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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo n." 003i2014

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais e divulgação do evento do 24o Carnaval de Rua de
Nova Santa Bárbara.

DATA DA ABERTURA: 0610212014, às 15:00 horas.

DOTAÇÃO:

oorRçÕes
Exercício da
despesa

Conta da
despesa
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VALOR MÁXMO: R$ 9.900,00 (nove mile novecentos reais).

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes,222, TeleÍone - 43.326S8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0C0140

E-mail: ticitacao@aib.preorlbr - Nova Santa Brírbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA-In,c J

Av.:Walfredo Bittencourt Moraes.222, 7 (43\ 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000i -60 Li( t1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quêdros, 200, A (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Sânta BàtbaÍa - PaÍaná

C O R RE S PO NDÊN C IÁ I NTE RNÁ

DE: DEPARTÁMENTO OZ e»UC.nçÃO, ESaORTE E CULTARA

N'017/2014

Data:2ll0ll20l4

PARA.. DEPÁRTAMENTO DE LICITA o

ASSUNTO: ÁBERT(IRA DE LICITAÇÃO

Vimos pelo presente autorizar Vossa Senhoria a realizar a

contratação de empresa para fornecimento de materiais e divulgação, num
valor máximo de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), para a realização
do 24o Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara, conforme descrições anexas.

Sendo o gue se apresenta para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente

- . /. t

"*:>tawvz
úinoni Apa @raa do €.ina

Secretária de Educação, Esporte e Cultura.

6\uRecebido por:
turaNome

Lt t.rl_t
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ITEM VALOR MÁXMO

R$
300 (trezêntas) camisetas de algodáo ou
poliviscose com estampa frentê e verso, com ou
sem manga, nos tamanhos P, M, G e GG, à
critéíio da CONTRATANTE.

4.500,00

OBS: O modelo de estampa a ser impressa em'Silkscreen', ou outro processo de impressão
será previamente aprovada pela CONTRATANTE e deve estar em consonância com os
demais materiais de divulgação como adesivos e cartazes.

ITEM DESCRTçÃO VALOR MÁXIMO R$

200 (duzentos) cartazes de divulgação do Carnaval
2014, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia,
impresso em papel "couchê" de 150 gramas;

300 (trezentos) adesivos auto colante em cromia
tamanho 7,0 X 27,0 cm;

4 (quatro) Banners no tamanho 1,50 x 2,20 metros,
impresso em lona.

1.600,00

OBS: O modelo de estâmpa e texto dos adesivos, cartazes e bânners serão previamente
aprovados pela CONTRATANTE e devem estar em consonância com os demais materiais de
divulgação.

LOTE III

ITÊM DEScRTÇÃO VALOR MAXIMO
R$

3 DIVULGAçAO EM RADIO - Mínimo de 't00 (cem)
inserçóes de 15 segundos cada, veiculadas na
Radio Paiquerê FM de Londrina - PR,
distribuídas do dia 2110212014 ao dia 0210312014,
sendo 05 (cinco) inserções por dia do diâ
2110212014 ao dia 2610212014 e 09 (nove)
inserçôes por dia do dia 2710212014 ao dia
0210312014. A grade de veiculação pode ser
alterada parâ atender às disponibilidades da
emissora, desde que previamente aprovada pela
Contratante.

2.200,00

4 DúúLGAÇfo Eru oÉ sottt - Divutgaçâo
de jingle alusivo ao Carnaval, veiculado através de
carro de som, nas vias publicas dos Municípios de
Assai, São Sebastião da Amoreira, Nova Fátima,
Santo Antonio do Paraíso, Santa Cecília do Pavão,
Nova Santa Bárbara, São Jerônimo da SerÍa,
Sapopema e Curiúva, veiculando no mínimo 2

L (oois) oias e 45 minutos por dia em cada cidade. A
jgrade de divulgação poderá ser alterada desde
I que previamente autorizada pela Contratada.

1.600,00

TOTAL 3.800,00

Valor máximo total R$ 9.900,00 (nove mil, novecentos ê noventa reais).

DEScRTÇÃO

LOTE I

LOTE II



PREFEITURA MUNICIPAL .004
NOVA SANTA BARBARA

or de Licita
â ditk

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2110112014.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e
divulgação do evento do 24o Garnaval de Rua de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para contratação de empresa para fornecimento de materiais e
divulgação do evento do 24o Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara, conforme
solicitaçáo de Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, num valor previsto de R$
9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamentê,

Elain
Set

L

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
tacàoNova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - nsb Í br - www.nsb.pr.sov.br

*



PREFEITURA MUNICIPAL
- 005

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à conespondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2110112Q14, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa para fornecimento de materiais e
divulgação do evento do 24o Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara, conforme
solicitação de Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, num valor previsto de R$
9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

06 - Divisão de Esportes e Lazer e Atividades Culturais;
002 - Manutenção das Atividades Culturais;
13.392.03302-025 - Manutenção das Atividades Culturais;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2130:
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2150

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 21 de janeiro de2014.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

I

,/f
Laurita de Soyza Campos
Contadora/CRG 045096/0-4

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA - 006

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Assessor Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2110112014.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra, Simoni
Aparecida Braz de Lima, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a
contratação de empresa para fornecimento de materiais e divulgação do evento do
24o Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara, num valor previsto de R$ 9.900,00
(nove mil e novecentos reais) e informado pela Divisáo de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotação:

06 - Divisão de Esportes e Lazer e Atividades Culturais;
002 - Manutenção das Atividades Culturais;
13.392.03302-025 - Manutençáo das Atividades Culturais;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2130;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2150

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai e Cristi ditk
Set cita S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fons/Fax (043) 3266.EI00 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licikcaoíAnsb.pr.eov.br - Nova Saúta Barbara - PaÍaná

)
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PREFEITURA MUNI9PAL

NOV SANTÂ BÂRBARA

Origem: Assessor

Destino: Setor de

Estado do Paraná

Jurídi-co

Licitações

PÀRECER JURIDICO

Conforme expediente encaminhado a esse
Assessor Jurldico em data de 2L de Janeiro de 2074,
visando emissão de parecer sobre o processo de licitação,
referente à contrataÇão de empresa para fornecimento de
materiais para divulgação do evento do 24" Carnaval de
Rua de Nova Santa Bárbara, sendo gue o valor aproximado
será de R$ 9.900,00 (Nove Mi1 e Novecentos Reais) e a
despesa será suportada com recursos da Divisão de Esporte
e Lazer e Atividades Culturais, conforme informação
prestada pelo Departamento de Contabilj-dade do Municipio,
atendendo ao contido no artigo 14, da Lei n" 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de
Contabj-lidade do Municipio indicando disponibilidade
orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no
artigo 74, da Lei no 8.666/93, onde prevê que nenhuma
compra ou serviço será feita ou contratada sem a adequada
caracteri-zação de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade
do ato e responsabi lidade de que the tiver dado causa, in
verbis:
*Art. 14. Nenhuraa coepra será feita sêm a adeguada
caracterização de sêu objeto e 5.ndicagão dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato e responsabil-idade de quern the tiver dado causa. "

Dj-ante do preÇo
aproveitamento do procedimento

e para mel-hor
para garantir a

maxr-mo
sempre

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacac@nsb.oÍ.oov.br - U& y.!sb,.ÊÍ.Sgy.bI



- 008
PREFETTURA MUNtqtPAL

NSVA SANryABARBARA
Estado do Paraná

maior competitividade e transparência possivel, a
Ii-citação deverá ser feita na modalidade de Pregão
Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislação em

vigor, ou seja, da Lei Eederal no 8.666/93 e Lei Eederal
no 10.520 e Decreto 5.450.

E o parecer, S.M. J

Nova Santa Bárbara, 22 de Janeiro de 2014.

EODES ÀP ÇÀ ÂRl{u,Jo

oÀB/PR .843

Rue Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, I 43. 3266j222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - g - E-mails - licitacac(Ansb.or.oov.br - wivw.nsb.Dí.cov.br

I

-
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIÂ INTERNÀ

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZ) a
licitaçáo sob a modalidade de PREc.lO PRESENCIAL a" 3120!4, que rem
por objeto a contrâtação de empresa para fornecimento de materiais e
divulgação do evento do 24" Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara,
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 l07 l2OO2,l-ei Federal n" 8.666, de2ll06l1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2L lL2l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O15l2Ol2, designando os
membros da Comissâo Permanente de Licitação e Portaria n" 056/ 20 1 1,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação 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 Licitação pârâ as

Nova Santa Bárbara, t l2at4.

ipal
c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA -012
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LTCTTAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 3I2A1H

Processo Administrativo n." 003/2014

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
materiais e divulgação do evento do 24o Carnaval de Rua de
Nova Santa Bárbara.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos
06102t2014.

Envelopes: Até às'l3h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 0610212A14, às't5:00 horas.

Preço Máximo: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Nova Santa Bárbara, 23lUl2AM.

&.
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011 de

55St.OAolooOI
.e Éditâ

ovã

t Publisado
Éi"l(>l I

§c

i.
3_-3,.G_v-
:-"r IY

Nova Santa Bárbara, Paraná-,8 - E-mails - Iicilacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb r
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,U 43.3266.8100, X - 86.250-000

íI
It*I

lnformações Complementares: Poderá ser obÍrdas em horáio de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Sanfa Bárbara, s,Ío â
Rua Walfredo Bittencourt de hiloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
810A, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessor Juridico

Ref. Pregão Presencial f 3l2OL4 - Contrataçáo de empresa para
fornecimento de materiais e divulgação do evento do 24" Carnaval de
Rua de Nova Santa Bárbara.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de
17lO7l2OO2, [,ei Federa] n" 8.666, de 21106l1993, Republicada em
061O711994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08I2OOO, Decreto Federal
no 3.697, de 21 112/2000 e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PP.,23lO1l2Al4.

lEo&s ,firarijo
A

OAB
do

34.843



PREFEITURA MUNICIPAL _ 014

NOVA SANTA BARBARA
Estado do PeÍaná

PREGÃO PRESENCIAL NO 3I2A1p,
Processo AdministÍativo n." 003/2014

ABERTURA DA LICTTAçÃO

lnício do prêgão: Did 0610212014, às 15:00 horas.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 06/022014.

1 -A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,

através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/20'1 1, do Senhor Prefeito Municipal,
torna público que fará realizar licitaçáo, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
prêço, por item, que será regida pela Lei 10.520, de 17.O7.02, Decreto 5.450, de 31.05.05
e, subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa para
foÍnecimênto de materiais e divulgação do evênto do 24o Garnaval de Rua de Nova
Santa BáÍbara, visando suprir as necessidades da administração, de acordo com o presente

Edital.

í.í - No dia A6102120'14, às 15:00 horâs, na Câmara Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130, Bairro Centro, Nova
Santa Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas participantes
deveráo apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às 13:30 horas do dia
06102J2014, contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no

Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à
Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a administraçáo, na contratação de empresa para fornecimento de materiais e
divulgação do evento do 24o Çarnaual de Rua de Nova Santa Bárbara, conforme descrições
constantes no anexo l.

3. DO CREDENCIAMENTO ESPECíFICO PARA O PREGÀO PRESENCIAL

3.1 - Poderão participar deste certame as emprêsas do ramo
pertinente ao objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia
anterior a data designada à abertura das propostas, para efetuarem retirada gretuita do
presente edital e seus anexos, junto a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo que os interessados deverão se dirigir ao
Setor de Licitação, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou ainda
poderão requerer o mesmo pelo e-mail licitacao@nsb.or.qov.br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será
peÍmitida manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela
proponente, devendo ser conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.1222, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - iicitacao nsb. br - www.nsb.or.sov.br

&



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão
Julgadora, em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e
juntado ao processo licitatório.

3.2.2 - Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em
original, a cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o
representante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empresas participantes farão o CREDENCIAIITENTO
antes da sessão pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO
documento que o credencie para participar do certame, respondendo poi sua representada,
devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente, com fotografi a.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público

de procuração, sempÍe acompanhado do ContÍato Social e suas alterações ou outro
instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente
natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas
as etapas/fases do PREGÂO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar
a redução de preço, desistir da intençáo de interpor recurso âdministrativo ao final da
sessáo, assinar a ata da sessão, prestâr todos os esclarecimentos solicitados pelo

PREGOEIRO, enÍim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Deverá também,
APTESENTAT DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAçÃO (Fora do envelope - conbíme modelo anêxo), apresentar TERMO DE
CREDENCIAÍI|ENTO (Fora do envelope - confoínte nrodelo anexo), e os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento
público de procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tênha preenchido os requisitos dos sub-itens
anteriores náo haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
HABTLTTAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentaçáo referida ou a apresentaçáo em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa
neste PREGÃO.

3.9 - Não será permitida a participaÉo de empresas estrangeiras
que não funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata,

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - w.lvrv.nsb.pr.gov.br &

- 015

Estado do Paraná



-016
NOV& §&NT& ffiAffiBAR&

concurso de credores, dissolução e liquidaçáo, de consórcio de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham
sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbâra, ou declarados inidôneos para licitar ou contretar com â Administraçâo
Pública.

4- FORMÀ DÊ ÀPRESENTAçÁO DAS PROPOSTÂS DE PREçOS E ENVELOPES DE

HABILITAçÃO

4.1 -Os envelopes com as propostas de preços (01) e os
documentos de habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE - I. PROPOSTA
PREFEITURTT MUNICIPAL DE NOVA SANTA EARBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Rêferente Pregão Presencial no 3120{4
Abertura diâ ü6102/20írí às í 5:00 horas

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constãr a proposta
do proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE - il - HAB|L|TAçAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 3/2014
Aberturâ diâ ü6/tl2/201r+ às 15:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇÃO londe deverá conter os
documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

Deverá canstar na versa dos EnyeroDes í e ,,, timbre cam a Razão Sociâi do

4.2 - DA PROPOSTA

4.2.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l),
o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anêxo
lll) e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

I- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa dê prêenchimento dê proposta (Ânexo lll), conforme instruçóes
contidas no (Anêxo IV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,
obrigatoriamente, entÍegue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes nâ proposta gravada em CD, constando:

,1
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ANEXO Xr)

4.2.2 - A Proposta de Preço deverá conter (conforme modelo

Nome ou Razão Social, endereço completo, teleÍone e fax da
proponente;

Número do CNPJ/MF;
Número do Procedimento adotado;
Preço Global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em
algarismos e por extenso;
Prazo de validade, expressamente declarado, não inferior a 60
(sessenta) dias contados do dia da abertura do "Envelope Proposta";
Nome do titular ou do representante legalmente constituído com
respectiva assinatura;
Prazo de execução do objeto;
Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.
Data e assinatura do proponente;

b)

c)
d)

a)

e)

c)
h)

0

i)

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível êfetivar a leitura dos dados, implicará na
desclâssiÍicação da propostã;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura Co certanle, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
Vl - 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 final, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficaráo a cargo
da futura contrâtada;
Vll - Não serão levadas em consideraçâo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificaçóes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de PÍeços estará disponível no endereço eletrônico
www,nsb. pr.qov. br na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o pÍeenchimento da mesmâ;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE nO 01;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçâo; Local
de execução; Do Recebimento; Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
se reserva o dirêito de verificar as informações sobre a qualidade e característica dos
serviços prestados pelo licitante, atÍavés de diligências ou vistorias in /oco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo
de relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l.

4
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4.3 - O Envelope de Habilitação deverá ser apresentado em

envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);./

. Certidão Negativa de Debitos e Contribuições Federais e Divida/
Ativa da União;

. Certidáo Negativa de Tributos Estaduais;/

. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários 
/

com a Fazenda Municipal da sede da Empresa proponente;
. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade

social (INSS) através da Certidáo Negativa de Debito CND;/
. Prova de Regularidade de Situaçáo - CRS, perante o Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); /
. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de/

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nq 5.452, de íe de maio de 1943. (NR).

. Declaração do licitante de não haver fato superveniente à sua /
habilitação que impeça a participação nesta licitação (coÍrfunre
modelo anexo);

. Dechração do o.rmpimento ao dispcdo rn art§o P, irc. )OC{ll da Corúfu@ /
Federal, quanto à pciblÉo de babdho nctrno, p€Íllco ou irsaluke a rnenoíes

de dezoito anc e quahLer t'abalho a rnenses de '16 aros, sahrc na cordi$o ê
apend( a paú de 14 arrcs (confuirne modelo anexol

. Declaração de não parentesco (coníorne modelo anexo). /
. ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto

de constituiçáo societária designar, bem como a qualificação da
pessoa que assinarão instrumento contratual, para o caso dâ Empresa
vir a ser vencedora do certame. Referidas informações poderão ser
prestadas através de Declaração a ser assinada pelo Representante
Legal da Empresa, podendo ser utilizado o (coÍríofinê modelo anexo);
(a não apresentação desta declaração não implicará na

desclassificação do licitante no certame);

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em

requisito essencial para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidôes apresentadas pelo licitante que não tragam sua
validade expressa serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta)
dias da data da expedição.

5 - DO PREçO E DO PAGAiIENTO

5.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ 9.900,00 (nove
mil e novecentos reais).

)
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5.2 - O pagamento ocoÍrerá após a entrega dos materiais e
prestação dos serviços.

5.3 - Os preços propostos deverão ser Íinais, em moêda
nacional, incluindo toda e qualquer despesa com tÍibutos e fretes, assim como conter
somente duas casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, inisórios ou
iguais a zero, ensejando a desclassificação.

54-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo (artigo 54, inciso xiii da
lei no 8.666/93)

5.5-Os treç6 pennaneeão ftc e não serão ÍEjudadc dtranb o pqido
conffiJd.

6 . DA DESPE§A ORÇAI'ENTÁRIA

6.1 -A despesa com a presente licitação correrá à conta da
Dotação:

DOTAÇÔES

Exercício da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de recurso

2014 2130 06.002.'l 3. 392.03302-A25 0

2014 2150 06.002.'l 3.392.03302-025 0

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre
levando em conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as
propostas que não atenderem as exigências.

7.3- O PREGOEIRO procederá à abeÉura dos envelopes
contendo as Propostas de Preços e classificará o autor da proposta de menor pÍeço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
alé 1Ao/o (dez por cento), relativamente à de menor preço.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de Íorma sucessiva, em valores
distintos e decrescentes;

6
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7 - ABERTURA DOS ENVELOPÊS PROPOSTA DE PREçOS (1) E SESSÃO DE LANCES

7.1- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de
Propostas de Preços (1), conservando intaclos os envelopes Documentos de Habilitaçáo (2),

os quais ficaráo em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

7.3.'l - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três)
propostas escritas nâs condiçôês deÍinidas no sub-item anterior, o pregoêiro
classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 {três), para gue
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prêços
oferecidos nas propostas escritas.
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7.5- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados,
de forma seqüencial, a partir do autor da propostâ classiÍicada em segundo lugar, a

apresentar lances verbais, até a proclamaçâo do vencedor;

7.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitantê da etapa de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

conformidade entre
contratação;

7.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

7.8- É facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente de menor
preço unitário, para que seja obtido preço melhor.

7.9- Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto
e o valor, decidindo motivadamente a respeito;

I - ABERTURÀ DO§ ENVELOPES DOCUMENTOS DE HAB|LTTAçÃO (2)

8.1- Consideradâ aceitável a proposta de menor preço, será aberto
o Envelope Documentos de Habilitaçáo (2) do licitante que a tiver formulado, para a

confirmação de suas condições de habilitação;
8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital,

o licitante seÍá declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço,
decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preÇo ou objeto.

9 _ RECURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do
Pregáo ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao)
manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ôes) de reconer;

9.1.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer

etapa/fase/procedimento do pregáo, â proponente interessada deverá manifestar-se
imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em
ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

9.1.2- As demâis proponentes ficam, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente.

9.1.3- Após a apresentaçâo das contra-razões ou do decurso no
prazo estabelecido para tanto, o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua
decisão ou encâminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

7
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1o - Ho[ioLocnçÃo r ADJUDTcAÇÀo

'l 0.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o Pregão, após
parecer da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora
do certame.

1 0.1- A falta de manifestação imediata e motivaCa da intênção de
interpor recurso, por parte das pÍoponentes, importará na decadência do direito de recurso,
competindo ao Pregoeiro adjudicar o objeto do cêrtame à proponente vencedora.

10.2- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos
praticados e após a decisão do mêsmo, a autoridade competente dêve praticar o ato de
adjudicação do objeto do certâme à proponente vencedora.

11 - DO CONTRATO

1 1 .1- Após homologado, será confeccionado o respectivo contrato, em
3 (kês) vias iguais.

1 1 .2- Como condição para celebração de contrato, o licitante
vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitaçáo;

11.4 - O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes
será de 60 {sessenta) dias, contados a paúir da assinatura do mesmo.

í2 - DA EXECUÇÃO

12.1- O objeto desta licitação deverá ser colocado à disposição da
contratada seguindo-se as especificaçóes e prazos previstos no anexo l.

13 - DO EDITAL

13.1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas
até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax
(43) 3266-1222 ou por E-mail: licitacâo@nslJrr.gqy-bl

13.1.1- A petiçáo será dirigida à autoridade subscritora do edital, que
decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

13. 1.2- Acolhida a petiçáo contra o ato convocâtório, será designada
nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, â alteÍação do
edital não aÍetar a formulação da proposta.

a
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11.3- Quando o proponente vencêdor não apiesentar situação regular
no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificaçâo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação
das sanÇôes cabíveis.
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14 - DAS PENALIDADES

14.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a
infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

'14. 1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensão do dkeito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

14.1.2- Deixil de manter a proposta (recusa injustificada para
contratar); suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5
anas e multa de 10%o sobre o valor total do empenho);

14.1.3- Executar o objeto com irregulâÍidâdes, passíveis de correção
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do
empenho (ou do saldo não atendido) por dia de atraso na êntÍega do(si bem(ns), sem
preiuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da
aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

'14.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em
conta específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

14.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigaçôes que lhes conespondam, não será considerado como inadimplemento contratual
se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

15 - DTSPOSIÇÕES FINÀS

1 5.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou êm parte, a presente licitação, ou
anulá-la por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem
obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

9

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celehrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentaçãa falsa exigida para o ceúame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não manliver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo
do cantrato, comportar-se de modo inidôneo ou comêtêÍ fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contraíar com a União, EsÍadog Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sisúemas de cadastramento de
fornecedores a gue se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contíato e das
demais co minações regais.
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í 5.2- Quaisquer dúvidas, informaçôes e esclarecimentos sobre esta
licitaçâo serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de
Licitações, sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr.

CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-8100 ou por E-mail: licitacao(Ansb. or.qov.br. O hcrário
para atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas.

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste editã|, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

15.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal
10.520102, subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

15.5 - 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 destas instruções, 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.

15.6- A participaçáo do licitânte neste pregão implicâ nâ aceitação de
todos os termos deste Edital.

',l5.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra,
Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 2310112014

&
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/2011

- . / t,

\--:-hú/'W'/
Simoni Àparecida Braz de Lima

Secretária de Educação, EspoÉe e Cultura

l0
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRTÇAO VALOR MÁXIMO
R$

1 300 (trezentas) camisetas de algodâo ou
poliviscose com estampa frente e verso, com ou
sem manga, nos tamanhos P, M, G e GG, à
cÍitério da CONTRATANTE.

4.500,00

OBS: O modelo de estampa a ser impressa em "Silkscreen", ou outro processo de impressâo
será previamente aprovada pela CONTRATANTE e deve estar em consonância com os
demais materiais de divulgação como adesivos e cartazes.

ITEM DESCRTçÃO VALOR MAXIMO R$

2 200 (duzentos) cartazes de divulgação do Carnaval
2014, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia,
impresso em papel 'couchê'de 150 gramas;

300 (trezentos) adesivos auto colante em cromia
tamanho 7 ,O X 27 ,O cm;

4 (quatro) Banners no tamanho 1,50 x 2,20 metros,
impresso em lona.

í.600,00

OBS: O modelo de estampa e texto dos adesivos, cârtazes e banners serão previamente
aprovados pela CONTRATANTE e devem estar em consonância com os demais materiais de
divulgação.

ITEM DESCRTÇÃO VALOR MÁXIMO
R$

? DIVULGAÇAO Et RADIO - Mínimo de 100 (cem)
inserções de 15 segundos cada, veiculadas na
Radio Paiquerê Fil de Londrina - PR,
distribuídas do dia 2110212014 ao dia 0210312014,
sendo 05 (cinco) inserções por dia do dia
2110212414 ao dia 2610212014 e 09 (nove)
inserçóes por dia do dia 2710212014 ao dia
0210312014. A grade de veiculação pode ser
alterada para atender às disponibilidades da
emissora, desde que previamente aprovada pela
Contratante.

2.200,00

DtvuLGAÇÃO EM CARRO DE SOM - Divulgação í.600,t10

ll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
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í.í - A presente licitação destina-se à contÍatação de empresa para
Íornecimento de materiais e divulgação do evento do 24o Carnaval de Rua de Nova
Santâ Bárbara, conforme especificâções constantes neste Termo de Referência e demais
anexos.

2. DAS TE liE rq$r.{ül
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de jingle alusivo ao Carnaval, veiculado através de
carro de som, nas vias publicas dos Municípios de
Assai, São Sebastião da Amoreira, Nova Fátima,
Sânto Antonio do Pârâíso, Santa Cecília do Pavão,
Nova Santa BárbaÍa, São Jerônimo da Sena,
Sapopema e Curiúva, veiculando no mínimo 2
(dois) dias e 45 minutos por dia em cada cidade. A
grade de divulgação poderá ser alterada desde
que previamente autorizada pela Contratada.

TOTAL 3.800,00

Valor máximo total R$ 9.900,00 {nove mil, novecentos e noveílta reais).

3.í - Os serviços deverão serem prestados conforme especificado no

edital convocatório.

3.2 -As empresas que não puderem atender aos requisitos

solicitados pelo presente certame, deverão abster-sê de cotar.

3.3 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação poderão

ser sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações,

Contratos e Compras, através do telefone (43) 326&8100, ou pelo E-mail:

licitacao(ônsb. or.qov.br

12
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponentê)

DECLARAçÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no
Processo Licitatório, PREGÂO PRESENCIAL No 312014, junto ao Município de Nova Santa
Bárbara que a empresa inscrita no CNPJ sob o no..............., até a presente

data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
indireta, SUSPENSÃO TEMPORARIA, de participação em licitaçôes e/ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE,
parâ licitar ou contratâr com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do
Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração
Local, data.

Assinatura
Nôme

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

ti

&

§EREM ENVIADOS

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.'1222, E - 86.250-000
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MODELO

{papel timbrado da empresa proponente)

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou

quem o estatuto de constituição societária designar), da EmpÍesa inscrila
no CNPJ io _, com sede na Rua
completos)_.

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo
Pregão Presencial n" 312A14, a pessoa que assinará o ínstrumento contratuel será o
Sr. _(nome completo) , (qualificação)_,
_(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

Obs: Não u Prefeitura Muni

t4

São oS STS (nomes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,e $.3266.1222, X - 86.250-000
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAçÃO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E

HABILITAÇAO)

Prczados Senhores.'

inscrito CNPJ

Datado aos........-dias dê de...

Assinetura
Empresa
Representante Legal
Gargo
RG

CPF

{Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

l5

8,
Rua Walfredo Bittencourt de Morae s no 222, Centro, T 43. 3266.1222' E - 86.250-000

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 Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Nova Sânta Bifubara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - w§rv'nsb.pr.sov br
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(PAPEL TIMBRADO DA EIIJIPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)
(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E

HABILITAçAO)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N' 3/2014. PMNSB . TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa _,
representada pelo(a) Sr.(a)

com sede na _, CNPJ n.o

CREDENCIA o(a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C P.F. no

para representáJa perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial n.o 312011 - PIUNSB, contratação dê
empresa para fornecimento de materiais e divulgação do evento do 24o CaÍnaval de
Rua de Nova Santa Bárbara, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todâs as fases
licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

l6
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MoDELo DE DEcLARAçÃo 1anr. 70, rNc. xxxut DA cF)

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legai 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 quatoze
anos, na condição de aprendiz.

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG

CPF

17
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Nova Santa Bárbara, _ de _ de _.

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)
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iíODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono-'porintermédiodeseurepresentantelegalo(a)SÍ

e do CPF no DECLARA, para eÍeito
de participaÉo no processo licitatório Pregão Presencial No 3/2014, 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 aÍinidade, 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 Licitaçõês do MunicÍpio de PreÍeitura Municipâl de Nova Santa Bárbara.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

tô

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000
h.Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - lici - lv*rv.nsb v.br
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(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no
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MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARA E A EiVIPRESA

TENDO POR OBJETO A GONTRATAÇÃO DE
EMPRESÂ PARA FORNECTMENTO DE tiiÀTERTAtS E DTV|TLGAçÃO
DO EVENTO DO 24O CARNAVAL DE RUA DE NOVA SANTÀ
BÁRBARA.

Referente Pregão Presencial n.o 3/2014

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.O 3/2014 de um |ado, a PREFEITURA DO ]úUNrcíPIO DÊ NoVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - centro, Nova
Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. f,o _, SSP/PR, C.P.F. no

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesrnente
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa <FORNECEDOR.CONTRÂTO#T&NOME>,
inscrita no CNPJ sob n' <FORNECEDOR.COI.ITRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<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 conformidade com a Lei no 8666, de 2í de junho de 1993, alteradâ pela

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE materiais e
divulgação do evento do 24o Carnaval dê Rua de Nova Santa Bárbara, conforme consta da
proposta apresêntada no Pregão Presencial n.o 312014 e especificado abaixo:

300 (trezentas) camisetas de algodão ou poliviscose com estampa frente e verso,
com ou sem manga, nos tamanhos P, M, G e GG, a critério da CONTRATANTE.

200 (duzentos) cârtazês de divulgaçáo do Carnaval 20'14, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em
cromia, impresso em papel "couchê" de 150 gramas;
300 (trezentos) adesivos auto colante em cromia tamanho 7 ,0 X 27 ,0 cm;
4 (quatro) Banners no tamanho I ,50 x 2,20 metros, impresso em lona.

19

Rua Walfredo Bittencouú de Moraes n' 222, CenÍro, e $. 3266.1222, X - 86.250-000
üNova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

OBS: O modelo de estampa a ser impressa em "Silkscreen", ou outro processo de impressão
será previamente aprovada pela CONTRATANTE e deve estar em consonância com os
demais materiais de divulgação como adesivos e cartazes.
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OBS: O modelo de estampa e texto dos adesivos, cartazes e banners serão previamente
aprovados pela CONTRATANTE e devem estar em consonância com os demais materiais de
divulgação.

DIVULGAçÃO EM RADIO - Minimo de 100 (cem) inserçóes de 15 segundos cada,
veiculadas na Radio Paiquerê FM de Londrina - PR, distribuídas do dia 2110212014
ao dia O2lO3l20í 4, sendo 05 (cinco) inserções por dia do dia 2110212014 ao dia
2610212014 e 09 (nove) inserçóes por dia do dia 271A2120'14 ao dia A210312014. A
grade de veiculaçáo pode ser alterada para atender às disponibilidades da emissora,
desde que prêviamente aprovada pelâ Contratante.
DIVULGAçÃO EM CARRO DE Sottl - Divulgação de jingle alusivo ao Carnaval,
veiculado através de carro de som, nas vias publicas dos Municípios de Assai, São
Sebastião da Amoreira, Nova Fátima, Santo Antonio do Paraíso, Santa Cecília do
Pavão, Nova Santa Bárbarâ, Sâo Jerônimo da Serra, Sapopema e Curiúva,
veiculando no mínimo 2 (dois) dias e 45 minutos por dia em cada cidade. A grade de
divulgação poderá ser alterada desde que previamente autorizada pela Contratada.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Os materiais e serviços deverão ser colocados à disposição da
contratada seguindo-se as especificaçôes e prazos previstos na cláusula primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante destê contrato os seguintes documêntos:
a) Pregão Presencial N.o 3/20í4 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta ciáusula, serão considerados

suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua peÍÍeitã 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 vinculâr todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que

vierem a ser realizados e que importem em alteraçóes de quaiquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUART,A. DO PREÇO

CONTRATANTE
Para o fornecimênto do objeto descrito na Cláusula Primeira, a
se obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de

2A

RS

Nova Santa Biírbara" Paraná - E - E-mails - lici v.br - wu,rv.nsb or.sov.br
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CLÁUSULA QUINTA - Do PAGAMENTo

O pagamento ocorrerá após a entrega dos materiais e prestaçâo dos
sen/rços

PARÁGRAFO ÚN|CO - A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectivâ Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula euarta.

CLÁUSULA SEXTA. DA RESGISÃo CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito
da Administração, nos c€rsos enumerados nos incisos I a XII e XVll do art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, e amigável, por acordo êntre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no pÍocesso licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚN|CO - 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, fica sujeita a uma das
seguintes sançôês:
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
Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
puniçáo ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a AdministraÉo pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANçÕES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações
assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da iei

civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a

titulo de cláusula penal, pelo valor de 20olo (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA NONA. DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da
dotação orçamentária no

2l

DOTAÇÔES
Exercício da
despesa

lConta da lFuncionat programática

ldespesa I

Fonte de recurso

2014 lzrao foo.ooz. r s.ssz.o 33o2-o2s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao6)nstr.pr.Aov.br - www.nsb.pr.gov.br &



-É!8.re

lL**
PREFEITURA MUNICIPAL ..034
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

2014 loo.ooz.ts.ssz.o33o2-oz5 lo

ct-Áusuu oÉctun - Do pRAzo oe vtcÊucrl.

O prazo de duraçáo do contrato a ser firmado entre as partes será de
60 (sessêntâ) dias, contados da assinatura deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIIIIIEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - 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
(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Glaudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOME>

Rêsponsável pelo acompanhãmênto do contrato

22
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ANEXO II

EDTTAL oe pRecÂo pRESENcIAL No 3/20i4

ANEXO II-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital dê proposta encontra-se com o nome:
PP320í 4_AN EXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nstr.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

ANEXO lll

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 3'2014

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP32014 ANEXO3 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mails - licitacao{@nsb.pr.gov br - wur.nsb

,OW
Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, X - 86.250-000

PREFEITURA MUNICIPAL
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NÜVA SANTA ffiARBARA

ANEXO IV

EDITÀL DE PREGÃO PRE§ENCIAL NO 3/2014

ANEXO IV- INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores Íoi desenvolvido um executável
pâra a digitação das mesmas.
Você receberá um executável com o nome PP32014_.ANEXO3_PROGRAMA DE
PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome
PP32014 _ÁNEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravãdo em uma mídia (PEN
DRIVE ou CD) e colocado no Enveiope ll o mesmo arquivo PP32O14_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos pa€ seu computador.
Abra o arquivo PP32014_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE
PROPOSTA.exe.
Acesse o rograma esproposta.exe

Será aberta uma anela como a ura abâixo

Clique no botão

f'----
E locâlize o ârquivo PP32014_ANEXO2_ARQUlVO DIGITAL DE PROPOST-Â.esl.
Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrâis

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro ,8 43.3266.1222, X - 86.250-000
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iP,;;;Asú;

Qudtã, A de]iÍ€no de 2Ín8 E+iphnõ Sirt*Ês - §N,eq-ide,.@ bi

l

lri oôdo. do !c.íÉo?coí i j

'exffi
Xrritaãô Exacícb

T-*irã T ,miPrd€arà MuÉd de ltiryã

La* I ar*,r""*""tr* I

Clique no botão S 0 adcs da larnecedor

Vai abrir a nela:

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) sáo de preenchimento obrigatório.

Clique no botão

Abrirá a janela:

gl Ser,rererrlar,te

26

ins. ção Mr-!"rripnl

lPBl i- 11 lã- lí-/o'/rffi-
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s9.s:93-33919

i- tÍsicâ

-EsPLfiaoÃ
E{nJ

lsgm-s33gj.ÃtpÍiÁê€ínÊ6.*€de.co'nb

ú{PJ' lr6cíiÉo Eitàd.'d

is3339SSisssffi

Ae"dà

Número' C.otrdã€rro

11r5

i99.s9.s/s€ssq

iÃüáuÀsrL 
*'-

B*m

Rua Walfiedo BittencouÍt de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.1222, X - 86.250-000
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íJosc Si{or i:If.S.CBgg

EÍd.l!ço

ffi
Btilo Od.dô'

ieÊl:B6rm---
E.ma,l

& r*u

;9,

ó,1"a" i

br

iSIB:}

NúÍÉ.a C!.nd€,nãro

UF. CEP

R;

Í.LloI'e

i39S9$Sm9

Preencha os dados, não esguecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este
formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opçáo de cadastrar a marca e o preço unitário de
cada uto:

para imprimir a proposta, clique no botão: tFb lmpini poposta

Se o preenchimento estiver coÍreto, será apresentada a janela

27
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cld.:N!l

NrUciaân :,ecício
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222,8 - 86.250-000
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aPi'

... tnÍir!ào de PropoEta

Após cadastrar os dados,dos itens, clicâr no botão Gravar proposta:

ffi Eravar propcta ;
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PREFEITURA MUNICIPAL - 040
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Pâraná

Fropcstô grôvêdà em C:lPíopo5iô,ed !l!

io(l

#

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:
"PP320í4_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 Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitacao(ônsb,pr.qov.br

28
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DiiroSflçXg1P,"*rá
6? td? 1 24/janrú14 - kjiÉc n, -q 13 2

AvlsoDE ucrl^ÇÀo
PREGAo ?RÊsf, NCIAI, N' JrzOI4

Objelo: Ceúatâ9ão de @pros paE fcmeimdró de msleriajs e divulg.gâo do
evento do 2.1" Cmâvãl dê Ruâ de Noa Sdu A:iúbr..
Ípor M*ô. pêço- po. itm.
R6ebimcnro dos Envelopes: Aré à§ r3h.loúir do úà 06t022014.
l do do Pregão: Di! 0ór'012014, à I5:00 hor6
Preçô náximo: RS 9 900.00 Íío!ê úil e noyeçerros rcais).
lnforÍÉçõ.s Conplqnenl,sÍes Í'ôd€rào s obdds m horáno de éryedieórê na
P'cfe;tm l,{úicipâl ds Nora Súi! Báó@. sío à Rú §,alâ.do Bnrên@uÍ {ie
Monês Í" ?22- pelo fo.e: {}1266-8i00, por Efrâr: licireao@sb.prsoÍb. oE
peb sne s.w* ísi,.p. soybr

Nd. Sah Bírban, 23/01201:1.
Edü,.do Mo...nh.r .1. Soú.

Pr.e@itu
P.rt Íi. ú' 055r0rl

R3 ã6,(E , 5487120í4

ltrNICÍPIo Df, PIIÀNGA
Àvrso D[ LlcITAÇÃo

PUBLrcaÇÃo DE EDTTALN.' oo3not4
ItoDALIDADf, PRf, GÀo PRESTNCIÁL

OBJETO: E$olh, dâ ,Droprstã mais vútÂjoE p@ aquisiçâo de artefdos de Cd-
çrelo pàa.i.ndiment de dive6ô scerúi6. RECEBIN1ENTO DAS PROPOS-
TAS:até l4h!0m do dia 07 dê Gvftiú de 201{ ÂBEEIURAD.AS PROPOSTAS:
dÀ 14h0lm às 14h.30ú do dia 07.1€ íe!€reiD de 20i4
LC,CÁL: s!â de licitaçfts l@iizáda noPaço Ntuic!psl- Cff.trc Adn itrisratiyo 2E
de Jdeiro. n" l7l Piloea - PR CRITLiUO: Mens pÉçô pcÍ :reF. RiTtRÁD-À-
DO EDITÁL: ile 27.,1)1,2014 À0702/2014
mgnlc nô Ps1o Àlun,cipêlie PíaÊa. INIORMAçÔES
COL'ÍPLEIIIENT-{RES: DiÉt Eênie nâ sêde do lv'lmiôipiô dê PirosÀ sit's,io no
CeütroÂónüisrÉilo 2E tb Jú.io, l7 i - C6rro - PitanSa - P&., ou pelo relefore
(0842) 1645- ! 122 mma! 228. fax í0q42 ) .1646- l t 72, dâil: ptrtuBllicilâ@@i!
com.bÍ Elaíga. 24 de Jdáo de 201{. IIse Jos Bitu - PÉgcim

§ Palrntrrel

Âvtso Dt LlctTÀÇÀo
PreAâo PMêi.l tr" 0Or/2014

Preediúerto Licira.oÍio n' 013/:014
O Muoicipio de Palmkl-PR, E$âdo do Pa@á @ú fiulm.ltc ns Lei Fed.Íaj n'
I 0.520. de i-r de jlrho de 2C02, apli6do{e subsidieiahqte- Ío que coübercm,
a. dirposições d. L€i Fedeni i'E.Éó6, de 2l dê J'r,ho de 1993, .om álIffigões
po(6iôres. r dfl&i. noms reg"lm@ta(s iplke{e;s à spàie. @flurr€ qE
rcalieiücitâçâc..nforea *glirl€s esreifrcáçôes:
oBrlro.Ael lstÇÀo DF \íATFP IAIs DF HlstÉNF a t t\,ípL7A F cÉNTRcs
Àr rirr\rictcs Dl-srlNADos A coM?ostÇÀc DC afs'l As BÁsicAS
PA&q. SUPRIR ÀS NECESSiDADÊS DA SiCRETAE.IA MUNICIPÀL DE
pRoMoÇÃo soctA! Do lquNlcipto DE PALNíITÂL - pR. DURANTE o
ÁNO DE 20t4.
DÁTA DE ÁaEPTURA: i0 de Fe\rrcirc de 20 t4 à 09:C0 ho6
cruTÉP.Io DE ruLGÂNIEN I1): Menor Plesc clobâl poÍ Lor
VALOR G!-OBAL iII]CLUINDO OS 04 {QUAIRO) LOTES): R$ 230 86a,.10
(DEotos e Triita !:ii- Oircdr6 e Sssr, e Q,Ém Re.is. QwÍta C raros).
INEOPÀ.{AçÕES: O Eói2l ç eq6 estãc d,siqilds no sir€ *B} pâlr,iel.Írsor
br. lmb.m podsdo sê.ÍeErrdos Í. sede dá PÊfen@ Nlúicipâl ile Prlmisl. sno à
Ru L.toisis Lupioí tr' l00l CeDlÍc. mPâLnilal Púá Fone:(42) 1657-1222.
d. szundn à sera-f.iB, 

"o 
hoÍiúio d€ €xpedi€ote.

Pr!úit.lPR,22 d. Jrú.ió de 101{.
DÁRCr JosÉ zotÀNDEK

Pefeitô Mdiciprl
Rt 183,00 - 53í420í4

V Porannpoemn

§ Querêil*íu do Norfe

pRErÊlruÀÁ MUN!ctpAL DE euERÊNCrÀDo NoI(rE
Rtrl wddêúr. do3 Srnro3, 1197, Ceírtu - CxP. 87.9J0-000,

c\-PJ 76.971.692/Oü11-ló-Qusêíci. do No.r. - ?rBri
REAt'lSO DE 4aFÂTt'RÀ DE LlCtTaçÃO

ALTIR{ D.{TA D à{Bf,RTURA DO CERTÂMf,
F!oD.iLIDApE pREGÀo pRf, sENCiÀLsRp N'. 0o'201{

O NÍui.ipio do íluerên ia do Nor:€, FúânÁ loáâ póblicô que ráliãá pÍG
c€diDenlo licitrúic na mo,iâtidâle PÍegâo Pr*rdâl pM registro de pesos dâ
*guúre fom.: ITGNOR PREÇO POR ITEÀí OtsJETO: AQUISIçÀO DE PÀES
FRÂNCESES- OI ITROS PRODUToS DE PÁNIFICÁDORÀ-ACUCAR CRISTAI
E DOCE DE LEiTE EII PÀSTÁ.
ÁBER]'JRÁ: 0510220i{ 09:30 noÍÀ. !-(AL: Salà.1ê l-silaça(s d. Prefeitm
MúicipáI. situâda a Ru waldemú dos:etoq I l9?. CelEo, pêlo fdê 44-3{62-
lJl5 QueÍêncja do Noíê'?P-, 23 deje.io 4ê 20 !4. CARLOSBENVENUTTI
. PREEEITO

na s6,00 - 549120Í{

§ Quitsndittfun

Rt 12{J,0: . 5êÍBr:C14

il Rsncnrlor

MUNICIPIO DE RONCADOR
ÀvrsoDE Lic[AÇÃo roMADÁ DE pREÇos N'01,2014

O MIJNICIPIO DE RONCADOR/PR, tornâ público qu€ faná Íealizâr,
às 09:m boÍss do die 12 de f€vcÍriro dê 2014. na PÍefeitura de

RoncadoÍi?R, Prasa Moyses Lupion n". 89, CenlÍo, em RoncadoÍPR,
TOMADA DE PREÇOS para canimlação de emprEsa pâIa â

A]|íPLIÁÇÁ0 DO CRÀS EM ATENDIMENTO SECRETARIA
DE ÀÇÃo soclÀl- irUNICrPro DE RoNCÂm& sob resime
de eúpreitâdâ por prêço global, tipo Ínenor pÍeço, da(s) seguinte(s)

MUNrcIPÍO DE QUITANDINIIA - PR
rNf,) clBrLrDÀDE DÊ Llctr^ÇÃo ]t. 0rD0l4-pMe

Obi.ro Cotríruçào d€ spe. @h€
F!údúdto Lrrl Art 25, Cârú & tÀ n' 8 6@1 99:1.

vdúÍ: Rit r.,r82 198,54 (M milhào, quár@r6 e ônÊú € dos dil- eÍÍo . mv.nta e
oito Íêis ê àiq*nb ê qurtm eIÍÀvG)
C@rnrúr. Múichb .lé Qúediô. Pt
Cúrnr.d.. Csai! CoÉEuÉd Ldâ
D,râ 21 áê óáaml'h d.2014
M-do Nái & Olivêi,.- PÉfeib MuDjcipal

Ri 72,00 . 5!ÁS20r4
oBJETo- .A.erjlsiÇÀo DE pNEUS Novos EsERvtCos.
ENTREcÀ DE ENVELOPES: .ATE 08:20 HORAS DE 05O?/2014 DATÀ
ABERTURA: ÁS 08:30 HCRÂS. DO DIÀÚ5/02,20i4,
MAIS INFCB-MAÇÕES ArRÂvÉs Do rELEaoN E (44) 3342,l r 33
PARÁNAPOEMÂ, ?.1 DÊ JA|.IEIRO DE 20l4
LELRIDE.§ SAMPAIO FERREIE-A NAVARRC. PRE'EITÀ -

Exrtt.\To Do EDttÀLDf, pRECÃo ÊRESINCIAL N.03/201.1

R$ €,00,555n/2014

§ trütangn

MUNICIPTO DE PITANGA
AvTSo DE LICITAÇÃO

PuBr,rcaÇÀo DE EDrrÀL N. oo?t2or.í
ÀIODÁLIDADE PREGAO PRESENCIÀL

OBJETO: âqúsição de combusúyeis pe mâÍulenção de veículos e

Eúqnins da aoá municipal- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: rté
6 09h00m do dia 07 dc lsvcrcilo de 2014. ABERTURA DAS
PROPOSTAS: das Ogholm às 09h30m do diâ 07 de RveÍeiro & 2014.
íNlcro DA sEssÃo DE DISpura DE pRxÇos: às 09hr1m do diâ 07
de Fêveeiro dc 2014. LOCÀL: sãlâ de licitações l@aliadâ m Paço
MuÃicipãL Cenr,o Admnauali\o 28 de Jtriro, n' l7l. Prtan8a - PR.

CRITEIIO: Meaor preço por rm. RETIRADA DO EDITAL: de

24101Í2014 à 07/02014 sonenté no Pâço Municipal dê

PiratrSa.INFORInAçÓIiS COMPLEMENT RDS: Dircramenr! nâ sedê

do Münicípio dc Pirang,r. sitüâdo no Ce rc Admiristralirc 28 íe Janeiro,
l7r - Cenr.o - PirânÊâ - PR., ou pelo telefore (0xr42) 3UGl),22 Íamal
228, fàx (0rr42) 164G1172, eúil: ,:kÉsalicira@ lMil.com Pitarga, 23

de rareto d€ 2OIJ Ilson Iose ilini - PESoeiro

RÍ '!20,m - 5251í201.1

I-o.xt do objeio

PIO
RONCADOR

A Pasla Tecnica com o inteiÍo tôor do ediial e sêus lEspectivos
modelos, adendos e ânexos poderá ser exâmiilâdâ no end€reço
rnencionado acina a pânir do dia 24 de janeiro de 2014 em honário

dâs 08:00 às I l:m horas, e sêrá fomecida mediafte a apreser.tâçÃo do
rcciba de pagaÍnento da Cuia dê RecolhiÍnenlc na valor d. R-t 5C,00
(CINQIIENTA REAIS). No câso de êmpres4 com sede foÍa do

DE

ff,

Objeto

AMPLIAÇÃo Do CRÂS.
EM ATENDIMENTO
SECRETARIA DE AÇÀO
SCCTAL - MUNICIPIO DE
RONCADCR, CONFORME
PLANILHAS, PROJETO E

MEMORIAIS
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Pérola. Os brinquedos.
são d isponibilizad os
s€mpre no período des
'l2h às 17h.

da BR 376
ôrico para Ponta Grossa,
r há muito l€mpo. Fico bllz pot
imo aos municlpios. A qDrâ vai
região ê val melhorâr a nossâ

{ém dos 11 quilômefos d€
a pont6 sobro o Íio Íibagl, A
[gura, acostaÍn€ntos € ficâÉ
m cantêim cantrel, de nove
truídos dois üadutos sobÍo a
§. Há tambâm pr€visáo pâra
almêntê as €urvâs. O prâzo
ía6ê, que tem investimsnto
€ 15 meses.
Éo dos 231 quilômetos 6ntÍê
a pÍogramadâ, no contato de
em 2015.'Grâç€s ao diálogo
Dnce$ionáia, consêguimos
lBrno I eÍicienlê corrodor
lade da populaÉo. Alêm de
nto da pÍoduÉo a íuxo de
al do DER-PR, Nelson L€81

s demais fBchos eslllo com o
). 'Estamos trabâlhando em
armos os próÍmos trêarlos a
) de Apucârana - Calif.ôínis',
loséAlborto Moita.
trecho seguintê ao ds Pontê
os) iá êstá finalizadô ê sêndo
o OER-PR. O pfld8to para

:1lkm quilôÍn€Eos) estâ em
:R em msrço dêsse ãno.
etapas- Após fnalizado üm
Éo do lÍ€dro s6guintB. 06
rmbém sêÉo ÍBiios ao longo
)bra.

1.7

Ncvl Srílâ Bá.b6É. 23

t. FR719.....n.m,00

...-- r.7430úô3,

^vso 
r ucÍI^çlo FnÉoIo ?iElElct L it ,,!ota

ei.b C..!Geçao d. rrFE !.8 bÉiÉb ó innlduàr! Fll.rrtb ô21.C.írl.rid.R.d.ia*.3Il!Blt-r.IFlàíüFr@.FFr .

R..d írbdú E6iaq*ÁÉ B tlrfrrdo.Lc ninta.
l.tn do PÍ!C&: Ob ü/@n0ia. a. l a1tr lrr..
PÍElo nraÍm: RS 35.rú,(t) (!ffi..irE,na...n ri5.ú.a).
hfiladar CdrplírÊrtr rodãaô ., otiliíar fi iô.S da a4ú.ú ír

ffir. túrldoáld. r,16l/r srrr Blt í.,&t h. tu*!.b BDíüíôÍo.- É
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Lkitação:
PÍegão PÍesencial no 3/2014

isírcmkd \,.1.1

rtos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAçAO

CNPJ:

14221459000120

CEP:

86225-000

Telefone:
43 9961-8485

Re spo nsáve l:

Marcos Valentim

Link da lincipação: http:/ /www.sâaejât,com.br/ lkitacao-detalhes-213.html
Os dados êstão arÍnazenâdos em nosso banco de dados para futuras consulta:

si$na desÊncolvido por isÍnhost - www.lcúoslcoín.br - Fonq (43

Prêgão

Presencial n'
u2014

Pregão

Presencial n'
3t2014

Pregáo

Presencial n'
u2014

Empresa:
Vanderson Ribeíro Sudárb - Eventos - ME

Cdade - UF:

Santa ce(flh do Pavão - PR

Endereço:
Rua Adebon dos Sôntos noll Coni Monte Castêlo

Email:
valentimprod uoes@hot maiLcom

htp#wtr,w.Ísb.pÍ.9 orr'.br/isÍÍÉoíf dÍsnCqlbd.asph€g e=cadasf o&pag irla= 2 1/3

Data do Cadastro:
23lOt l2Ot4

Data da impressão:

_044



fihtm14 isncmlrolvl.'1

,tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇAO

',_445

Data do Cadastro:
2610t lzol4

CN P]:
10946627000193

CEP:

86810-090

Tehfone:
4399120573

Data da impressão:

Responsável:
adr;ano íaza

Link da lincipaçãoi httpil /www.§aaejat.com.br/ l'rcitacao_detalhes_213.html
Os dados estão armazenãdos em noss{, banco de dados para futuras consulta:

Si*eÍrE desencol./ido por isnhoÉ - www.isnho*.ccm.br - Fone: (43

Prêgão

Presencial n'
2t2014

Pregão

Presencial n'
3t2014

t:

Empresa:
naza Producoes e eyentos

Cidade - UF:

àpucarana pl - PR

Endereçc:
rua prcsidente jefêrson

Email:

contato@tazzaprcd ucoes.com.br

ht :/tu/ú!!'.nsb.pr.g ai/.br,4snÊonf d/isncütsd.asp?pag ê=cdasbo&pag ina=2

Licitação:
Pregão Presencial no 3/2014

Pregão

Presenciel n'
2t2014

1t3



w1tn14 isrconlrd v.1.í

,tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇAO

_ 046

Data do Cãda*ro:
27lOLl2OL4

Licitação:
Pregão PÍ€senchl no 312014

CNPJ:

05005793000170

CEP:

80010160

Te lefone:
4137781800

Re spo n save l:

OTAVIO

Link da lincipação: http:/ /www,saaeiat.com.brlli€itacâo-dêtalhes-213.html
os dados estão armazênados em nosso banco de dados para futuras consulta:

SiGrE desencotvkjo por icnho* - ww',v.isÍnho*com.br - Fone: (43

Data da impressão:

Pregão

Presenciàl n'
uzo14

Pregão

Presencial n'
3t2014

Prêgão

Prêsêncial n'
uzo14

Empresa:
8MS

Cklade - UF:

CUR,ITIBA - PR

Ende reço:
RtA LOURET{çO PINTO, 196

Email:

iaúele@fi cit acoes,co m. b r

hte:/i&!w.nsb.pr.g o/,.br/isrÉontÍd/isÍConfd.asp?pag e=cadasbo&pag ina= 2 1t3
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,tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAçÃO

Licitação:
Pregão PÍesencial no 3/2014

CNP]:
00350242000105

CEP:

86072-100

Re spo n sáve l:

LI,'E ELIPE

Lirk da lincipação: http:/ /www.sâaejat.com.brllkitacao_detalhes_213.html
os dados estão armazenados em nosso bânco de dados para futuras consulta:

Sissllã desencolvido por isÍnhos - wr,vw.isÍnho$.com.br - Fone: (43

Data da impressão:

Pregão

Presencial n'
5tzo14

Pregão

Presencial n'
712014

Pregão

Presencial n'
312014

isírcmtrd v1.'1

Empresa:
8EI{I'ETITIO E CIA LTDÂ

Cidade - UF:

LONDRITI'T - PR

Ende reço:
RUA DAS üDtbTRrAS, 327

Email:
liitacao@rnk'rog raf .com.br

htFJ &!w.rsb.pr.gc,'/.briisncontrd/isrÍCq)tÍd.asphagê=c6bo 1/3

Data do Cada*ro:
27lO1l20t4

Te lefone:
43 3378-4393

:1,.



{t11X,14 isncdÍrd v 1 1

tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇAO

-443

Data do Cadastro:
27lOLl2O14

Ltitação:
PÍegão PÍesencial no 3/2014

ClrlPl:
11593690000156

CEP:

89700-000

Respo n sáve l:

nenata

Link dâ lincipâÉo: http://www,saaeiat,com.brllicitacâo-detalhes-213.html
Os dados estão armâzenados em nosso hanco de dados para futuras consulta:

Si§eína desencofuido por iEnho* - www.isÍnhos.com.br - Fone: (43

Data da impressão:

Pregão

Presencial n'
512014

Pregão

Presencial n'
712014

Empresa:
andrea bomm epp

Cidade - UF:

concordh - SC

Endereçc:
dr maruri

Email:
lkjta@cbdacapa.com.br

h,ttp:/ lww.nsb.pr. g ov.br/isÍÍlContd/isíÍlccntrd.6phag e= cdasbo

Telefone:
4934421550

Pregão

Presencial n'
3t7014

1t3
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,tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇAO

_ 049

Dâta do Cada*ro:
27lgtl2At4

CEP:

86046-280

Telefone:
43 3343-1604

Responsável:
Yrdus

Link da lincipaçãor http://www,saaeiat.com.brllkitacao-detãlhes-213.html
Os dados estão aÍÍnazenados em nosso banco de dados para futuras consulta:

Sisteína desencofuido por iEnhoS - ww\,Í.isÍrhos.com.br - Fone: (43

Data da iIprcssão:

Pregáo

Presencial n'
5t2014

Pregão

Presencial n'
7l?o14

Pregão

Presencial n'
317014

Empresa:
Efrcar bcadora

Cidade - UF:

Londra - PR

Ende reço:
rua belgica 1805

Email:
vijus@tivabcaoao,qrm.bÍ

htEr,\ !w.rsb.pí.go,/.bí/lsncmbd/ismcoÍtÍd.6p'hee=c6bo

CNPJ:

07311835000101

Ltitação:
Pregão PÍ€s€ncial no 3l20l4

1t3



w1tn14 isÍÍÊmlrd v.1.1

,tos Diário

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇAO

Data do CadaSro:
27lOtl2AL4

Licitação:
Pregão Presencial no 3/2014

G{P]:
79.935,102/0OOl-59

CEP:

88801-970

Telefone:
4834430160

Re spo nsáve l:

REI{ÀTO ROVARIS

Link dâ lincipação: http://www,sâaejat.com.brllkitacao-detalhes-213.html
Os dados estão armâzenados em nosso banco de dados para futuras consulta:

SiÍeÍna desencofuido por iEnho*- r,ww.iÍnho$.ccm.br - Fone: (43

Data da impressão:

Pre3ão

Presencial n'
5t2014

Pregão

Presêncial n'
7t2414

Pregão

Presencial n'
3t7014

Empresa:
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA EPP

Cidade - UF:

CRICIU A - SC

Ende reço:
AVEI{IDA DAS ITDIJSTRIAS 330

Email:
lk eÍvendas@yahoo.oom.br

hüpj 
^rww16b.pr.got/-br/isnCont'diisÍCor'tud.õphage=c#tro

113
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,tos Diário

Data do Cada$ro:
27lOLl20t4

Lbitação:
Prcgão Pr€senciaÍ no 3/2014

CNPJ:

04026757000105

CEP:

86220-OO0

Te lefone:
43 3262-2979

Re spo n sáve l:

Sandra

Link da lincipa$o: http:/ /www.saaejat,com.brllicitacao*detalhes_213,html
os dados estão armazenados em nosso banco de dôdos para futuras consulta:

SisEna de*ncolvido por icnho$ - www,isnhosLcom.br - Fone: (43

Prêgão

Presencial n'
5t2014

Dâta da impressão:

Pregáo

Prêsencial n'
7t2014

Pregão

Presencial n'
317014

isrcmkd v1.1

Empresa:
OEICIO 2 PAPELARIA LTDA,

Cidade - UF:

ASSAí - PR

Endereço:
AV. RIO DE JÀIiEIRO, 704

Email:
oficb2papehrÉ@roLcom, br

http:#ú,$ rr.Ísb.pr.g o\r.br/isrÍCorúdiisÍ]cqrüd.asp?pag e=cdasro 1/3

_ 051

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
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_052

rtos Diário

Apagar setecionas i
"*.-..--l--J

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAfiO

CNPJ:

o7947185000195

CEP:

86975-000

Telefone:
44 3133-0306

Re spo n sáve l:

Gl€is€/ Paulo

Link da líndpaÉo: http://www.saaeiat.com.brlficitacao-detalhes-213.html
Os dados êstão arÍnâzenados em nosso banco de dados para futuras consulta:

Si€na d€sencolvido por isnho* - www.isúo*.corn br - Fone: (43

7 t 2014

Pregão

Prêsencial n'
3t2014

Ltitação:
Pregão Presencàl no 3/2014

Data da l'npressão:

isrÍCditsd v'1.1

Empresa:
RODRIGUES CHICARELI LTDA . I'IE

Cdade - UF:

Mandaguari - PR

Endereço:
R JOAO ERTESTO ERREIRA

Ema :

lkjta@ês@trio li.co m.br

htts:/ 
^,$rí.Írsb.pí.9 

c,.J.bÍ/isÍContÍdiisnCqúd.asphag F'cd6bo 1/3

Data do CâdaSro:
29 IOL l2OL4



w1tn14

Data do Cadastro:
29l01l2OL4

Ltitação:
PÍegão Prêsenci.rl no 3l20l4

Data da impressão:

isrcdltÍd v1.1

rtos Diário

:053

CNPJ:

01623634000163

CEP:

86600-000

Telefone:
43 9978-0303

Responsável:
honardo campos batista

Link da lincipação: http://www,saaejãt.com.brllidtacao-dêtalhês-z13,html
os dados estão atfiazenados em nosso ban@ dê dados Para futuEs consulta:

Si€na deseílcolvftlo por lcúo* - www,isúo*.com.br - Fone: (43

Pregão

Presencial n'
7t2014

Pregão

Presencia[ n'
3tzo14

:..

Empresa:
iIARCOS K)R.I{ASIERI

Cidade - UF:

Ro6ndkl - PR

Endereço:
Av, E:eedi:b nárb, 206 cêntro

Email:
luêhodu phsêrtaneja@hotmail.com

MprÁÀ\,\,,r1nsb.pí.9 qv.bí/isÍÍConbdiisnCoÍtbd.asp?pag ê=câdasto 1t3

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL DE UCITAÇÃO

Pregáo iq
Presencial n' , 'É:

512014 i-t|0n

|§i
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N'OT DA SO.IEÜADE .

OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP

JOSE MASSARO MATUSMO IO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, do comércio, portador da Cédula de ldentidade RG n" 1.265.392-8
SSP/PR, e inscrito no CPF sob n" 463.408.749-91, residente e domiciliado em Assaí,
Estado do Paraná, a Rua Riichi Tatewaki, no 646, Centro, CEP 86.220-000;

ULYSSES I{IDEAKI IKEDA brasileiro, separado judicialmente, do comércio,
portador da Cédula de Identidade RG n" 1.282.964 SSP/PR, e inscrito no CPF sob n'
281.125.989-91, residente e domiciliado ern Assaí, Estado do Paraná, a Av. Rio de

Janeiro, no 73 l, Íündos, Centro, CEP 86.220-000;

únicos sócios da empresa OÍlcio 2 Papelaria Ltda. - EPP, com sede e Í'oro na cidade
de Assaí, Estado do Peuanii, a Av. ltio de Janciro, n'704, Centro, CIIP 86.220-000,
registrada na Junta Comercial do Parirná sob o no. -+1204407889 em 29108/2000. e

inscrita no CNPJ sob n" 01.026.7 57 0001-05, resolvem. assim, alterar o seu contrato
social:

l" O sócio JOSE MASSARO MA'I'USMO.I'O possuidor de 25.000 (vinte e cinco
mil) quotas, no valor de R§ 25.000,00 lvinte e cinco mil reais), retira-se da
sociedade, cedendo e transferindo suas quotas pelo seu valor nominal, a KINOE
IRENE IKEDA, brasileira, casada sob o regime rle comunhão parcial de bens,
advogada, portadora da Cédula de ldentidadc Civil RC n" 1.509.691 SSP/PR, e

irscrita no CPF sob n" 362.218.309-82, residente e domiciliada em Assaí, Estado do'-- Paraná, à Rua Washingon Luiz, n'25, Centro, CEP 86.220-000, que ingressa pelo
presente ato na sociedade, sendo o pagamento et-etuado á vista, em moeda corrente
do País. no ato da assinatura do presente instrumentot

2' O sócio cedente JOSE MASSARO MATUSMOI'O dá plena e total quitação das

quotas ora cedidas à sócia ingressante KINOE II{llNE IKEDA, declarando esta

conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando desta forma sub-

rogada nos direitos c obrigaçõr.'s dsc()rrcntes do presente instrumento:

3u Em deconência da presente alteração, o Capital Social, nov
(cinqüenta mil reais), dividido em 50.000 (cinqiienta mil) qu

R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas ent moedu correndqY+ IS

distribuídos entre os sócios

I
t

Sócios
Ulysses Hideaki Ikeda
Kinoe Irene lkeda
Totais

Caoital
R$ 2s.oom

Quotas
25.000
25.000
50.000

RS 25.000.00 j,
R$ 50.000,00 l00o/o

4'A administração da sociedatle caberá ao sócio ULYSSES HIDEAKI IKEDA, com

os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresiuial

individualmente, r'edado, no cntirnto, em atividades estranhas ao interesse social uu

assumir obrigações seja em tàvor de qualqucr dos quotistas ou de terceiros, bem

como onerar ou alienar bens irnóveis da socieda.ic. senr autorização do outro sócio;

Yf
\{'

I
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ALTERAÇÃO CONTITAI'UAL \' U7 DA SOCI E i}A I) I']
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. _ EPP

5" O administrador ULYSSES HIDEAKI IKEDA declua, sob as penas da lei, de que
não esú impedido de exercer a adnrinistração da sociedade, por lei especial, ou enr
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que tenrporariamentc, o acL'sso a cirrgos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou subonro, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, Íé pública, ou à propriedade;

6" À vista da modificação ora ajustada,'consolida-se o contrato social, com a seguinte
redação:

ULYSSES HIDEAKI IKEDA , brasileiro, scparado judicialmente, do comércio,
portador da Cédula de ldentidade RG n" 1.282.964 SSP/PR, e inscrito no CPF sob n"
281.125.989-91, residente e domiciliado em Assai, Estado do Paraná. a Av. Itio dc
Janeiro, n' 73 t, t-undos. Centro. CEP 86.220-0()01

KINOE IRENE IKEDA , brasileira, casada sob o regime de comuúào parcial dc
bens, advogada, portadora da Cédula de ldentidade RG n" 1.509.691 SSP/PR, e

inscrita no CPF sob n'i62.218.309-82, residente e domiciliada em Assaí, Estado do
Paraná, a Rua Washington Luiz, no 25, Centro, CEP 86.220-000;

únicos sócios da empresa OÍicio 2 Papelzuia Ltda. - EPP, com sede e tbro na cidade
de Assaí, Estado do Paraná, a Av. Rio de Janeiro, no 704, Centro, CEP 86.220-000,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no. 11204407889 em 29108/2000, e

inscrita no CNPJ sob n' 04.026.75710001-05, resolvem, írssim, consolidar o seu

contrato social:

l'. A sociedade gira sob o nome conrercial de OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. -
EPP, com sede e tbro na cidade tl,.- Assaí, Estado rlo Paraná, a Ar'. ILio de Janeiro,
no 704, Centro, CEP 86 220-000:

2'. O objeto social é "conrúrcio viucliscr dc rnigos de papeluria, matcrieis
didáticos e pedagógicos, brinquedos pedagógicos, brinquedos, jogos e artigos
recreativos, livros em geral, embalagens ern geral, materiais e equipamentos
espoÍivos, materiais de limpeza, materiiris e utensílios de copa e coziúa,
materiais de higiene pessoal, maleriais de artesanato, materiais elétricos,
materiais de construção, tintas residcnciais e automotivas, equipamentos e

suprimentos de iniormática, cquipamentos e materiais hospitalares e

laboratoriais, equipamentos e materiais odontológicos, equipamentos de teleÍbnia
e comunicação, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio c
video, instrumentos musicais, gêneros alirnertticios, móveis, Í'erramentas,

calçados e conii'cçrics !'rn geÍal, tecidos, ctlltinls e persianas, pneumáticos c

cârnaras-de-ar, lubril-r.:antes elu geral, peças e acessórios para veículos

aulomotoÍes, peças e acL'ssórios para motocicL'
alimentos para animais de estimação, prantas c

mudas pira jardinagem";
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OFICIO 2 I,ÁPELARIA L].DA. _ I|PP

3'. O prazo de duração da sociedade e indeterminado, iniciando as suas
atividades em 0l de Setcrnbro de 2.000;

4". O capital social é de R$ 50.000,00 (cinqüerrra rnil reais), dividido em 50.000
(cinqüenta mil) quotas de tt$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda
corrente do País, assim distribuído entre os sócios:

Sócios
Ulysses Hideaki lkeda
Kinoe Irene lkeda
Totais

Quotas
25.000
25.000

Capital
R$ 2s.000,00
R$ 25.000,00

Partic.
50o/o

50%
t00%

u

tir

50,000 R$ 50.000,00

5'. A responsabilidade de cada sócio ó restrita ao valor de suas quotas, porénl
todos respondem solirluiurieutc pela intcgrelizaçàu do capital social;

6". As quotas da sociedade são indivisÍveis, e não poderão ser rransferidas ou
alienadas sob qualquer título a terceiros, sem o consentimento do sócio
remanescente, a quem tica assegurado o direito de pret-erência em igualdade de
condições e preço, o direito de prel'erência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçâo contratual peninente;

7'. A administração da sociedade cabe ao sócio LILYSSES HIDEAKI IKEDA,
com os poderes e atribuições de administrador, autorizados o uso do norne
empresarial individualmente, vedado, no cntaniô. em atividades estranhas ao
interesse social ou assurnir obrigações seja c'nr làvor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem conio onerlrr ou alienar bens imóveis da sociedade, sem

autorização do outro sócio,

8u. O administrador ULYSSES HIDEAKI IKEDA ieclara, sob as pcnas da lei, de

que não está impedido de exercer a administraçi., .la sociedade, por lei espccial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se ,,))contrarem sob os el'eitos Jela,
a pena que vede, ainda que temporariamentc, o octssso a cargos públicos, ou por
crime Íàlimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concu
contra a economia popular, contra o sistenra t-rnanceiro nacio
de defesa da concorrência. contra as relações dc consumo

ssão, pecul o cli'4.:,

propriedade;
\

o

i

I
9É. Os sócios poderão, de cornum acordo, tixar unra retirada
"pro labore", observadas as disposições regul:rmentitres pertin

inventiário, do balanço patrimonial c balanço de resultado econômic
atls sócios, na proporçÍo Jc suas quotas, os ittcros ou perdas apuradus;

10". Ao témrino de cada exercício sociÍll, enr J I de dezembro, o administradoÍ
prestará contas justificadas de sua adnrinistração, procedendo à elaboração do &

o. c3

I t". Falecendo ou interditado qualquer sócio, :r sociedade corttinuará suas

alividades com os herdeiros c os sucessores. Nào sendo possível ou inexistindo
haveres s&á apurado e

i

interesse destes ou do sócio remanesc te

'x

a
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OFICIO 2 P.A,PELARIA LTD.A,. _ EPP

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verifi cada em balanço especialmentc levantaclo;

12". Fica eleito o tbro de Assaí. Estado do Priraná, para o exercício e o
cunprimento dos direitos c obrigaçÕes resulranrcs dcsle contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrarn, dararn c ussinant o prescnrc instrumcnttr
em três vias de igual teor e tbrma, e se obrigam lic'lrrrcntc por si e scus herdeiros a

cumpri-lo em todos os seus temros.

Assai (PR), Ul de Outubro dc 2.013.

Jo Matusmoto

K til Irene Ikcd:r

-ul$õEid;"ki'Ed"
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CGC ltlf: 04.026.t5Ii 000t-05
Âv. nio dGlaneiro.I04
Àssai - Paraná

lllSG.tST. : 902.11366-83
TeleÍone 43 - 3262-2919
tmail: 0Ílci02[aIBtariaou0l.coILIr

OÍício 2 Papelaria

DECLARAÇAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABtLtTAÇÃO

Prezados Senhores;

oFíclo 2 PAPELARIA LTDA., inscrito no CNPJ No 04.026.7571000í-05, por
intermédio de seu representante legal o Sr. ULYSSES HIDEAKI IKEDA, portador da
RG n'1.282.964 e do CPF 463.408.749-91, declara que "Atende 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.

Assaí, 06 de fevereiro de 2014

ULYS S HIDE KI IKED

SOCIO ADMINI TRADOR
RG 1.282 64

cPF 463.408.749-91

6+ oeo.zs7rcoo1+F
GFICJO 2 PAPELARIA LTEÂ i'íE- 

Ár. nir o" Jareiro, 7tt"'r

Cenfo CEP. Sô-220eXlwtrr

0Íicio 2 Pa0elaria Ltda
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Páqina: .001 / 001CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Csílíicamos que as lnÍormaçóes abaixo constam dos documentos arqulvados nôsta Junta ComerciaÍ e eão vlgontes
na data da gua expodição.

rial
LARIA LTDA EPP

car--:-'
Númoro de ldêntiÍicaçâ

DADÉ ÊMPRESARIA LIMITAOA

o do Rgglstro do
)

CNPJ

04.0261757/0001-05

Data do Ârquivamenlo do
Ato Constltutlvo

29/08/2000

Dâta do lnicio
do Ativldadê

0í/09/2000

EmpÍesas - NIRE (Sede

41 2 0440788-9

EndeÍoço Comploto (Logradouro, Nô

AV RIO OE JANÉIRO 704, CENTRO,
Cidade, UF, CEP) I

Objuro Social
.COIJiERCIO VARÉJISTA DE ARÍIGOS DE PAPELARIA, MATERIAIS DIOATICOS E PEOAGOGICOS, BRINQUEDOS
PEDAGOGICOS, BRINOUEDOS, JOGOS E ARTIGOS RECREAÍIVOS, LIVROS EM GERAL, EMBALÁGENS EÍ' GERÁL,
MATERIAIS E EqUIPAMÉNTOS ESPORTIVOS, I,IÂTERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS E UTENSILIOS DE COPÂ E COZINHA,
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOÀL, MATERIAIS OE ARTESANAÍO. MATERIÂIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE
CONSTRUÇAO, TINÍAS RESIOENCIAIS E AUTOMOÍIVAS, EOUIPAMENÍOS É SUPRIMENTOS OE INFORMANCA,
EeulpAMENÍos E MATERTATS HosptrALAREs E LABoRÂÍoRtArs, EeurpAMENTos E MÂTERtAts oDoNToLocrcos,
EQUIPAMENTOS OE ÍELEFONIA E COMUNICAçAO. ELEÍRODOMESTICOS, ÉLEÍRCÊLEÍRONICOS, EQUIPAMENTOS
OE AUDIO E VIDEO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, GENEROS ALIMENTICIOS, lílOVEiS, FERRAMENTAS, CALçADOS E

COI,iFECÇOES EM GERAL, ÍECIDOS, CORTINÂS E PERSIÂNAS, PNEUMAÍICOS E CAMARAS.DE.AR, LUBÍTIFICANTES
EM GERÁ1, pEÇAS E ACESSORTOS PARA VETCULOS AUTOMOÍORES, PÉçAS E ACÉSSORTOS PARA UOTOCTCLETAS E l

IúOTONETAS, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAçÂO, PLANÍAS E FLORES NATURÂIS E SEMENTES E 
I

MUDAS PARÂ JARDINAGEM".

I

Capltal: R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS)

Capital IntegÍalizado: Rt
(crNQuENÍÀ MrL REÂrS)

50.000,00

SócloorPrÍliçlpaçào no CapltaUEspócie de
Nome/CPF ou CNPJ

ULYSSES HIDEAXI IKEOA
281.r25.989-91

KINOE IRENE IKEOA
362.2í8,309-82

orAdmlnlstrador/Tármino do Mandato
PâÍtlclp.clo no caoltal IRS) Esoêclê de Sócio

25.000,00 soclo
AdmlhlstradoÍ

AdminiskêdoÍ
Ue[úúe
xxrqrxxx)(

xxxxxxxxxx

Microsmpíesa gu
Emprosa de Pequeno Porto

(Lcl n" 12312006)

Emp.esa dg psquono porte

25.000,00 socro

Prazo dÊ Duíação

lndoternlinado

SituaçÕo

REGI§ÍR9 AÍIVO

o Aíqu

Data:

Ato:

Evenro {s):

lvamonto

21110120'13 Númoro: 20136127673

ALÍER.AÇÃO

ALTERACAO DE DAOOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONSOLIDÂçÃO DE CONTRÁTO/ESTATUTO

Stâtus
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

LONDRINA. PR, 11 de dezombro oc 2013

SEBASTÁO MOTTA
SECRETARIO GERAL

I
t

tr

l

IUNTÂ COMERCTÂI. DO PARÂNÁ

govÂ SÂI\ÍEA
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MV PRODUÇOES ARTÍSTICAS
Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N' 11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225{00 - SANTA CECILTA DO PAVÃO-
PR. CNPJ: 1 4.221.45910001 -20

CREDENCIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL N'2/2014 - PMNSB - TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EyENTOS - ME, inscrita no CNPJ
sob o no 14.221.45910001-20, com sede na Rua Adelson dos Santos, no 11, Conjunto
Monte Castelo, na cidade de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, representada pelo
Vanderson fubeiro Sudririo, RG no 7.881.053-0 SSPIPR, CPF no 051.539.669-92,
CREDENCIA o Sr. Marcos Valentim Damasceno, portador do RG no 4.146.772-0
SSP/PR e do CPF rf 077.784.978-08, para representii-la perante o Município de Nova
Santa Brirbara em licitação na modalidade Pregão Presencial n." 2/2014 - PMNSB,
contrâtação de empresa para fornecimento de infra-estruturâ pârr evento do 24"
Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara, podendo formular lances, negociar preços e
praticaÍ todos os atos ineÍentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias.

Santa Cecília do Pavão - Paraniis 05 de fevereiro de 2014.

Vande Sudário

Vanderson Ribeiro Sudrírio - Eventos - ME

CPF n' 051 .539.669-92

RG n" 7.881.053-0 SSP/PR

Sócio Proprietrírio

&
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MV PRODUÇOES ARTíSTICAS _062
Vanderson Ribeiro SúdáÍio - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N" 1 '1, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECILIA DO PAVÃO-
PR. CNPJ: 1 4.221.45910001 -20

DECLARAÇÃO ON PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO

PrezÍdos Senhores:

VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nO

14.221.45910001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Valentim
Damasceno, portador do RG n'4.146.772-0 SSP/PR e do CPF no 077.784.978-08, declara
qne "Atende Plenameníe" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso
VII, do artigo 4'da Lei Federal n" 10.520, de 17 dejulho de 2002.

no

Ribeiro Sudário - E -ME

CPF n" 077.784.978-08

RG n' 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

os Valen

r.tn:nnÍ i

Datado aos 05 de fevereiro de 2014.

€
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TI{IBELIONATO ITIONT IR.
Registrq l}tuNTCff'Àr.

para

Alceu Henriq
Tabelião

ue Monteiro

Rua Marechal Floiano,3g1 Fone
Cep 86225-000 Santa Cecília Pavão -

Livro P-33 - Fls- 183 - Lt lOU2Otz P
VANDE RSON RIBEIRO SUDARIo -EV NTOS - tvrE..- TE

Saibam todos quantos virem este Público Instrumento que sendo aos
2OL2.. nesta cidade de Santa Cecília do Pavão., Comarca de São Jerônimo da Serra.,
do Paraná., Brasil, em Cartório, perante mim, Tabelião de Notas, comparece com
OUTORGANTE: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME., pessoa jurídica
inscrita no CNPJ sob no 14.221.459/0001-20., com endereço a Rua Adelson dos Santos,11
Conjunto Monte Castelo - Santa Cecília do Pavão - PR., conforme declaração d
microempresa, registrada na Junta Comercial de Londrina, em data de 19/08/2011, sob n
20117070351., neste ato representada pelo seu proprietario: VANDE N B

^ SUDARIO., brasileiro, divorciado, empresário, portador da CIIRG no 7.881.053-0-Pr.
CPF/MF no 051.539.669-92.,residente e domiciliado a rua Adelson dos Santos, 11 - Conju
Monte Castelo - Santa Cecília do Pavão - PR. Todos reconhecidos como os próprios po
mim, Aux. Juramentado, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé.- Então aí, por el
outorgante me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui seu bastan

MARCOS VALENTIM DAMASCENO,, brasileiro, solteiro-maior, funcionári
público estadual, portadora da CIiRG no 4.L46.772-0-Pr., CPF/MF 077.784.978-08., residen
e domiciliado a Rua Maria Conceição Macedo , 580, centro - Santa Cecília do Pavão - PR.
PODERES: a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes para o fim especial
efetuar transações com qualquer Instituição Bancaria do Território Nacional,, podendo pa
tanto dito procurador ajustar valores, clausulas e condições de financiamentos e assina
propostas e orçamentos, assinar contratos de abeftura de crédito, podendo também abri
movimentar e encerrar as contas de depósitos, e poupança, autorizar débitos, transferência
e saques, efetuar aplicações e resgate em fundos de investimentos, inclusive por ordem d

^ pagamento, receber, dar quitação e autorizar conversão de ordens de pagamento
moedas estrangeiras para moeda nacional; receber, requisitar talonários de cheques
solicitar extratos de contas, receber, retirar o cartão e fazer o uso do cartão, registrar senh
alterar senha, receber, passar recibos e dar quitações de qualquer natureza, emitir, saca
endossar, aceitar e avalizar cheques, notas promissórias, duplicatas, assinar borderôs
instruções de cobrança alterando as características e condições originais dos títul
entregues em cobrança descontada, entregar franco de pagamento, cancelar e conced
abatimentos, alterar vencimentos, protestar, sustar protestos, dispensar e cobrar ju
conceder descontos, retificar valor de desconto, receber por conta, alterar datas pa

concessão de descontosl conceder e assinar caftas de anuência, inclusive em causa própri
para fins de obtenção de financiamentos junto ao mesmo BANCO, em imóveis pertencen

ao OUTORGANTE; podendo ainda contratar com o referido estabelecimento bancári

abertura de crédito em conta corrente pap garantir a cobeftura de cheques emitidos. Fi

ainda o OUTORGADO investido de poderes para assinar o referido contrato sob qualq
limite de crédito e renová-lo nas condições estipuladas pelo BANCO, podendo praticar tod
os demais atos necessários ao fiel desempenho, e ainda ratificar todos os atos firmad
anteriormente pelo procurador ora constituído., respondendo ao OUTORGANTE

criminalmente pela exatidão das declarações que o OUTORGADO fizer e
resen

Serviço

Iro

a

praticar nos limites pode
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PROCURADOR:
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DECLAPá..


