.529-84 RG. 8.139.981-6
DUTRA & FERREIRA SOLUçÕES GRAFICAS LTDA

Avenida XV de Novembro n'85-4, centro - Cornélio Procópio/PR CEP: 86.300-000.
CNPJ: 31.440.546 IOOOT-97 lnscrição Estadual 90791531-60

Telefone: (43) 3523-9999
Banco Sicredi - Âg ne O7t7 ClC942l24
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDENCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

cERTloÃo slMPLlFtcADA páqina: oo1 / oo1
Certíicamo3 que as inÍormâ!óes abâiro constam dos d@umênto3 a.quivados nesla Juntr Comercial e sáo vigentE
na data da sua êrp€dição.

ilicroompíosã ou Prazo de Ouração
Emprora de Porte

L€í

lndetgrmanado

Último arqulvamento

Oata:30/í0/20Í8

Aro: ALTEFAçÃO

l9/11S671n

Númoro: 20165906044

CUBITIBA - PR, 01 de marco de 2019

LEANDRO MARCOS RAYSEL B lÁ
SECBEIA GERAL

.,t4!F-!-da14-l-,-

901

Documento Asshâdo Oigilalmenta 0'l/012019
Junta Comercral do Paráná
CNPJ:77.968.17CYo001-99

Você deve instâl8r o cêrtficado dâ JUCEPAR

Nome Empícsa.ial
J H GONçALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI

Nalureza Jurídica: EMPRÉSA lNDlVlÍXrAL DE RESPONS^AI|OAI E LTDA

Número do ldentiÍicação do Registrg de
EmpÍe€âs . NIRE (SedE)

41 6 005{646{

CNPJ

27.351 .5(E/0001-57

Data da Arquivamerto do
Ato Constitutivo

2'lto3n017

Írata d6 lnício
de Âtividade

2U04t2017

Endereço Co.ípleto (Logradouro, Ne s Complàmeflto, BslrÍo/Distilo, ilunlcípio, UF,

Obieto
cou ÉRcto ÂTAcaDtsÍÂ DE pRoÍxJTG aLElEtíÍíclos sEf, irÂNtprJlAÇÃo
coMÉBcto aracaDlsrÂ oE MEHcÀDoptas, sEM pHEt oiflNANctÂ DE pBoDtÍTos aLI EMÍÍclos ou oE tNsuMos
acRoPEcuÁnlos
couÉBcto aracÁotsÍÂ DE EitBALÂcENs
cor ÉBcto VaFEJETI oe pnoothos A|.tuEMrícrcs pRor{ros E [tot]srRlÁLzalros
couÉRcrc vaREJtsÍa DE pRolxrros IrE HtctEt{E E LtirpEÀ Sa EANTES E ÍroMtssÁr{TÁRlos
co ÉRclo vaREJtsra DE DocEs, BALAS E BottBotas
coMÉRclo vaREJtsra DE EMBALAGENS, aBTtcos DE pApELARtÂ E ATERTÂL DE EscRÍÍóRrc

PB,6r.í)65.2Í0RUA PIONEIRO PÁSCHOÂL LORENCEÍI, 259SALAOI PAROUE I{OUSÍRIA iIARING

EocoflOS BNAOOS ESCRITóRIOsERvtç
OUTRÂS SOCEOADES DE P

E APOIO ADiIII{ISTRATIVO
EXCETO HOLDINGS.

Capitallntogr.fizado:RS 95IXr0,O0
(NOVENTA E CTNCO tL REÂÉi)

Capital: Ri 95,0ü,,00
(NOVENTA E ct{co illl REATS}

TitulaÍ
Nomcr'CPF

JÂOUELINE HELENÂ GONCÂLVES SI-VA
071.302.0OÊt O

Ádmlílí?üoí
Slln

lniclo do
Ilândâlo

14t03tú17

Tármino do
lsdds
xmxx-m(

Situação
REGISTRO ATIVO

Evento (s): ALTERAGAO OE DADOS (EXCETO NOiIE EiTPRESARIAL)

CONSOLIOAçÃO DE CONTBATO/ESTATUTO

xxxxxxx.p(xxux

Parâ veriÍrcáÍ â âulênÜcidade âcesse wwx/.iunl,âcomsrcial.or.ôov.b.

e inÍomê o núíneo 1 91 1 9671 í nâ Consulra de Aúenlicidade
CosLita disponivÊl pd 30 dias Á íL

,<9
f,
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J H GONÇALVE§ SILVA ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/MF 27.3 5 r .50rm00 r-5? - NrRE 4 1.6.005464ú6

4'- Qurrtr Alteração e Consolidação de Ato CoÍLstituúvo - P{glnr I dc ú

Pelo prcsenrc insrrumcnro dê ALTERÁÇÂO Am coNsTlTUTIvo DE EIRELI -
Empesa lndividual da Rasponsabilidadc Umited+ JÂQUELINE HELENÀ

GOilÇALVES SILVA, brgsileirl, nrscide em 05 de Merço de lgt8, nrturd da cidsdc dp

MrÍingíP& divorcird+ empresária. ponedora dr CURG 9.8m.904-3i SSP-PF.. expcdidr

em 020412003. e inscriu no CPF/l\ilF 071.302.m+10, tEsidcnrc e domiciltuda na oidúc

de Mrringá/PR, r Rua Joaquim Núuco - N" 89 - Apanemarro 127 - Zonr 0l - CEP

t70l3-277. na qmlidrdc dc titular da erpresa qr gira sob a dcnominofão & J H
G'ONÇÂLYES §ILVA ALIMENTOS EIRELI, com scde e brc Eesta cidade dc

MrringáiPR, r Rlr Pioneiro Paechogl Lorenceti - N" 259 - Sala 0l - Parque lldustrial -
CEP 8?065-140. fuidamente inscriu no ChtPJ/tvíF 2?.351.505/0001-í7, oon scu

Canrato Sochl arquivado na JUCEPAR sob o NIRE 41.6.0054646{, por derpreho cm

scssào de 2ll03n0l?, rtâolvÊ eluÍar s€u tÊgistÍo de EMPRESA INDwIDUAI- DE

RESFONSABILIDADE LIMITÂDA - EIRELI. coníonnc rs clár.rsuhs c condiçõcs

rcguil*cs:

cLÂUSUlll PRIMEIRÂ - Fica por esre aro, alr€Íado o oqFrc social da emprcsa, o quâl

íutsará e ser a cxplotrçto corercial dos ramos dc:

crRTrrrco o REoISrRo q 3o/70/20).a
PnCEOCOLO, 1859060{l DE 25/lOlzola
1I60{579807. NII!: 11600546i66.

ff

0:45 soD X' 2 01E5 9 060{l
cóDrco DE rERrEr

ir s GoNçÀIJ!E9 SILVÀ À!1üE!|TO6 EIRETI
I'TIA

oo Libêrtâd Bogua
sEcRETÁnrÀ-cERÀL

cgRItIEÀ,30/10/2010
Yw..qE.!àf rctl.pr. gov.br

DE§CRIÇ DAAI]VII'AIIE
4ó39-70t MERCIOATACADISTA DE PRODUTOS AL tos §EM

lPULAÇÀO

{693-1,00 RCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMIUÁNCI,A

F. PRODUTOS ALIMENTICIOS OU DE INSUMOS ÂCROPEC

M

Rtos

1ótÊ9/02 MERCIO ATACADTSTA DE EMBALÂ,6F.NS

47294t99 RCIO VÀRE'tSTÂ DE PRODUTOS ALIMENT c
DUSTRIALIZADOS

1?89{/05 CIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE I{ E E LIMP

E

r vrl i.tlt- ,t..i. dô.rrn.nrÂ

Cdr{ElCl I
?allrl^'

Fl.. eniêirô À .ffirôvá.ãô ,i- .n. iÍr.ni{.{,iri. n^r 
'..h..ftv6. 

hôyrrt.
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J H GONÇALVES SILVA ALTMENTOS ETRELT

cNPI/ttF 27.3 5 I .505/m0 l-57 - NrRE 4 r .6.005.16{6ó

4'- Qurrta Alteraçüo e Consolidaçào de Alo Cnnstitutivo - Página 2 de 6

FA
NEANTES E DOMISSANÍTÀRIOS

4721-VM FoMÉRcIo VAREJISTÂ DE DocES, BAI.,AS E BoMBoNs
I

476r-003 FoMÉRCIO VARE TSTA DE EMBALACEN*S. ARTICOS DE PAPELARIA E
I

IMATERTÁL 
DE ESCRTTORTo

&u l-3/00
FERvrços 

coMBlNADos DE EscRlToRJo E AFO]O ADMINTSTRAnVO

64ó3-E/00 pmnes SoCTEDADFJ DE pARTrcrpAÇÃo, ExcEr]D HoLDrNGs.

CLÁUSULA SEGTNDA - Diantc das elrereçõce hrvidrs, e em mnsurâncii com o que

dercrmina o Ân. 2.031 dr Lei 10.4012002. r tirulaÍ resolvc ÂTUALIZAR e CON§OLIDAR o

Alo Cônsrilulivo Primitivo c demois alrtraçõcs conforme as clársuhs c condiçôcs a scaulr:

J H GONÇALVES STLVAALIIHENTOS EIR.ELI

CNPJ/lvlF 27.351.505/0001-57 - NIRE 4l .ó,0054ú1ffi

ConsolillsÉo dc Ato Constitulivo

JÀQUELINE HELENÀ GrONÇAIVES SILVÀ, brasihira. nascida ern 05 de Março dc

1988, nerural da cidadc de MuingÁ/PR. divorciada, cmprcsriria, portadora da CI/RO

9.t00.90+3/SSP-PR. êedidÂ cn 02/04.2003, c imcritr no CPFMF 071.30i1.0ú-10,

rcsidentc e domiçiliada na çida& dc MoriÍrgy'PR, a Rua Joaquim Nrbue - N' t9 -
Afrumento 127 - Zuta 0l - CEP 87013-277. na qualidade de thular da empresa qtr girr

soü a dcnominaçào dc J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI. s*c
foro neso cia"de de Meringí/PR. a Rtu Pioneiro Prschoel Lorurceti - N" 2l Sala 0l -
Parque lndustrial - CEP 870ó5-140, dcvidsmcntÊ inscrita no CNPJÀ4F 5r.505/0001-

57, com reu Contralo Sociol arquivado na JUCEPAR mb o NIRE 4 646.6, poÍ

ffi

dcepaclm cm ss& & 2ll01l20l?, pÍomove â CONSOLI

CONSTITUTIVO, mnformc ar clóusulas a scguir:

cEFTrPrco o RloISaRo Ex 30/LO/20\A 10:{5 soB I'r' 20185906044
Pnolocor,o: r.85905014 DE 25/LO/201.0. CóDrGO DE VERTPTCÀçÁO:
1I8045?9867. ltIR!: 416005{6{66.
,, I GONçâI,VES 6IlVÀ ÀLIIiBXTOE BrREr,I

rr.Í
DO

or€EuL
ÀtÂr{

ÇÂo ÀTO

l

Itbê!tad Bogus
s !ctEtÀRrÀ - GEiÀr.

coRrarBÀ,30/r0l2016
rE. êq,r€Eaf ac11. pr.goY-br

-À validâdâ dêátê dôcrúêntô. .. im.ê..ô. fic. 6uiêitô â c@rôwâcãô dê .ur âutênticidàdâ Dô. rê!ó..tivôs ÉôÉt.ig
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J H G1ONÇALVESSILVA ALIMENTOS ETRELI

CNPJMF 27.35 I .505/0001-57 - NIRE .ll.6.0054646-6

4'- Qarrta AltÉroção c Consolidaçào de Ato Constitutivo- Póghr 3 dc 6

CLÁU§ULA PRIMEIRÂ - o tipo juídico da empr:sa é EMPRES,A lNDlvlDUAl- DE

RESFONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com sub-nrgrção rlos dirritor e obrigrçôr*

p€íineíúÊs e gira sob o nome empÍÊsârial de J H GONÇAJ,VES SILVÂ ÁIIDIENTOS

EIRELI, com scde c foro nesra cidede dc MarinSíPR" s Ruâ Pionci,t, Peschosl l-orctrcai - N"

259 - Sala 0l - PaÍquc lndusrial - CEP t70ó5-lrt0, dsvidanente inscrita no CNPJ/MF

27.351.$5Í)001-57, pod.írdo e qualqucr rcmpo c a cÍitéÍio dê sE liluhr, abrir ou fechar filiais

em qualqu€r prír do terrilorio nacional, desde quc obedocidas as dispociçõü letail peÍtincnles â

mátériã-

CúUSULA SEGUNDA - O cipiral social da üflptÊsr, inniramcnrc subscrio e intcgralizado

ar mcda concntc do prÍs, é dc RS 95.000,00 (Novcnro c Cinco Mil Rcais), divididoe em

95.000 (Novcnta e Cinco Mil) qrrctas d. crpitrl, com valor unirório dc Rt 1.fi) (Um Rcal) crda

uÍlll.

CLÂUSITLA TERCETR^ - Â resror»abilidede da titular é limirrda ro csphal irreSlrlizd) ü
ernpresa. qrrc rrá regido pelo rcginn jurídico da enpresa Limiteda e, supletivamcntc, pela lsi da

Swic&dq Anôninra.

CLÁUSULA QUARTA - O objció social da prcscntc EIRELI é a exploração empresarirl dos

ramoe dc;

CERIIFICO O REGISTnO g 3OllOl?O1.E 10:{5 SOB t{' 201E59060{{
PRCrIOCOTTO: 1859060r{ DB 25/LO/201,8. CóDrcO DE VERtprCÀçiO

ffi

UIr--l
LrfiÀ corrErcr^t II oorat^N/r I

1180457966?. NrRr: {r600546a66.
J E GONçÀIVES SIú\rÀ ÀIJIIIENTO6 BIREÍ'I

LÍbeE!àd Bo$rt
SEcRETÁ! rÀ - GERÀ!qrnrrlaÀ,30/10/2018

É.êqrêEâ!rcll.pr.gov.br )

CNAE DESCRIÇÃO DA ÀTIVII}ADE

úrs-'ilot RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTiCIOS S

ANIPT'LAÇÃO

4693-rm0 RCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM P

E PRODUTOS ALIMENTICIOS OU DE ]NSUMOS A OP

ANCIAOM

ros

16téN2 COMÉRCIO ATACADiSTA DE ENTBALAGENT l /N

r v.liÀrd- á-rt_- âôêni.ni^ .- l'.r...ô fl.â En{-l}Â À.ôrDrâv..ãô,1-.nã âtr}-Eti.i.lid- n.. r.rh..}iv r hôitti.
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J HGONÇALVES SILVA ALIMENTOS ETRELT

CNPJ/h,ÍF 27,3 5 I .505/000 I -5 7 - NIRE 4 I .ó.00546'l&6

4'- Quartr Âlteração Ê Consolidação de Ato Consütutivo - Plglnr 4 th ó

4779{,tfi
ICOMÉRCIO 

VARFJTSTA DE PRoDUTOS ALIMEI{TICIOS PRoITITOS E

ITNDUSTRTALTZADO§
4789{í05 lcoMÉRcro VAREJTSTA DE PRODUTOS DE HICIENE E LIMPEZA.

lsoxeoHras E DoMrssANrrÁRros
I

472t-llod. IcoMÉRcIo VARE,ISTA DE DOCES, BAI.AS E BOMBONS
I

4761.0,O1 lcoMERcto vARÊrÍsTA DE E}VÍBÂLAoENS, ÀRTIGOS DE PÀPEIÂRIÂ E
I

IMATERTAL 
DE ESCRTTORTO

E2 r l-3/00
lsenVrços cotrrBrNÀDos DE EscRnóRro E Apoto ADMtNrsrRÂTrvo

ó4ó3-t/m purnes socEDÁDEs DE pARTrctpAÇÃo, ExcETo HoLDtNcs.

CLÁUSULA QITINTA - O rr;azo de duraçil,o da prcspntc EIRELI é indcteminado, scndo-lhc

gamntida s conlinuidade dr pccsoã juridica diante do impedimnro por forçr maior, ou

impcdirurm temporarh de rua titular. podendo e emprrsa ser altcrrda pera srcndeÍ uma nolB

situsçõo, tendo inieirdo suss uividrdes eÍn 20 DE ABRIL DE 20t7.

CLÁU§ULA SEXTA - FÊlecendo ou inrerditado a tirular da ElRELl, a empresc cootinuará suas

ativirlqd.s com os herdeíros, §lrols3orts r o incapaz- Nlo scndõ possÍvcl ou inexÍstindo intcresse

destes. o vrkcr de seus havetes seÍú aprrado e liquidado com base na situaçfo petimoaial da

anpresa, à duu da resoluçáo, verificade cm balenço especislmente leventedo,

Prri;rrío Úrico - O mcsmo proccdimcnm scrá rdotrdo cm ourÍls cÁsos em qu€ â

EIRELI sc rcsoha rm mlaçào a scu titular.

CLÁUSULÀ §ÉTIMA - A rdministrâção da cmpesr é exerrida peh ritul JAQUELII{E

rlos negociosITELENÁ GOI{ÇAL}T,S §ILVA, que tenr rcdo o poder ncccssúrio à di

sociais, com rtribuiçõcs de çrir e administrar os negocios da presen te RELI, represcn

ativa e passivamcntc. judiciel c exrra jrrdicialmente, pera e públicos. inrtitui

(ff'

CERTTPTCO O REGTSTnO g 30lLO/2019 L
PBOÍOCOLO. 18590504t Da 25/LO/2OaA -
11E045790E7. NrRr: 116005{6466.
J E OOIICÂIJVB§ SrúVÀ ÀLrXEIIIOE ETRELI

{5 SOB N. 201859060t{.
roo DB vERrPrcÀçlo:

lr{rÀ conElcÁI,
DO ÀIAIÜÍ Í,ibêrtrd Bogus

SECRETÀRIÀ-GE&À!
cgirIlaÀ,30/1.0/2018

wV.elpreáâfàcil.pr. gow.br

-')

À v.1id.d. d.!tê dôcrEânto. .ê imrêl3o, ficâ.uiêitô à cômrôwrcãô d. áuâ âutânEicidadê nô! rê6o.crivô. ôô.tâir-

t
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J H GONÇALVES SILVA ALTMENTOS EIRELI

CNPI/MF 27.351 .505/0001-57 - NIRE 4l .6.005/Élóó

4'- Querta Alteraçâo c Consolidação de Ato Constitutivo - Página 5 dc 6

Íinarpiras c dc cÉdio. cntidados privsdas c terceiloc cm geral, bem eomo pÍrticáÍ todos oe

demair atos ncccgsários a consccuçlo dos objctivc seiais ou à &fesr dos scus inlcrcsres.

Perlgrefo Únicu - A rirular podenÉ Íixu um6 rctirsdi mensal. e lÍtulo de 'pro labore",

obrcrvadas ss dispooições leguhmenlrÍcs peíinentes.

CLÁU§ú'LA OITAVA - Faculu-sc m administrdor, nos limkrs dc scus pode*s, ç-onsriruir

pÍoflr dorts em nome da ElRELl, dcvendo süÍ êspacifiêâdo no instrurncn]o de mandâto. os alo6

e op€râçõ€s que prderão pnticar e a duraçib do mandeto, que no qrsrr de mrndeto judicial,

@ení se r por pruo indctcminado.

CLÁU§ULÂ NONA - O c*crcício smial coincidirá com o rno civil- devendo a 3l dc dezsnho

dc cada am scr lcvantrdo o Balürço Parrimonial. a DcmonsraçÍro de Rcsuludo do F-xercicio e r
Demon$nçào dos Lucros ou Prejuizos Acumuldos, úedGcids as prcscriçõer legais c técnicas

peninentes à mâIéris. Os rEsultsdos serão divididos ou suportrdos pela titular,

Prrtgrafo Único - A presente EIRELI podc anteciprr a distribuição e pagamcnürs de

lucros ou dividcndoe. com bssc em balençm ou bslsnccr€s internrediários. lesrntedos em

pcr'íodos infcriorrs ao Érmino dc seu excrcício sociql.

CLÁU§ULA DÉC|MA - A riruler da pnscnrc EIRELI dcclar4 para os devidos fins e sob as

penrs ô Lci. quc rúo participr an ncnhuma ouúa pssoo jurídica dessa múdaliüdc.

CLÂUSULA DÉCrMÁ PRIMEIRÂ - A ritular &clara, sob as p€nss da [.çi, que não csd

impedida de exercer a adminisrrção dÊsta EIRELI, prr I*i trpccial. em viÉudr de

cordcnaçâo criminrl. ou por sc cncontÉr sob os efeitos dcla, a pcno vedc, aindc ue

lcmporuiamcnte, ü acqtsp r cargos públicos; ou por crime falim prevaricaç Ao, pcitn

CERTTPICO O RECTSIAO Et 30/10/201E 10 5 SOE N. 20185906044
too DE vaRrFrcÀÇÃo:

t&
YJ

ll.|lr ôrltÊt^I,
DO Àr r{a

PROTOCOIO: 185905041 DB 23 / Lg / 2OLA.
11,80r1579887. rItl: {1600545{66.
J E GONÇÀ!VA6 6ILVÀ ÀJ,rr{EtTOa ETREII

r,r.b.rtâd Bogla
SACIEIT.EIÀ- GEIÀÍ.

cuRrrrBÀ,30/10/2018
}k. eDpÍ.3af actl.pr. gov.b!

t /'/ /// ),jY/ l-/
L-.. t

^ 
wâlrd.dê dê6t. dôê@ntô, !ê iDÉrês6ô, ficâ duiêito à côfrrôwâcãô dê .uâ áutânticidádê no. ré.óêctiwô. ÉôÉteiE-
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J H GONÇALYES STLVA ALIMENTOS EIRELI

CNPJÀ{F 27.351 .s05/m0r-57 - NÍRE 4r .6.0054646-6

4'- Quarta Âlteraçào e Consolidagão de Ato Corsúutivo - P{glna 6 dt 6

zubomo. çoncussão, pccuhto. ou conra a cconomio populâr. conra o sisema finrncrim

nacional, conra normss dc defcsa da concorrência, contra as relações de consunrc, fÉ publica, ou

a pmpriodade.

CLÁUSULÂ DÉCIMA §EGUNITA - A úrul$ declaÍÀ ,ob âs pcnos dr lci, que a emprtst csrá

enquâdradâ na condiçõo ê MICROEMPR.E§Á. nos termos dâ Lei Comphlntnnr N" 123, de

t4/r2,4Ím6.

CLÁUSULA t ÉCIMA TERCEIR^ - Está cleiro o Fryo da ComÜcs de MaringíPR paru

dirimir quelsquer dúvidas oriundas deste prcsente ato alerador dc ElRELl, rcnunciondo, pot egc

*o. r qualqucr outro. por mais privilcgiado que este o seja.

E rrsia, por cstÍr juslo e eortrstÊdo, bvrr" d.t3 c sslnr o pnaáêntÊ hstr[ueüto, em

0l flJne) vb, obdgedo* por rl c por rêü! bedcirol r cunpri-lo fielmtrtE em

todot G laBr tctaroõ a itGls.

Marlngi - Prrenú. 13 de Ortubro dc 201t.

4r+*ir-. W-t!
íõfrr-/xs I{ELENA cor{ÇÂLvEs srLv^ - rirurârJ

cBRrrrrco o RlorsrBo Ea 30/10/2018 10:{
PRoTocoLo: 1859050t{ DE 25/70/2018. côD
1100{579687. NIRt: t16005{6466.
ir E GoraçÀlws §ILvÀ ÀI.rxEllro6 ErREúI

DE vBx.r PrcÀÇÃo :
soB N. 201E5906044.

rr{A coáEtcur
IX' 

'AIANÀ
Lib.rEàd Bognrg

sEcRE!Á, rÀ - GEnÀr.
c(IRrTrEÀ,30/10/2018

É..q)r.r!f .ct1.p!.gov.br

À vâIidâde dedt6 docrEcDto. 6ê 1@!ê86o, ficà sulêl!o à co@lovacão d. 6uâ àutêEllcldadê Eos rêsDêclivos Dor!àlE-
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Empresa / Estabelecimento

Nome EmpresaÍial J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Titulo do Estabeledmento

Endereço do EstâbêlecÍnento RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 SALA 01 - PAROUE

INDUSTRIAL - CEP 87065-210
FONE: (,la) 3046-9607

Municipio de lnstalaÉo MARINGA - PR, DESDE 03/2017

( EstabeleciíÍEnto MatÍiz )

Comprovante de
Inscrição no CAD/ICMS

9074604ê06

lnscrição Cadastral - CICAD
lnscriçáo CNPJ lnício das Atividades

27.351.505/0001-57 03t2017

QualificaÉo

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 OO MES+2,
DESDE 03/2017

230.5. EMPRESA IND'VIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMIÍADA (EIRELI)

,{639.7/0í , COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM
GERAL

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4693.1/00 . COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM

PREDOIúINANCIA OE ALIMENTOS OU DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

SituaÉo Atual

Natureza Juridka

Alivilade Econômicá Principal do
Esta bdeomenlo

AtiviJade(s) Econômica(s)
Sêcundáí6(s) do Estabelecimento

Tipo

CPF

lns.ÍiÉo

07'1.302.009-10

Ouadro Societario

Nome Completo / Nome Empresarial

JAOUELINE HELENA GONCALVES SILVA

OualiltcaÉo

TIIULAR PESSOA
FístcA

crD^oYs No 90746O4GO6

Emitiro Eetonicmentê Yiâ Intemet
28/O3f2019 10í3:58

o Dsós uansÍnitidos de foíma s€guô
CELEPAR

ü
Estado do Pôraú SesetaÍià &
Estâô da Fàzeda cooÍdemdo

da Rêcêita do EstadoEste CICAD tem validade até 2710412019

Os dados cádaslÍab deste estabelecimento poderáo ser confiímados üa
lnlernet !!4488!ggIMrDl

i
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Qualquer

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia4eÍal da Fazenda Nacional

CERT|DÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.351.505/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a c[éditos tributários administrados pela SecretaÍia
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
ProcuradoÍia€eral 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 administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLei no8.2'l2,de24de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidâo está condicionada à veriÍcação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rfu .govba ou <hftp:/ flww.pgfn.govbÊ.

Certidão emi mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751 , de 211012014s
Emitida 00:31 do a 1210312019 <hora e data de Brasília>
Válida 9t2019
Codigo d ontrole da rtidão: 49D6.8485.'l 76E.5975e

ou enda invalidará este documento

,a-)
t'- 1t1
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9l?Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0't9443445-í7

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.35í .505/0001-57
Nome: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

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

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

Válida 04t0612019 - F rnecimento Gratuito

A autenticidade desta cérti dão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.or.gov.br

Eniü@vê l .nel PúUica (UtO2nO19 14'0t 12)
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CeÉidão Positiva de Débitos com EÍeito de Negativa No 14895120í9

CeÉificamos, conforme requerido por JH GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI -

ME, CPF/CNPJ no 27.351.505/0001-57, para fins DE LICITAÇAO, que CONSTAM

DÉBIOS [,lUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuiçóes, receitas não tributárias, inscritos

em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e lmobiliários) até a presente data em

nome de J H GONCALVES DA SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME, CPF/CNPJ no

27.351.505/0001-57, situado(a) na cidade de Maringá. irlAs QUE SE ENCONTRAM A

VENCER.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente

apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em

Válida até:

08to2t20't9

09/05/20í 9

Certidão em a com nas normas

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal no 150012017

Código de Autenticação: 83098.F553C.3E7175D1C69í624F86634í

Para verificar a autenticidade, consulte o sile www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb r

(l/
\
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Cá.';íA
cArxa EcoNôMrca FEDER.AL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 27351505/ooo1-57
RAZãO SOC'AI:J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME

Endereco: R IZAURÁ GAMBA VITORINO 583 SALA 0r / PARQUE- INDUSTRIAL / MARTNGA / pR / 87065-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art.7, da Lei 8.036, de l1 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: 16/03/2019 t4/04/2Or

Certificação Número: 2 604440475293670

Informação obtida em 28lO3l2OL9, às 18:12:11.

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa,/Crf/Crf,{FgeCFSImprimirPapel.asp 28/03/20t9
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo DE tNscRrÇÂo
27.35í.50510001.57
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OÉ ABERÍURÁ
21t03120',17

MUNtciPro
MARINGA

IELEFONE
(il4) 3046-9607

ENÍE FEOERÂTIVO RESPON I (EFR)

ATIVA
OÂ SIÍUAÇÁO CADÁSTRÂL

21t0312017

MOTryO OE SÍTUAÇ CADASTRÁT

slÍuaçÁo EsPEcrÂL OÂTÂ OA S ESPEC

NOME EMPRESÂRIÀL

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI

PORTE

ME
O DO ESTÀAELÊCIMENÍO (NOME DE FANÍASIÂ)

CÔDIGO E DESCRIÇÁO DÂ AÍIVIDADÉ ECONÔMICA PRINCIPAT

46.39-7{í . Comércio atacadista do produtos allmsntÍcios em geral

cóDtGo E DEscRtÇÁo DAS ATIVTDADES Ecor,lôMtcAS sEcuNDÁRras
46.86-9{2 - Comércio atacadista de embalagêns
,16.93-í40 - Comércio atacadista de msrcadorias em geral, sem predominância de alimêntos ou de insumos agropecuários
47,21-144 - Cofiétcio yarejista de docss, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou ospecializado em produtos alimentícios não
e9pecifi cados anteriormente
,17.6í{{3 - Comércio vareiista de artigos dê papolaria
,t7.E9{{5 - Comércio yaí€iista do produtos sanoantss domissanitários
82.'l t-3-O0 . Serviços combinados de escritó.io e apoio administrativo

c GO E DESC DÂ MTUREZA JUR otcA
230-5 - Empresa lndiyidual de Rssponsabilidade Limitada de Natureza Em rgsári

LOGRADOURO

R PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI
NÚMERo
259

COMPLÉMENÍO
sAL 0í

6S2í0
BÂIRRO/DISTR!TO
PARQUE INDUSTRIAL PR

ENoEREÇo ELETRôNtco

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no í.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no e hora de Brasília) PáCinà:Ut i

Consulta QSA / Capital Social Voltar A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,

clioue aoui . Atualize sua página

/

a

a07 019 às 13:35:12 da

http:/iwww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1t1
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PODER JUDICIARIO
JUST]ÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: J H GONCÀLVES SILVA ALIMENTOS EIRELI
(MATRTZ E FrLrArS) CNPJ: 2 7 . 3 51 . 5 0 5 / 0 0 01- 5 7

Cert.idão n": !60\? 6L20 / 2018
Expedi çã
vaI idade

o 018, às 19:51:16
180 (cent.o e oitenta) dias, contados da data2L/04/201,

de sua ediçao.

Certifica-se que J H GoNcÀLvEs srrJvÀ ÀLrMBNTos ETRELT
(MÀTRIZ E PILIÀIS), inscrit.o (a) no CNP.T sob o n"

27.35L.505/0001-57, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
TrabaLhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Traba1ho, acrescênEado pela Lei n" :-2.440, de ? de julho de 20fl , e
na ResoIução Àdministrativa n' L47o/2o1-L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto dê 2011.
os dados consEantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à daEa da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desEa certidão condiciona-sê à verificação de sua
autenEicidade no portal- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htEp: / /www.tsL. jus.br) .

Certidão emit. j.da gratuitamente ,

INFORIiÍÀçÃO IMPORTÀ§TE
Do Banco Nacional de Devedores
necessários à identificação das

acordos j udicia i s trabalhistas,
recolhimentos previdenciários,

Trabalhistas
pessoas natu

m os dados
j urídi ca s

obr i gaçõe s
lgado ou em

rnente aos
custas, a

decorrentes
PúbIico do

se
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho qu to às
êstabelecidas em sentença condenatória trans a a em ju

inclusiv o conce
a hon

emolumentos ou a recolhimentos determinados
de execução de acordos firmados perante o
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévi

m

1OS, a
lei; ou

a.

Dúvidas e sugestôes: cndlêtst. jus.br

inistério
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PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Marlngá - Estado do Paraná

ceRrônro DrsrRtBUrDoR E ANExos
PÍaçâ Do.. FrÊnoo FêÍcl.e da Cosb , s/n - CEP E7.01+900 - Tcloíofle: (44) 3029{E7l

Sltê: s$w.dhlÍibuEoÍrn rlngs.com.bí - Emall: c.ÍtidaodllflbuHoÍmg6@emdl.com

cERTIDÃo NEGATIvA

§Httltfr [ütilffi tffi ]tilffiil[ffi

C E R T lF lC A, a podido vêrt6l d€ partô lnbíB3sdâ, quo r€vendo €íÍr o
CartóÍio a seu cargo, oB livros de rÊgistÍo e dlsEbuháo de foitos ClVEtS, ne mosmos @n3tatou a
INEXISTENCIA, dE qUAISqU€T P€di(JOS d8 FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAçÃO JUOICIAL E
EXTRÀ,UDICIAL (Loi no í 1.101r2q)5) contre:

OàaaÍvrça-:
Náo Há,

NúmoÍo: 20í 9022809$5&O0E725

A tuÍÚnüctdrd. do.a cadüo !pd,.,{ Eat con lrm.d. no qt.t ttço hl9'ly*fldlrúbuktorm.dnga,com.br
- RUEENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT -, Distribuldor e snâxos da
CoÍÍiarca dê Mâíngá, E3tado do PeÍená, etc...

- 8urÊrr EíHuâdar rlo! ÚNÍps 20 aríDg.

- E,l. CERIIDAO Í& r{f,xta, otúlE,l,/',,l,rtr, os Fooossos cl'l flre a 4,c!rl,e anio rcap bl r,,finsú figi/,, drc A,htí.).

ür clRTtolo ExrÍrDA proR ptoclsso ErEnôÍ{tco cox ! g! I{A Lar rr,4t9 oE 19.12.2006. *.t
..r lxolutrli.ÍOs -> VALOI DA CltÍtolO: nç il,Zs = ttr vtc - Rl 0165 r rgaq zqt ...

O lrhÍido é vEÍded€ e dá fé

Marlngá, qu 28 dê Íêv€rêiro de 2019

CARTÔRIO DISTRIBUIOOR E ANEXOS DE MARINGA/PR
a$inado digitelm6ntÊ
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J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli - ME.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl01 - Pq. lndustrial

CNPJ: 27 .351.50510001-57 / lnscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022 I Fax: (44) 32666111
E-mail: alaqadolicita@hotmail.com

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NOR]VIAS
RELATMS AO TRABALHO DO MENOR(ART.7", INC. XXXII DA Cr)

À

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no. 07/2019-SPR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli -
ME, inscrita no CNPJ sob no 27.351.505/000í-57, por intermédio de seu
representante legal a Sra. Jaqueline Helena Gonçalves Silva, portadora da
Carteira de ldentidade no 9.800.904-3 SSP/PR e do CPF n" 071.302.009-10
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da lei Federal no 8.666,
de 2í de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999,
que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Maringá-Pr., 29 de Março de 2019

JHGon
Edson
RG:6
CPF:

-.,/-

Silva Alimentos Eireli - ME.
Ferreira

.411-8/SSP-PR
08.585.659-00

; -r., ,r :

:tF l.
: .-, I.,'

E
l:ii -

Procurador

I
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J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli- ME.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl01 - Pq. lndustrial

CNPJ: 27 .351.505/0001-57 / lnscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná / CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022lFax: (44) 3266-6111
E-mail: atacadolicita@hotmail.com

DECLARAÇÁO DE IDONEIDADE

A

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no. 07/2019-SPR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli -
ME, estabelecida na Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl 01, Parque
lndustrial na cidade de Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob no 27.351.505/000í-57,
Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 07/2019 - SRP, instaurado
pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente

Maringá-Pr., 29 de Março de 2019.

JHGon Silva Alimentos Eireli - ME.
Edson sta Ferreira
RG:6 9.4í í -8/SSP-PR
CPF: 908.585.659-00
Procurador

: ,' '1. ,-.

'r'. ' l:. ': -.1
.. - -,r.- ,,,.. 11
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J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli- ME.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl01 - Pq. lndustrial

CNPJ: 27.351 .505/0001-57 / lnscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná I CEP: 87065-210

Fone: (44) 3266-1022 I Fax. (44) 3266-611 1

E-mail: atacadolicita@hotmail.com

DECLARAÇÁO DE FATOS IMPEDITIVOS

À

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no. 07/2019-SPR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli -
ME, estabelecida na Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl 01, Parque
lndustrial na cidade de Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob no 27.351.505/0001-57,
Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial
No 07/20'19 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato
superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitaçáo.

Maringá-Pr., 29 de Março de 2019

J H Gonç ilva Alimentos Eireli - ME.
Edson
RG:6.1

Ferreira
.41í -8/SSP-PR

CPF: 908.585.659-00
Procurador

j-t-

,27.35í.5ü5i0üst -5-! |
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J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli- ME.
R. Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl01 - Pq. lndustrial

CNPJ: 27 .351.50510001-57 / lnscrição: 907.46046-06
Maringá - Paraná ICEP:87065-210

Fone: (44) 3266-1022 I Fax: (44) 3266-6111
E-mai I : atacadolicita@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE NÂO PARENTESCO

À

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-Pr.

Ref. Pregão Presencial no. 07/20í9-SPR-PMNSB

Prezados Senhores:

A empresa J H Gonçalves Silva Alimentos Eireli - ME,
estabelecida na Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, 259, Sl 01 , Parque lndustrial na
cidade de Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob no 27.35í.505/0001-57, por
intermédio de seu representante legal a Sra. Jaqueline Helena Gonçalves Silva,
portadora do RG no 9.800.904-3 SSP/PR e inscrita no CPF sob no 071 .302.009-10,
DECLARA, para efeito de participaçáo no processo licitatório Pregão Presencial
N" 07/2019, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em
seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por aflnidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de
cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros
ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes
do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Maringá-Pr., 29 de Março de 2019.

JHGon s Silva Alimentos Eireli - MÊ.
Edson
RG:6.

ista Ferreira
9.411-8/SSP-PR

CPF: 908.585.559-00
Procurador

921
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PREFEITURA DO iiUNICIPIO DE i/IARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

L]CENçA SAN|TÁRIA
598r:1018

Possoa JurÍdlcâ , Pes3oa FÍ3lcr

Rezáo soc lal: J H GONÇALVES SILVAALIMENTOS - EIRELI

Endêreço; RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 -

Bairro PARQUE INOUSTRIAL

Cidade MARINGA cEP: 87065210

922

RêsponsáYol3 Técnlcos ConBslho Reglon.l No

NPJ 
' 

CPF

27.35í.505/000í-57

Árêa Total

100 M2

cód. Progreme

2

Carlmbo o Llcenciamênto

;,'ryffi
.-.:

Dat. dr vlltoÍla

07t038o18

Data ds Valldad3

07to3r2021

Ramo ds Atlvidadê

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA OE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUARIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO
ADMINISTRATIVO

OBS: De acordo com a Resolução RDC n'153/2017-ANVISA e lnsúuÉo Normativa IN/ANVISA n"16/2017 e o
Oecreto Municipâl n" 82612017, as atividades ecenômicas DESTA EMPRESA SÃO DE BAIXO RISCO P
VIGIúNC lA SANITÁR|A, FICANOO DTSPENSADAS DE LTCENCTAMENTO PRÉVIO. Porém. a quahuer momento,
estáo suieilos à fiscalizaÉo no âmbito das agôes descÍitas no Código Munícipat de Saúde.*"'

_á,

i-j,,t.,

ÜDHi

Ílâ.

vALrDo poR 36 MESES EM rooo rERRrra^,""-:""il:l'l.,**oo

Res
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do Servlço

CaÍimbo e Alsinatu ra

riÀ 8[TI(Àl
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27 to3t2019
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERATS E À DívIoA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: J. F. MENDONCA & CIA LTDA
CNPJ: 14.965.43,U000í -30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dÍvidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
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 Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 199'l-

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍlcação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://íb.gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certidão efitidggret{tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida àÉ 0828:26 dàdia 25103/2019 <hora e data de Brasília>.
vátida até 21to9t2o'19. )
Código d{ control e d/cenidáo: 6880.77DF.2C38.1921
Oualquer à§91)9émenda invalidará este documento.

1t1

(
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í9671278-84

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: í 4.965.434/000í -30
Nome: J. F. MENDONCA & CIA LTDA

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

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

916

Válida a 25t07t2019 - rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.p!'. gov. br

,2
EntÍi.lo ia hteúet Púbti@ (2tuOa2019 09:42:24)
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MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N" 2612019

I]VTPORTÂNTE:

I FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZEN DA M COBRA R DEBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
MESMO REFERENTE AO PERIODO COMPREEND Ào
2. A PRESENTE CERTIDÀO TE},I VALIDADE AT RASURÀS E NO ORIGINAL

RXVENDO OS 
^RQL 

I\ OS E REGISTROS, CI-RT QUE: O CO\TRIBITINTE \-{DÀ DEVE à FAZENDÀ PUBLICA
NITNICIPÀL REl- \1'I\ O A E}lPRESA NTE\CIO\AD{ ABAIXO

,{INALIDADE: ( .\DASTRO ErOU CONCORRÊr-ClA E,'OU LICITAÇÀO
.AZA0 SOCIAI,: J t. MENDONÇA & CIA LTI)A

INSCRIÇÀO EMPRESA: 6135 CNPJ/CPF: 14.965.434/000 I -30
INSCRIÇÀO EST\DUAL:90590200-88 ALVARÁ:6|
ENDEREÇO: AVE\1DA INTERVENTOR I\'ÍANOEL RIBÀS,3,13 - CENTRO CEP: 36250000 Nova Sanra Bárbara - PR

Cr.--{E / -{TIvIDADES
Comercio rarctr'ra rie rncr!adona! cm {crâ1. er, rr prci.lorninància de produtos ulrmenLreios - supermercados. Padala c confcitaria com

predominâncra dc Lercndn. Comércro rarejrsta espccriliizldo de equipamenlos de tele[onia e comunicaçào, Comercio r are,iista especializado
de eletrodomesriuos c cquipamentos de áudio e video, C omercio \ arejrsta de anigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de ânigos do

vestuário e acessóflos. ComéÍcio varejista de câlçados. Fabricaçào de produtos de padana e conl'eitaria com predominârtcia de produção
pÍopna

Nova Santa Bárbara,2l de Março de 2019

Che
que Silva Bonflm
Divisão de Tributação

c^1

20/{15/2019. sE
TA

uô

DE

.(ü

QA
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27 tO3t2019 https.//consultâ-crÍ.caixa.gov.brlEmpíesa/Crf/CílFgeCFSlmprimirPapel.asp

938

C,.IxA
CAIXÁ ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

14965434/0001-30
JOSE FERREIRÁ 14ENDONCA
AV INTERVENTOR M RIBAS 343 / CENTRO / NOVA SANTA BARBARA /
PR / 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft, 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: 76/03/2079 a

Certificação Número: 20 4080960200690

Informação obtida em 27/03/2019, às 09:44:48

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

74/04/2079

I

,)

t,

https://consulta-crí.cáixa.gov.br/Empresa/Crf/CrrFgeCFSlmprimirPapel asp 1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUMERO OE INSCRI ÇÃo
14.965.434/000í-30
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURA

o2lo'12012

NOME EMPRESARIÁL

J. F. MENDONCA & CI,A LTDA

ÍIIULO OO ESTABELECIMENÍO (NOME OE FANÍÀSIÂ) PORTE

EPP

IGO E OESCR DA ATryIOAOE

47.'11.3.02 . Comércio lsta d9 mgrcadorlas em eral, com redomlnâncla de allmontíclos . su rcados

orco E oEScRtÇÀo oas aTrvrDADES Ec
17.82.2.O'l . Cofiétcio vareiista d€ calçados
47.55.5.03 . Comercio var€jista dg artigos de cama, mesa e banho
47.52.í40 . Comércio varêjista gspecializado de equipamentos do t€leÍoniã e comunicaçâo
47.81.440 - Comércio varojista dÊ artlgos do vestuáÍio e acessórlos
47.53.9.00 - Comércio var6jlsta ospocializado de eletrodomésticos ê oquipamentos de áudio o video
10.91.í.02 - Fabricaçáo do produtoa do padaria e conÍeitaria com prodominância de produção próp.ia
47.21.142 - Padaia e conÍeltaria com prêdominância de revonda

IOGRÁDOURO

AV INÍERVENTOR MANOEL RIBAS
NÚMERO

343
COMPLEMENÍO

cÊP

86.250.000
EAIRRO/DISÍRITO

CENTRO
MUNICIPIO

NOVA SANTA BARBARA PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO ÍELEFONE
(43) 3266.r538

oaTÂ oa srÍuaÇÃo caDAsÍRÂl-
02J01t2012

SIIUAÇÁO ESPECIAL DATÂ DA S|ÍUAçÃO ESPECTÀL

DÀ NATUREZA JUR orcA
06-2 - Sociedade Em resária Limitada

OEOE

ENÍE FEOERATÍVO RESPON VET (EFR)

stT

Moilro DE srÍuÀÇÁo CAoASTML

27 t0312019 Comprovante de lnscrjção e de SituaÉo Cadastral

Ar<pvado pela lnstruçáo Normativa RFB n0 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 27103/20'19 às 09:20:10 (data e hora de Brasília).

92"9

Página: 1/1

\

htlps://www.receita.Íazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJicnpjrevai Cnplreva-Comprovahte.asp
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oS, a custas,
i; ou decorr
tério Púbf

Nome: J. F

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABAIHISTAS

MENDONCA & CTA LTDA
(MATRIZ E EILIAIS) CNP.I: 14 . 965.434l0001-30

": 169892130/20).9
10 às 09:43:15

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

e

ao

Certidão n

Expedição:
Validade: - 22/0e/ 019
de sua ex ao.

Certif ica-se que J. E. MENDONCÀ e CIÀ LTDÀ
(MATRIZ E PILIÀIS) , inscrj-to (a) no CNPJ sob o n"

14 . 9 6 5 . 4 3 4 / 0 0 01 - 3 0 , NÀO CONSTÀ do Banco Naciona.l- de Devedores
Trabaf histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pefa Lei no L2.440, de 7 de julho de 207Lt e
na ResofuÇão Administrativa no 1410 /201,7 do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilídade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçáo.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecímentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (http: / /www. tst. jus. br) .

Certidào emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÀO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
neces sários à identi ficação das pessoas naturai s e j uridicas
inadimplentes perante a JusLiÇa do Trabalho quanLo às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou
acordos j udic iais trabalhistas, inclusive no concernente
recolh imento s p r e v i d e n c i á r i o s , a honorár
emolumentos ou a recolhimentos determinados em

de execução de acordos firmados perante o Mi
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

t S

o

.,--tnfr
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Paraná
ponrnluntcrÁnro

DISTRIBUIÇAO - DISTPROCESSUAL

SEcRFfARIÁ Do ciWL Do DISrRIBUIDoR E ANExos

Rua Paub Nader. 194. Cenlrc - São JeíonÍno da Sena

FaneEa\ 43-3267-1i31

CERTIDAO NEGATIVA

Certifico, a pedido de paÍe interessada- que revendo os livros e arquivos de distribuição FALENCIA,
CONCORDATA e RECUPERAÇÃO ;UUCIal. sob rninha guarda ncsra Secretaria. veriliquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento em que figura como réu:

Jose Ferreira Mendonça
CNPJ: I 4.965.431/000 I-30

RESSALVÁ:
Á presente certiddo é conJêcci<tttada openos cont base nos rcgislros internt)s dos sistemas processuais do Tribunol de Justiço do
Estado do Paraná- a partir dos dados lornecidos pel' solícitakte .-1s pesquisos são eleti|odus peto .\'O.ltE RIZ]O SOCt-1L

Não etiste conexão conr qualquer onro bose le dados de ínstituição púhlica ou con a Receita Fedetal que."erilique a identidade
do itO,llL R,l7-ÁO SOCl.ll, conr o CI'F,C,\'l'J. .1 corrferància elos dalos pessoais./ôrnecidos pela parte interessada é de
resgtnsahr I tJalc e rc I u s tr/J do de s t i na lá ri o
l'.a contarca de Sdo Jerônino da Serra hó sonente uuu Secrelario do Dutribwdor

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE

SÃO JERONIMO DA SERRA. PR. de Março de 2019 às l4:25:35

itlort u Juttior
,II4b Judici i.ttribuidor
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA,{

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA. inscrita

no CNPJ sob N" 95.561.080/0001 -60, situada na Rua Walfredo Bittencourt de Morais, no

222, centro, no Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, DECLARA para os

devidos frns que a empresa J. F. MENDONCA & CIA LTDA, CNPJ sob n'.

14.965.43410001-30, Avenida Interventor Manoel Ribas, n' 343 - CEP: 86250-000 -

Bairro: Centro. Nova Santa Bárbara,/PR, forneceu a este Município. "gêneros
âlimentícios" cumprindo prazos e objetos contratuais.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não

existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Santa Bárbara,27 de março de 20 I 9.

Elai Cristi udit dos Santos

r de Licitaç ES

Rua Wallredo BitÍencourt de l\'ÍoÍaes. 222 - Cep. 86250-000 - t'one,/Far (0.13) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.0E0/000 | '60
Sile - \\$1\.nsb .or.eov.br - E-mail: licilacao /insb.pr-eo\.br - Nova Santa Biírbâra - Pariúa

í'
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J. F. MENDONçA & CtA LTDA
CNPJ: 14.965.434/000í-30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS 343 - CENTRO
CEP: 86.250-000 - NOVA SANTA BÁRBARA - PR 3266.í538

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXU DA CF)

A empresa J. F. Mendonça & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob no

14.965.434/0001-30, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jose
Ferreira Mendonça, portado da Carteira de ldentidade no 7.099.6í5-4 e do CPF
no 769.264.009-20. DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da
Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de
27 de outubro de í999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Bárbara - PR, 29 de Março de 2019

NÇA & CIA LTDA
E FERREIRA MENDONçA
Sócio - Administrador

RG: 7.099.615-,4
CPF: 769.264.009-20

í2
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J. F, MENDONçA & CIA LTDA
CNPJ: 14.965.434/0001 -30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS 343 - CENTRO
CEP: 86,250-000 - NOVA SANTA BÁRBARA - PR 3266-1538

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 712019 - SRP

DECLARAÇÃO DE !DONETDADE

A empresa J. F. Mendonça & Cia Ltda, estabelecida na Av. lnterventor
Manoel Ribas, no 343, Centro, Nova Santa Barbara - PR, inscrita no CNPJ sob
no 14.965.43410001-30, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial
No 7/20í9 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara - PR, 29 de Março de 2019

DONçA & CrA LTDA
JOSE FERREIRA MENDONçA

Sócio - Administrador
RG: 7.099.6í5.4

CPF: 769.264.009-20
/

tr
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J. F. MENDONçA & CIA LTDA
CNPJ: 1 4.965.434/0001 -30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS 3/t3 - CENTRO
CEP: 86.250-000 - NOVA SANTA BÁRBARA - PR 3266.1538

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP

DECLARAçÃO DE FATOS IMPED]TIVOS

A empresa J. F. Mendonça & Cia Ltda, estabelecida na Av. lnterventor
Manoel Ribas,343, Centro, Nova Santa Barbara - PR, inscrita no CNPJ sob no

14.965.434/0001-30, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na
modalidade Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP, sob as penalidades legais,
que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a
presente licitação.

Nova Santa Bárbara - PR, 29 de Março de 2019

A & CIA LTDA
ERREIRA MENDONçA

Sócio - Administrador
RG: 7.099.6í5-,4

CPF: 769.264.009-20
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J. F. MENDONçA & CIA LTDA
CNPJ: 14.965.434/0001 -30
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS 343 - CENTRO
CEP: 86,250-000 . NOVA SANTA BÁRBARA - PR 3266-1538

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
Pregão Presencial No 7/20í9 - SRP

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa J. F. Mendonça & Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o no

14.965.4341000í-30, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jose
Ferreira Mendonça, portador da Carteira de ldentidade no 7.099.615-4 e do
CPF no 769.264.009-20, DECLARA, para efeito de participaçáo no processo
licitatório Pregão Presencial No 7/2019, da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,
de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara - PR, 29 de Março de 2019.

DONÇA & CIA LTDA
JOSE FERREIRA MENDONÇA

Sócio - Administrador
RG: 7.099.6154

CPF: 769.264.009-20
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28t03t2019 239

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêceita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATÍVA
A UNIÀO

Nome: R T ANTUNES & CIA LTDA
CNPJ : 09.292.1 2210001 -7 3

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento malriz e suas Íiliais e, no caso de ente fêderativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administragão direta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1í da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenlicidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.ba ou <httpJ/www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emitida uitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1 .751 , de 211012014.
Emitida 09:í 37 dia 2910112019 <hora e data de Brasília>
Válida té 28107t2019
Código controle certidáo: 95EF.8541.íADA.CC3A
Qualquei sura emen da invalidará este documento

111



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 019679739.30

-140

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.292.12A0OO1-73
Nome: R T ANTUNES & CIA LTDA -*a -_.r'

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

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

Válida a 26t07t2019 -F rnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www fezenda.pr.gov.br

Enttú ra tnleftt PúÜÉ (28'AY2019 11 tu i2)

r\I



15t03t2019 Certidáo

IMPORTA]TITE:

CONTROLE

495

Equiplano Web

a)

941

PREFEITURA MT'NICIPAL DE JATAIZINHO
DrvrsÃo DE TRTBUTAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
N'373/2019

I. FICARESSALVADOODIREITODA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE Ao penÍono coMpREENDrDo
NESTA C o
2 mÃo rgu vALIDADE

RÁSURÁ,S E NO ORIGINAL

CERTIFICAMoS qUE REVENDo o CADASTRo MoBITIARIo DA EMPRESA ABAIxo, A PRESENTE CERTIDÃo ESTA

sENDo ExpEDtDA DE FoRMA postTlvA coM EFEtro DE NEGAT|VA, TENDo EM vtsrA A rxrsrÊrucre oe
cnÉorros NÃo vENctDos.

Jataizinho, '15 
de Março de 2019

REQUERENTE: ROSELY YAZ DOS SAIITOS
cóuco oo a,urnxrrcnçÁo:

9ZTMJTS2QET2C44MT97Q

FINALIDADE: COXCOnnÊXCr.,tlr,rCrrAçÃO

RAzÃo SOCIÀL: R T ANTI]NES & CIAIXDA.IyI}- -,,.
CNPJ/CPF

09.292.t22t0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9042707764

ALVARA

2446
ENDEREÇO

RUA CARMELA DUTRÂ,435 - CENTRO CEP: 86210000 Jataizinho - PR
CNAE / ATIVIDADES

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazéns,
Comércio varejista de laticínios e Íiios, Comércio varejista de carnes - agougues, Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria,
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de produtos saneantes domissaniuííos,
Comércio varej ista de outros produtos não especificados anteriormente

httpJ/t-ansparencia.ialaizinho.pr.gov.bnSoSo/esportaUsúnc€rtidao.view.logic?idCêrtidao=10126 111

29t04t2019,



C4.';íA
CAIXÀ ECONôMICÂ FEDERÂL

Certilicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 09292122/000[-73
RAZãO SOCiA!: R T ANTUNES E CIA LTDA ME

Endereço: RUA CARMELA DUTRA 435 / CENTRo / JATAIZINHo / PR / 86210-000

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 acíma 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: LBI03/2OL9 t6l04/207

Certificação Número: 20 024257 56093287

Informação obtida em 28/O3l2Ol9, às 11:52:07.

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

28t0312019 https://consultâ-crí.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlCrÍlFgêCFSlmprimirPapêl.asp

@@
9{2

htlpsJ/consulta-cí.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlcílFgeCFSlmprimirPapel.asp 111
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2Al03no19 Recêita Fêderal do Brasil

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

9113

NÚMERO OE INSCRIÇÁO

09.292.122'/0001-73
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCR|çÁO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE AAERTUR,A

0í0í/2008

NOME EMPRESARIÂL

R T ANTUNES & CIA LTDA

TÍÍULO OO ESTÂAELEC|MEMTO (NOME OE FANTAS|Â)

PANIFICADORA CENTRÂL
PORIE

ME

VEL (EFR)ENTE FEOERÀTIVO RESP

CADÀSÍRA
AT

DES

ESPECIÂL

IGO E DAS ÀTIVIOADES rcÀs sEcu
47.12.140 - Comórclo varojista d9 meÍcadorlaa .m goral, com prodominância de prodúo9 alimqntíciog - minlmêÍcados,
meroearlas € afitrazóna
i17.2í-í43 . Comórclo varojista de latlcinios o frio3
47.22§{r1 . ComóÍcio vareiista de cames . agouguê§
47.2'1.5{0 - Comórcio varoiistâ d€ hortifÍutlgranloiros
47.55.5.02 - Comercio vareiista de artlgos d. arrna nho
47.6í.0{3 . Comórclo varejiste dê aílgos de papelaria
7.63{{í . Comárclo va.ejista dê brlnquodos o artigos rêcrêatiyos

17.89{45 . Comórcio var.iista dê produto3 sanganto! domlssaniláÍio§
47.E9{r.99 . Comérclo va de outos rodutos não .§ iÍicados anterlormentg

CóO|GO E OESCRIÇÀO DA NÂTUREZÂ JURIDICA

206-2 . Sociodadê Empro!ária Limitade

LOGRÁDOURO

R CARMELA DUTRA
NÚMERo

435

CEP

E6.210{r00
BÂIRRO/DISÍRITO

CENTRO
MUNICIPIO

JATAIZINHO PR

ENOEREçO ELEÍRÔNICO

PADARIA.CENTRAL2TT3@GHAlL.COtr
TELEFONÉ
(/E) 3259-2773

OATÀ OA SIIUAÇÃO CADÀSIRAL

03t0í1200E

COMPLEMEI{TO

OATA OÂ STTUAÇÁO ESPECIAL

Página:111

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

Emitido no dia 28103/20í9 às 11:23:43 (data e hora de Brasília).

')

wwwreceita.íazenda.gov.br/PessoaJuídica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solic.itacáo.asp 1t1

CÓOIGO E DESCRIÇÁO OAATIVIDÀDE ECONÔMICA PRINCIPÂ!

í0.9í.142 . FabrlcaÇão ds produtos d€ padarla o conÍcltaria com pr€domlnâncla ds groduÇáo próDrla
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: R T ANTIINES & CIÀ LTDA
(MÀTRIZ E FrLrArS) CNPLf : 09.292.L22/0)OL-73

" | 769990L56 / 20L9Certidão n
Expedi ção :

Va] idade :

de sua exp

2 , às 11:53 :40
3/09/20]-9
dição

180 (cento e oÍtenta) dias, contados da data

Certif ica-se que R T ÀNTUNES & CIÀ LTDÀ
(MÀTRIZ E EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

09,292.L22/OoOL-73, NÃo coNSTÀ do Banco Naci,onal de Dewedores
Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei.s do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44o, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n' L47A/2O11 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e esLão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Eodos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desEa certidão condiciona-se à werificação de sua
auEenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO ÍMPORTÀIIIE
Do Banco Naciona] dê Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naEurais e jurídicas
inadimplenEes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, j-nclusive no concernente aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a cusEas, a

emolument.os ou a rêcolhimenLos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConcifiaÇão Prévia.

a--)i _,./

\
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
PODERJUDICITIRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Caúório do Distribuidor e Anexos Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região
Metrop. de Londrina/ PR

OISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Guilherms de Mello 275 - Vila Romana ll
tBtPoR PR - g6200000

TITULAR
WILSON OSSAMU FUGIWARÁ

JURAMENTADOS
JAIME LE.ANDRO JACOBOWSKI

ALEXÂNDRE A. J. BUSINI.IANI

Gertidão Negativa

CERTIFICO que conforme Requerimento de paíe interessada, revendo os Li-
vros e Arquivos sob minha guarda neste Cartório, (PARA FINS EXCLUSIVAMENTE
clVls), verifiquei nos Livros NÃo coNsTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCA,
CONCORDATA, RECU PERAçÃO JU DICIAL OU EXTRAJ U DIC@Liproposto contra

R T ANTUNES E CIA LTDA .ME ,.
CNPJ 09.292.12210001-73, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

[lililfi iltlü[utilil[llill[ilililI1]lH ilil|uil]

IBIPO R, 21 de Marco de 20í

Í,! t ic;rÇÃo

FUNARPEN

Selo Digital aulds . xl74R

sFL96qaW6 . ZkSIF

h@/funarpen.com.br

s
..j

ola conl
êrlíiquet

l(:

Â*

Í*
FT'

l
oiório

ir:raet S:b:'llc

Página 0001/0001
àU\LHERME DE MELLo 275 - tBtpoRÁ, PR FoNE u332581312

JAIME LEAN

iÂ

I

i J 'ira,"
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PANIFICADORA CENTRAL
R T ANTUNES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 09.292.t221000t-73 CAD/ICMS:904.27077-64
Rua Carmela Dutra, no435 - centro - Jataizinho/PR

PREGAO PRESNCIAL 07 I2OI9

DECLARAÇÃO OT INEXISTENCIA DE EMPREGADOS
MENORES

R T ANTTINES & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ: 09.292.12210001-73,
sediada na Rua Carmela Dutra, no435 - centro, na cidade de Jataiziúo/PR,
CEP:86210-000, declara que não possui em seu quadro de pessoal,

empregados menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal n"9.8 54 de 27 I 10 I 1999, que altera a Lei n"8.666/ 1 993.

Nova Santa Barbara, 29 de março de 2019.

$;6 -r.
Renato Teodoro Antunes

Socio administrador
RG: 14.120.903-5/PR
CPF:114.084.449-09



7II
PANIFICADORA CENTRAL

R T ANTUNES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.292.72210007-73 CAD/ICMS:904.27077-64

Rua Carmela Dutra, no435 - centro - Jataizinho/PR

PREGAO PRESENCIAL 07 I2OI9

DECLARAÇÃO OB IDONEIDADE

Declaramos para fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial no0712019,

instaurado pelo Municipio de Nova Santa Barbara/P& que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em

qualquer das suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a
presente.

Nova santa Barbara,29 de Março de 2019

Renato Teodoro Antunes
Socio administrador
RG:14.120.903-5/PR
CPF: I 14.084.449-09
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PANIFICADORA CENTRAL

R T ANTUNES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.292.122/OOO7-73 CAD/ICMS:904.27077-64

Rua Carmela Dutra, no435 - centro - Jataizinho/PR

PREGÃO PRESENCIAL 07 12019

DECLARAÇÃO Oe TNEXTSTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENTENTES TMPEDITIVOS DA QUALIFICAçÃO

O signatário da presente, em nome da Empresa R T ANTUNES & CIA LTDA -
ME, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente
nos termos do artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteraçóes.

Nova Santa Barbara, 29 de março de 2019.

t:
Renato Teodoro Antunes

Socio administrador
RG: 14.120.903-5/PR
CPF: l14.084.449-09
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PANIFICADORA CENTRAL
R T ANTUNES & CIA LTDA - ME

CNPi: 09.292.7221000t-73 CAD/ICMS:904.27077-64
Rua Carmela Dutra, no435 - centro - Jataizinho/PR

PREGÃO PRESENCIAL N'07/201 9

DECLARAÇAO DE NÀO PARENTESCO

A empresa R T ANTUNES & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ:
09.292.12210001-73, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Renato
Teodoro Antunes, portador do RG n"14.120.903-5/PR e do CPF
n'114.084.449-09, DECLARA, que os sócios ou dirigente da empresa não
são servidores do órgão licitante , nem cônjuge, companheiro, ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau, de servidor publico
da unidade contratante, ou detentor de cargo em comissão ou função de

confiança. Membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada
à contratação.

Nova santa Barbara, 29 de Março de2019

Renato Teodoro Antunes
Socio administrador
RG:14.120.903-5/PR
CPF:114.084.449-09

-L.r^^b T M^^
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EMPORIO DAS DELICIAS
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA - COMERCIO DE

ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA _ ME
CNPJ/MF:16.579.174lm01-90 CAD/ICMS:90l,.02757-74

Rur Monteirc Lobrto n" &10 - Ccntro - Jetebinho/?R

DECLARAÇÃO PE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
IIABILITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N" 7/2019

A emprêsa TAYNARA ELLEN ROTERO BAISTEI-A - COTTERCIO DE
ALIMENTOS E ilATERIAL DE LIilPEZA - tE, CNPJ n.'16.579.í7'UO0OI-90, com
sede à Rua Monteiro Lobato, nott30 - @ntro, nã cidadê de Jataiànho/PR, nêste ato
repÍesentado por sua titular, no uso de sr.ras atribuiçóes legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em paúa, sob as penas
da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitaçáo.

Por ser verdede assina a presente

Jataizinho/PR, 29 de Março de 20'19

[L^,-

I )3

ELLEN ROMERO BATISTELÂ-
COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ME

TayÍraÍa Ellen Romero Batistela
RG:13.181.017-ZSSPPR

CPF: 103.51 1 .299O1



EMRORIO DAS DELICIAS
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA - COMERCIO DE

ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ME
CNPJ/IVIF:16.579.17410001-90 CAD/ICMS:n6.027s7-74

Rue Monteiro Lobato n" &30 - Centro - Jataizinho/PR

914

DECLARAçÃO OBRTGATÓR|A DE ENQUADRAmENTO COilO ilICROEilPRESA
OU EÍÚPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUçÃO DOS BENEFíCIoS DA LEI
COMPLEUENTAR N" 12312ffi e 1471N14.

PREGÃO PRESENCIAL N" 07'20'9.

A empresa TAYNARA ELLEN ROTERO BAflSTE!-A - COIIERCIO DE
ALIMENTOS E ilATERIAL OE LlllPEZ.A - itE, inscrita no CNPJ sob o no

16.579.í74lü101-90, estabelecida na RUA IONTEIRO LOBATO , no 83), Baino
CENTRO, CEP 862í0-{rc0. DECLARA, para os Íins do disposto na Lei Complementar
no 1232006 e 14712014, sob as sanções a&ninistrativas cabíveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se @mo:

( ) - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl), contorme inciso I do artigo 30 da
Lei Complementar no 123, de 1411?,2ffi:

(X) - iiICROEIIPRESA (irE), confo,rme inciso I do artigo 3o da Lei CompleÍnentar
no 123, de 1411212@ô;

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), coÍúorÍn€ inciso Il do artígo 30 da Lei
Complementar no 123, de 1411Ü2W.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das veda@s constantes do
parágrafo 4" ctr artigo 3P da Lei Complementar no 123, de 14./12f240€.

Jataizinho/PR, 29 de Março de2019

tlJu*
ynara Ellen Romero Batistela
RG: 13.181.017-2ISSPPR

CPF:103.51 I .299-01 \,
\
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CERTIDAO SIMPLIFICADA Páoina: OOl/ OO1

CeÍtiÍicamos que âs infomaçôes abâiro constam dc d@umêntG eÍquivadqs nêstl Juntâ Coínercial e sáo vigentes
na dâta d.a sua êxpedição.

Nom€ EmprÊsariãl
ÍÂYNARÂ ELLEN ROMERO SÂTISTELA - COf,ERCIO DÉ ALiTIE TOS E XATERIAL DE UHPEZÂ

ldenüda{te: I3í81O172,SSPrPR CPF: í03-5tí'299-0í

Estado Civit: Sott6iÍo Regime dê BaÍE: ,{âo lÍrformado

Nâtur@ JuÍidica: EMPRESÀRIO

HúÍnero dê ldeÍrtificaÉo do Registro de Cn".f Data de Arquivamento Data oe iniclo
Emp.esãs - NIRE (W) do Aro de inscÍição (|e Atividad€

11 10727711-5 16.'/9.17,*/0001-90 24tO7t2O12 1qO7nO12

Ende.eço CoÍnpleto (Logradouro, te e Complêrheoto, BaiÍÍdoistÍito, Hunicipio, UF, CEP)
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Empress

Aro: aLTERAçÃO stãtrrs
Eyênto (s): aLTÊRÂCAO DE OADOS E OE NOIIE EIPRESA.RIÂL {xlxxxxlxxxxxrxxxxxxx.)«}

i{ome do EmpíesáÍio
TAYNARÂ ELLEN ROT{ÉRO BATISTELA

PoÍleuêno

pÍe§a(reÍl

RUA MONTÉIRO LOBATO, 830 . FRENTE, CEÍ{ÍRO, JAÍAZINHO. PR, E6.2íGOOO

Obreto
FAERICAçÂO OE PRODUTOS DE PADARIÁ E CONFEITARI.A COI PREDOMINA'{CIA OE PRODUçAO PROPRIA;
MINII'ERCDO:
sERVrÇO OE ROIS§ERrÂ (CARNES aSSAOAS E UÁSSAS);
CO}IÉRCIO VAREJISTA DE VERDURAS E FRUTÂS;
COXERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS, FROS E CARfiES CONSERVADÁS;
COXERCIO VÂREJISTA OE ARNGOS DÉ PÂPEI.ARIA;
COI'ERCIO VAREJISTA DE SACOS DE UXO;
COXERCIO VÁREJISTA OE SÂNEÂNTES)O ISSÂNITARIOS;
COMERCIO VAREJISTA OE SRINQUEOOS E JOGOS ELEÍRONICOS.

Capital: Rt 25.OOO,OO MicroômpÍesâ ou

IBIPORÃ - PR. 27 de bveÍeno de 20í9
tsl tx*_l 4

lgnHffiEfiHgffiffil ltrJ
LEANDROEMARCOS RAYSEL BISCAIA

IMNTE E CINCO MIL REÀS)

último ÂÍquivaÍnento

oãta:23r08r20í8 Número:m183443101
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HNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brôsil
ProcuradoÍia€êral da Fazenda aciond

CERNDÃO PO$NVA COT EFE]TOS DE NEGATIVA DE OÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÀS E À DÍVIDA ATIVA OA UNIÃO

Nome; TAYNARA ELLEN RO ERO BATISTEI-A - CO ERCIO DE ALI ENTOS E ATERI,AL DE
LIMPEZA

CNPJ : 16.579.174Jqní-90

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

í. constam debitos adminisbados pela SecÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos teÍmos do art 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decjsão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; ê

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da ceÍtidão
negaÜva,

Esta certidão é válida para o estabelecimento maúiz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os óÍgâos e fundos públicos da adminisEaÉo direta a ele vinculados. Refêre-se à situação do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contÍibuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a U'do paágÍaío único do arL 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veÍificaçáo de sua autenticiJade na lntemet, nos
ond€reços <http:/írb.gov.bo ou <http:/íw.rÍw.pgÍn.gov.bê.

C€rtidão eÍÍÍtiüâg ilamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014.
Emitida 1'l dia 01102f2019 <hora e datia de Brasília>.
Válida 311O7t2019.
Código controle d rtidão: D5F6.658F.É272.3DÉ,1
Oualquer enda invalidaÉ este documento.

I
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O :,v.t.) íEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributádos e de DÍvida Ativa Estadual

No 0í93994{t7-29

Certidáo ÍomecftIa para o CNPJ/MF: í6.579.í7rlJ00Oí€0
Nome: TAYITI,ARA ELLEN ROTERO BAT|SÍELA - COffiRCI,O OEAUiIENTOS E IIATERIAL DE

LIXPEA

Ressatvado o direito da Faenda Pública Estadual inscrêvêr e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham e ser âpurados, certificamc que, verificando os regbtros da SecÍetaria de
Estado da Fazenda, constatarnos não existir perrdàrdas em mme do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta CeÍidão engloba todos os estabelêcirnentos da êmpresa e ÍefeÍe-se a débitos de
natureza tibúáÍia e não tibutária, bem como ao desc rnpÍiÍnento de obíigaÉes tributárias acessórias.

Vá!idâ omêcknento Gratuito

A autenthidade desta cerüdão deverá ser confirmada via lntemet
w*ur.fazenda,or gov-br

24J06r20t9 -

Eútó Éú ÍW (Zrt ltÚlglAlU.o



CeÍidilo

PREFEITT]RA MI]NICIPÀL DE JATAIZINHO
DTVISÃODE TRTBUTAÇÃO

Positiva com efeito de negativa
N'375/2019

IMFORTAiITE:

I. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUMcIpAL coBnan oÉerros coNSTATADoS
POSTERJORMENTE MESMO REFERENTE AO

CERTTDÃo TEM VAIIDADE
RASURAS E NO ORIGINAL.

2

prnÍ rDo NESTA cERnDÃo.

ATE

cERnFrcAMos euE REvEÍ{Do o cADAsrno MoBruÀRro DA}EíESA AgÂrxo, A pREsENrf crRrDÃo EsÍA
sE {Do ExpEuoÂ oE fioRi/rA FostrlvA «)M EFEÍTo DE ,{EGATIVA, TE Do EM vrsra a otlsrÊnoa oe
cRÉDÍÍos NÃo vEÍrclDos.

Jataizinho, I 8 de Março de 20 I 9

REQUERENTE: TAYNARA
có»rco or ^l.rrrnxrrclçÃo:

gZTMJTS2QETfC44MC9PR

FINALIDADE: YERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA. COM DE ALIM E MAT DE LIMP

CONTROLE

840

CNPJ/CPF

t6.579.l74lWOt-90

rNscRrÇÃo EsrA-DU
"1

ALVAR.Á

9060275774 2760

RUA MONTEIRO LOBATO, 830. FRENTE - CENTRO CEP: 862I OOOO JAtAiZiúO - PR

ENDEREÇO

CNAE / ATTVIDADES
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predomirÉncia de produção pnipri4 Comércio varejisra de

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,
RestauÍantes e similares, Comércio varejista de laticínioe e frios, Comércio varejista de hortifrutigranjeircs,
Comércio \rarcjista de aÍigos de papelari4 Comércio varejista de brirquedos e artigos recreativos, Comércio
varejista de pÍodutos san€antes domissadtários" Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriorm ente

hfip:l I lyz. 168.1.250: 808O/sh/stsncenidao.viewlogic?modelVie...

3i8

ti
I of I

Equiplano Web

Ztt03D0l9 l0:36

19,
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CertiÍicado de Reguleridade do FGTS - CRF

Inscrição: 16579174/000I-90 _r,
RAzão SociAI: T E R EIAÍISTELA PANIFICADORÂ ME

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO 830 / cENTRo / JATAIãNHO / PR/ 86210-
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 cobrcnça de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

validade: l6/O3l2OL9 a 14/04l2oL9

CeÉlfacação ÍIúmero: 20 500510640450

Informação obtida em 22/O3|2OI9, às 10:18:46.

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

U

httss//consultã<ÍÍ.caixa govbr/Empresa/CílcIí/FgeCFSImp'imirPap€l'asp
111



2?,0312019 Roc€ita Fodgral do grasil

REPÚBLGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

9$0

NúMERo o€ $§cRrçIo
I ô579-í 7'g00ol {0

ATRIZ

cotrPRovAxTE DE TNSCRIçÃO E DE SmJAçÃO
CADASTRÂL

o T oE^aERnn^
2407tm12

r{oalE EIPRTESÀRIÁ!

TAYI{ARA ELLEN RO ERO MÍISTEI.A . COIERCIO OE AUXET{TOS E XATERIAL DE I.flPEZA

oo ESTÁaELECTMENTO {I{OUE OÊ FÂNTÀgÀ)

ETPORK) DAS OEUdAS
PORIE
TE

cÓolco E oEscarÇIo o 
^TrvtDÂoE 

EcoNÔracr PRÀtcF t-

ílI91-í.02 - FabÍic!Éo do pÍodutÉ do pdâÍb o coí rittÍiâ com p.Gdoítinanciâ do píedufÉo pÍópri.

GO E D€SCA'ÇÀO OAS ATMOAD€S
47,12-'l{O - Cqllórdo y.riiitt ô nÉrc.doÍiÉ 'rl 

gsr-â|, c!Ín pÍdomiÍÉnci. & píodutoú rliÍrÊnticio! - minimeftâdos,
attoÍcaadas ê armaálrs
tU.21-í{3 - CoíróÍclo yaÍaibla de laticlnio! o fÍior
47.2,í-ffX) - Conró.do varrlbta dc ho.tlfÍúigr.nlelro.
47.6ífir3 - Comórcao var.jbta de .Ítigo. d. pâp.lariá
47.636{í - Comórdo v.rtlbta dê b.lnqucdc ! aÉigoq Ecrrativos
47.8$,&05 - Corrlórcio v.,tibt d. píodúoô 8.n aírt€. doíri$ânitárba
a7.0${r49 - Cqnérclo varllbta de ouú6 produtgc não aôpêsmcados ar{arto.ncntê
5ôíí.2{rí . R€srrürúta. o dml.Íir
cóc{Go E o€scRr9^o D N^ÍuREza JURIDTC^

213ó - Emp.Eárlo (lndlviduaa)

L@RAI'O{JRO
R OMTEIRO LOBATO

NÚMERO

63'
COTPLETENTO

TELEFONE
('(}) 32íl.í652

oAr oA§ ESPECIÂL

CEP

Eô210{too
BIIRRO/EISTEÍO
CEXTRO

HUllCIfrO
JATA|ZII'HO

ENOEREÇO ELETRÔIIICO

EIV]E FEOERATIYO BESPO{SÁVEL (EFR)

f-\

AÍTVA

\l)páE srru^ÇÂo caDÀsrR r

r»T^ D^ 9ÍU çÁO C IIASIR^L
n7,2tr12

STUÁÇÁO ESPECIÂL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n'1.634, de 06 de maio de 20í6.

Emitido no dia 221032019 às í0:'16:«) (data e hora de Brasília). Página: 111
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CERTTDÂO NEGATI\'À DE DÉJBITOS TRÀBALEISTÀS

Nome: TÀYNARA ELLEN ROMERO BÀTISTELA
MATERIÀL DE LIMPEZA

CNPJ: 16 .51 9.1'l 4 / 0007-90
Certidão n": 16960320\/2019
Expedi ção : 3 / 201.9 ,
Validade: rt/09/20L

COMERCfO DE ÀLII'IENTOS E

(MÀTRI Z E FI LIAI S )

as 1U:14:5J
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua ex .I ao.

Certifica-se que TÀYtlÀRÀ ELLEN ROHERO BÀTTSTEÍ.À - CONIERCIO DE ÀLI!íEI|]TOS
EMÀTERTÀLDELIMPEZA

(MÀrRIZ E FrLIÀIS) / inscrito (a) no CNPJ sob o n"
16.579.17{/0001-90, NÃO CONSTÀ do Banco Naciona.l- de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsoLidaÇão das Lêis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei n" \2.44O, de I de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n" L4lA/20L1, do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Ce.rtidAo são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estáo atual-izados até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
Nô caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em rel,aÇão
a todos os seus estabe.lecimentos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verlficação de
autenticidade no porta.I do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http: / /wvtw . tst. j us .br) .

Certidão emi- t i da gratuitamente.

sua
na

INFORT{AçÃO ITIIFORTÀDITE

Do Bancô Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d
necessários à adentificaÇão das pessoas naturais e juríd
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udic iais trabalhi stas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencrários, a honorários, a custas, a
emofumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévra.

c
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Cartório do Distribuidor e Aneros Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região
Metrop. de Londrina/ PR

DISTRIBUIDOR E ANEXOS T ITU LAR
Rua Gurlhem:e de Mello 275 - Vrla Romana ll WTLSON OSSAMU FUGMIARA

tBtPoRÀPR - 862000@ JURA ENTAD65
JAIME LEÂNORO JACOBOWSKI

ALEXÂNDRE A. J. BUSINHANI

Certidão Negativa

CERTIFICO que conforme Requerimento de parte interessada, revendo os Li-
vros e Arquivos sob minha guarda neste Cartório, (PARA FINS EXCLUSIVAMENTE
ctVls), veriÍiquei nos Livros NÃo CoNSTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA,
CoNCoRDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, proposto contra

TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA - COMERCIO DE ALIMENTOS E

MATERIAL DE LIMPEZA. ME

CNPJ 16.579.17410001-90, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

Ht1tilflililHtilnilt ilIItHffiilI
IBIPO , 29 de Janeiro de 2019

*-r..':,r t r r'tJr l.-r: ..,;r i.:1,li-lri:,id.ií)vA S^].ir_.\ t..í r-:i.1ii..q, i
t

t COMIFj

J ee§,Í

KI

t

;ASS

Páglna 000-,':0C1
çU\LHERME oE MELL) 27s - tBtpoRÁ. pR FoNE u332581312 irt'

FUNARPEN

Sêlo oqíd vuxSd . FldY3

EKrNÊbZn2D wlPxw
h[,p:/íuoaÍpen-coín.bí

EI
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EMPORIO DAS DELICIAS

TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA. COMERCIODE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA _ ME

CNPJ/MF:16.579.17410001-90 CAD/ICMS:906.02757-74
Rua Monteiro Lobato n" t30 - Ccntro - Jataizinho/PR

DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGAIX)S MENORES

PREGÃO PRESENCIAL N" 7 NOI9

A empresa TAYNARA ELLEN ROTERO BATISTEI-A - COUERCIO DE
ALIMENTOS E ilATERI,AL DE LIIIPEZA - llE, CNPJTilF no 16.579.í7rU0001-90,
sediada na Rua Monteiro Lobato, no830, centro, na cidade de Jataizinho/PR, CEP:
86210{00 por seu representante legal infra-assinado, em atenÉo ao inciso V do art.
27 da Lei no 8.666/1993, acrescido pela Lei no 9.8g,de 27 de oúubro de í999,
declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 70,

inciso )(XXlll, da ConstituiÉo da República, ou seja, de que não possui em seu
quadro de pessoal, empregado(s) menor(es)de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e c,e 't6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho(exceto
aprendiz, a paÍtir de 14 (quatorze) anos.

Jataizinho, 29 de Março de 20í9.

ELLEN ROMERO BATISTEIá -
COMERCIO DE ALIMENTOS E II'ATERIAL DE LIMPEZA - ME

Taynara Ellen Romero Batistela
RG:13.í81.017-ZSSPPR

CPF:103.511.299€1
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EMFORIO DAS DELICIAS

TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA- COMERCIO DE
ALIIVTENTOS E MATERIAL DE LIMPEZá^_ME

CIIPJ/MF:16.579.174lm0r-90 CAD/ICMS:906.02757-74
Rue Montcim Iabato n' tí) - Centro - Jetaizinho/PR

p6çpqR/ÀÇÃo DE tDoNEtDADE

PREGÃO PRESENCIAL NO 7'20í9

A empresa TAYNARA ELLEN ROTERO BAISTELA - COilERCIO DE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - tE, CNPJ noí6.579.í7rlr(Xr0í-S), por
intermédio de seu representiante legal o Sra TAYNARA ELLEN ROMERO
BATISTELA, portador da carteira de identidade no. no 13.18í.017-2lPR e do CPF no
103.51 1.29941 , DECIáRÂ, pera os fins de direito que referida empresa não foi
declarada inidônea para licitar ou contratar corn o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.

Por ser a expressáo da verdade, firmamos o presente.

Jataiànho/PR, 29 de Março de 2019

.* R n,n
Taynara Ellen Romero Búistela

RG: 13. I 81.017-2ISSPPR
CPF:103.511.29941



165EMPORIO I}AS DELICIAS
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA-COMERCIO DE

ALIMENTOS E IVIATERIAL DE LIMPEZA-ME
CNPJ/MF: 16.579.17410O01-m CAD/ICMS: 9o6.02757-74

Rua Montciro l.obeto n" t30 - Centro - Jateizinho/PR

DECLARAÇÃO »I SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERYENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 72.019

TAYNARA ELLEN ROUERO BATISTETÂ _ COMERCIO DE ALIMENTOS E
MATERIAL DE LIUPEZA - tE, estabelecida na Rua Monteiro Lobato, no830, centro,
na cidade de Jateizinho/PR, CEP: 86210{00 inscrita no CNPJ No

16.579. í7lr(xrolgo, nêstê ato rêpresenteclo por sêu reprêsêntante lêgal, no uso cÍe

suas atribuiçõês, DECLARA, para fins de participaÉo no processo licitatório em
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participaÉo
na licitação citada, e que não foi declarada inidôrea e não está impedida de contratar
com o @er Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a
AdministraÉo, e quê se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes.

Por ser a expressáo da verdade, assina o presente

JataizinhdPR, 29 <le Março de 2019.

YJ>j\-à tl-14,-
NARA ELLEN ROMERO BATISTELA -

COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ME
Taynara Ellen Romero Batistela

RG:13.181.0í7-ZSSPPR
CPF:103.5í 1-29941

.,.)
/-./



966EMFORIO DAS DELICIAS
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA. COMERCIO DE

ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA - ME
CNPJ/IVIF:16.579.17410íüJ1-9O CAD/ICMS:906.02757-74

Rua Monteirc Lobato n' tí) - Centro - Jet"izinho/PR

DECLARÂçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO PRESENCIAL NO 7/20í9

A empresa TAYNARA ELLEN ROTIERO BATISTEI-A - COilERCK, DE
ALIMENTOS E MATERIAL DE LIUPEZA - XlE, inscrita no CNPJ no í6.579.í74000í-
90, por intermédio de seu representante legal o Sra TAYNARA ELLEN ROTERO
BATISTEU, portador da carteira de identidade n"13.181.O17-ZPR ê do CPF no

103.51 í.299{1, DECLARA, espêcialmente para o EDITAL DE PREGÂO
PRESENCIAL No 712019, quê em seu quadro societário, cotiías ou dirigentes náo
compõe seruidor do orgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e
colateral, consanguíneo ou afim de servids público do órgão ou enüdade licitante,
que nele exerça cargo em comissáo ou função de confiança, seja membro da
comissão de licitaçáo, pregioeiro ou autoridade ligada à contrataçáo conforme dispóe
o aórdÉio no 2745f2O1O do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e demais
disposições previstas na legislaçáo vigente.

Jataizinho/PR, 29 de Março de 2019.

Ur.-
Taynara Ellen Romero Batistela

RG:13.181.017-ZSSPPR
CPF:103.51 1 .29941

t.--,',I

I



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO
Estado do Paraná

cNPJ - 76.245.04210001-54

961

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICÀ

ATESTAMOS para os devidos fins que a Empresa

TAYNARÂ ELLEN ROMERO BATISTELA - Comércio de Alimentos e

Material de Limpeza inscrita no CNPJ sob n" 16.579.17410001-90, com sede na

Rua Monteiro Lobato 830, Centro - na cidade de Jataiziúo-Pr, participou e foi
vencedora de pregões de materiais alimenticios cumprindo com as obrigações e

prazos estabelecidos em contrato, sendo que nada consta que desabone a referida
empresa.

Jataizinho, 14 de Março de 2019.

J
D Comr

RIO B

,l

Av. Pres. Getúlio Vargas. 494 - Cep E6.210-000 - Fone (43)3259-1316 - Jataiziúo-Pr



ErliI',toRIO DAS DELICIAS
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA - COMERCIO DE

ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA _ IVIE
CNPJ/MF: 16.579.174lm0r-90 CAD/ICMS: 906.02757-74

Rua Monteiro Lobato n" E30 - Centro - Jrtâizinho/PR

§68

PROCURAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 7/20í9

A empresa TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA - COilERCIO DE
ALIMENTOS E iiATERIAL DE LIMPEZA - ME, CNPJ
n.'í6.579.í7t1r000í-90, com sede à Rua Monteiro Lobato, no830 - centro,
na cidade de Jataizinho/PR, neste ato representada pela Sra. Taynara
Ellen Romero Batistela, poÍtadora da Carteira de ldentidade no
13.181 .017-2lPR e do CPF no 103.511.299-01, residente à Rua Monteiro
Lobato, no 830 - Fundos - Centro, na cidade de Jataizinho/PR, na
qualidade de Titular da referida empresa, pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor Alexandre Sextak
Batistela, portador da Carteira de ldentidade no 4.998.1686/PR e do CPF
no 822.630.949-20, residente à Rua Monteiro Lobato, no 830 - Fundos -
Centro, na cidade de Jataizinho/PR, a quem confere amplos poderes
para junto à Prefeitura Municipal de NOVA SANTA BARBARA praticar
os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de Pregão Presencial n."712019, usando dos recursos legais
e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar
preÇos e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso
de apenas uma licitação).

JataizinholPR, 28 de Março de 2019.

tú- ,à',,.-o ',Àr.'.r.i.
tàynara Ellen Romero Batistela

RG:í 3.í 81.0í 7-2ISSPPR
CPF:103.511.299-01

(
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El ausrr- acêtso à intormâção

Certdão lntemel

Peíticlpc sêrviços Legislâção canárs

CERT'DAO
:-=.=:=:=r;-.+;:=#-=#-=;==--.Í:==-:-=::-=|=::==-:RêdtahderdJ

a. ....: :--=..= i.-.;. ';1'.|-;:-] :--:.-.--j:::- .

MrNrsrÉRto DA FAZENDA
Secrêtarla da Roc€ita FêdeÍal do Brasil
Procuradoria€eral da Faz€nda Nacional

cERTIDÃo NEGATIVA DE DÉBÍos REL.ATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E A oÍvIDA ATIVA
DA UNÁO

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI -
CNPJ: 29.310.533/000í-51

Rêssalvado o direrto de a Fazenda Nâcional cobíaí e rnscreveÍ quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito pâssivo acima identificâdo que vieíem â ser apuíadas, é ceÍtiÍicado que
não constam pendências em seu nome, íelativas a créditos tributários administrados pêla Secrelaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Pro6uradoíia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Estâ certidão é válidâ para o estabelecimento matü e suas filiais e. no caso de ente federalivo, para
lodos os óígáos e fundos públicos da administração diíeta a elo vinculados. Rêfere-se à situâção do
suiêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlnbuiçóes sociais previslas
nas alíneas'a a 'd' do parág.afo único do aít. '11 da Lei nq 8.212, d€ 24 dejulho de'1991-

A aceitaÉo desta certidáo está condicionadã à vonÍlcaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/ /vww.pgín.gov.br>.

Cê.tdão omiti4a.$âü{tamente com base na Portaria Conjunta
Emiüdâ X'tí59:46 do\ia 1O/12/2018 <hora e data de Brasilia
váhda atl ú/06i2019. I
Código dÀcontrole da drtidão: 273C.D2DD.D95O.B7AF
QuatQuer r\3y9íenda invalidará este documenlo.

Nova Consulla

RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014

Elr"::r,,t:r;

€

httpi//servicos receita.fazenda.gov.brlservicos/ceíidao/CndConjuntêlntêr/EmiteCertidaolntemet.asp?ni:2931 000151&passêgens=1&tipo=l 111
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Ns 019195559-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.3í 0.533/0001-51
Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refeÍe-se a débitos de
natuÍeza tributária e náo tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida 09/04/2019 - rnecimenlo Gratuito

A autenticidadê desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazÊnda.pr.gov.bÍ

I,
Enitido via htehÉt Públba 110/tz20ta 10:57:20)
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MUNICIPIO DE IBIPORA
CNPJ 7 6.244.96y0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TR]BUTAÇÃO E

FISCALIZAÇÁO

CERTIDÃO NEGATIVA
N.2468t2019

IMPORTANTE

I, FICA RESSALVADO O DIRIITO DÂ
FAZENDA MUMCIPAL COBRÁR DEBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PEÚODO COMPREENDIDO

2
ÂTE

NESTA C

RÂSU
O TEM VALIDADE
RAS E NO ORIGINAL

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A,PR.ESONTE DATA NÃO EfuTE! 6É8ITOS TRIBUTÁRIOS,
MOBILIARIOS OU IMOBILIARIOS. VENCIDOS RELATIYO A EMPRESA.
DESCRITA ABAIXO.

CÓDIGo DE AUTENTÍCÀÇÂO:
9ZTMX4UFFHXJXX9EE5ES

FINALIDÁDEr LicitsçÃo

RÂZÃO SOCIAL: TUBÀRÀO LICITAÇÓES EIRELI . EPP

INSCRIÇÃO EMPRXSA

10.1733

CNPJ/CPF

29.1I0.533/0001-5 t

INSCRIÇÃO ESTADUAI-

90769728:,5

ALVARÁ

045

ENDERECO

RUA CAMBÉ, 90 - JARDIM SAN RAFAEL CEP: 86200000 lbiporã - PR

comércio varejisra de m..."0.,,^.. ...f H'J.S'JLou,llli o.oou,o. 
",,renricios 

- supermercados,
Comércio varejista de €ames - açougues, Peixaía, Comércio varejisra d. ho(ifrutigranj€iros. Comércio vaÍe.iista
de produtos alimentícios cm geral ou espccializado em produros alimeniicios não especillcados anieriormenle,
Comércio varejista de tintâs e mar€riais para piDturÀ, Comércio varejisra de recidos. ComÉício varejista de aíigos
dc ârmannho, Comercio varejista dc artigos de cãn)a, mesa e bânho, ComóÍcro varcjista dc outros âÍigos de uso
doméstrco úo êspecificâdos ânteriormente, Comércio varejisla de livros, Comércio varejisla de aíigos de
papelúa, Comércro varejlsrâ de bnnquedos e aíigos Íecrcalrvos. Comércio varejista de anigos esportivos.
Comércio var€jista dê cosméticos. produtos de perfumaria e de higiene p.ssoal, Comércio vârejista de artigos do
vesruário e acessórios, ComéÍcio varejistâ de suvenires, bijulerias e art€senalos, Comércro varej,stâ de produtos
sâneantes domissânitários, Comércio varejista de outros produros não especificados anteÍiormente, Arividades de
inr€rmediâçào ê ageDcramento de serviços e negócros em geral. exceto imobihários, Comércio varcjrsta d€

laicinios e frios

1

IbipoÍã, 20 de Março d€ 2019

Emrlido por: << Equiplano Públco Wcb >>

....->

tj
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