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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

DEWSADEuremaçÃqq*
Processo Administrativo n." 9512018

OBJETO - Contratação de Serviços de Fornecimento de
Refeições para Gomemoração à Semana da Pessoa ldosa.

VALOR - R$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco
reais).

DOTAÇÃO -
09 - Secretaria Municipal de Assiàfência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - ttlaterial de Consumo; 33'10;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 3370.

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-lrcitacao@nsb,or.oov.br-www.nsb.or.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Sectetarb %.unicipa[ [e Assistência Socbf

c.N.P.J. N.o 19.560.789/0001 63

.)/ /,) /. , '7 ,. )1,.,/L ',/",.. /,...7-.r ./, t .)/
SecrÀtriria Municipat de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, I 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) )266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR
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Venho solicitar a Vossa Senhoria a contratação de serviços de REFEIÇÃO
INDIVIDUAL (Self Service), na cidade de Cornélio Procópio Pr. Contendo no mÍnimo.
arroz, feijão, macarrão, 03 (três) tipos de saladas, verduras e 02 tipos de carne
(branca e vermelha), acompanhado de 01 (um) refrigerante ou suco de 290 ml.
Para atender 55 pessoas em comemoraçáo a Semana da Pessoa ldosa. O evento
está previsto para o dia 26 de Setembro 2018.

Atenciosamente;

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
No 07412018

Para: Secretaria de Administração
Data:2410812018

Assunto: Contratação de Serviços

? | loaf zor sData:Recebido:
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Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

'coteçÂo DE PREço'

I
Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data -

29,723,406/0001.94

IZAQUEU tEACHT
Pc DtenoGl Rlbas, 4O

centro - cEP a6,300-oooIt Cornéllo Procóplo - pR

OD

Item Descrição Unidade Valor
Unitário

1 REFE]ÇÃO INDIVIDUAL (Self Service), na cidade de

CORNELIO PROGOPIO-PR. Contendo no minimo: anoz,

feilã0, massa,03 (três) tipos de saladas, verduras e 02 tipos

de carne (branca e vermelha), acompanhado de 01 (um)

refrigerante ou suco de 290 ml, sobremesa. Para atender 55
pessoas em c0memoraç ão a SEtlíÁÍVÁ DÁ PESSOÁ ,DOSA

O evento está previsto para o dia 26 de Setembro 2018

REFErÇÃ0
INDIVIDUAL 2$ío
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 297234o6loooL-84
RAZãO SOCiAI: IZAQUEU LEACHI

NOME FANtASiA: RESTAURANTE SABOR SEM MEDIDA

Endereço: PCA MANOEL RIBAS 40 / CENTRo / coRNELIo PROCOPIO / PR /
86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/09/2018

Certificação Número: 2 2385801252

Informação obtida em 13/09/20L8, às 13:29:39.

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

08/10/2018

13/09/2018 https://www.siígê.caixa.gov.br/ÊmpresrCí/CríFgeCFSlmp.imirPapêl.asp

@L@

F'1!. _ ,_t

httpsr^rww.siíge.caixa.gov.brlEmpresa/CrÍlcÍflFgecFSlmpímirPapel.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATMA DE DÉBIToS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: IZAQUEU LEACHI
CNPJ: 29.723.406/0001 {4

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bp.

Certidão em mentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida 36:26 d
Válida 18t02t2019.

s

o e controle d

dia 2210812018 <hora e data de Brasília>.

o: 5E35.0DE4.D628.D1 D0
la menda invalidará este documento.

Códig
Qualq

1t1

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da admrnistração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contribuiÇÕes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

ConÍira os dados de ldêntiÍicação da Pêssoa Juridica e, se houver qualquer divêrgência, providênciê junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormação sobre o porte que consta neste comprovantê é a declaradâ pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

t,

NúMERo DE rNScRrÇÃo

29.723.406/000,t {4
MATRIZ

coiíPRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DEABERTURÂ

20t02t2018

NOME EMPqESARIÀL

IZAQUEU LEACHI

O OO ESÍAEELECIMENÍO (NOME DE FANTASIA)

RESTAURANTE SABOR SEM MEDIDA
PORTE

ME

cóorco E DEScRtÇÃo DA ATtvlDAoE EcoNÔMrcÂ pRrNcrpAL

56.íí-2-0í - Rêstaurantes ê similarês

cóDGo E DEscRtçÃo DAs ATTVTDAoES EcoNôMEAS sEcuNDÁRlAs
Não inÍormada

cóDlco E DEScRtÇÃo DA NATUREZÀ JUR,DtcÀ

2í3-5 - Emprêsário (lndividual)

LOGRÂDOI,,]RO

PC MANOEL RIBAS

CEP

86.300{00
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO PR

ENoEREÇo ELEÍRóNlco
oRBRAC@HOTMAtL.COM.BR

DÀTÀ DÂ SITUÀÇÃO CÀDAsTRÀL

20t02t2018

COMPLEMENTO

CORNELIO PROCOPIO

ÍELEFONE
(43)352ií.3031

OÂÍA DA SIÍUÀÇÃO ESPECIAL

CADASTRAL

SITUAÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela lnstÍução Normativa RFB n" 1-634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/09/2018 às 13:30:00 (data e hora de Brasília). Página: 'l /1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua pégina

PrspcÊr Fãgina
paíã lmprâss§o

NÚMERO

40

ENTE LEDERÂTtvo RESpoNsÀvEL (EFR)*2á \

IVA

MOTIVO D

http§:/ rww. receita.fazenda.gov.br/pessoaju rid icâ/cn pj/cnpjreve/C npjreva_Comprova nte.asp 1tl

Comprovantê dê lnscrição e de Situação Cadastral

, Consulta QSA I Capital Social : Voltar i



p.
! JEstado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.018694894-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.723.40610001-84
Nome: IZAQUEU LEACHI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que vênham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
naturêza tributária ê não tributáriâ, bem dêscumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida Fornecimento Gratuito

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

't11o112019

Eniüdo via lnt m.t PúNâ (13toy2018 13:38:22)
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PODEP. JUDII]1ÁRIO
JUSTIÇÀ DO TF.ÀBAr,HO

CERÍIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABAIHTSTÀS

NOMe: I ZAQUEU LEACHI

Certidão
Expedi Ção
Val-idade:
de sua ex

n": 15

(MÀTRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.123.406/000L-84
I / 2018

às 13:38:42
180 (cento e oj-tenta) dias, contados da data

Certif ica-se que rzÀ0ITEL LEÀcEI
(ltÀTRIZ E EILfÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

29.123.406/0001-8{, NÃO CONSIÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhistas.
Certidão ernitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011 , e
na ResoluÇão Administrativa no L470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constant.es desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estâo atuafizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua êxpêdi-Ção.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresâ em refaÇão
a todos ôs seus estabe.Iecimentos, agências ou fil-j-ais.
A aceitação desta certj-dão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. j us. br) .

Certidão emitida gratuitamentê.

TNEORIíAÇÀô IMPORTÀNTE
Do Banco Nacionaf de Devêdores Traba.Ihistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aôs
recolhimentos previ-denciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recol-hj-mentos determlnados em]ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

tt/03/20L9
13 /2al

dição.
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome / Razão Social

Data: 13/09/20

Número

6823

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILÁRIOS

1311012018
Ídadê

IZAQUEU LEACHI CNPJ:29.723.406/0001-84

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

omprovação Junto à

lvlensagem

Finalidadê

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriÇões

Contribuinte: 37937 - IZAQUEU LEACHT
EnderêÇo: Praça PRAÇA MANOEL RIBAS, 40 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Emnômico: 10458 - Restaurante , pizzaÍia, chuÍÍascaria, cantina ê outros serviços de preparação de comida
Endereço: Praça PRAÇA MANOEL RIBAS, 40 - Bâirro CENTRO - CEP 86.300{00

Código de Controle

Avenidâ MlfLAS GERAIS, 301 - CENTRO
Cmdio PMlrio (PR) - CEP: 8630{}0m - FMê: (43) 3520{000

Página 1 de I

Cornelio Procopio (PR), 13 de Setembro de 2018

DBA1OFSM3DUPl451

A validade do documênto pode ser consultada no site da prefeitura por meio do ódigo de controle informado.
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)-RAZAO SOC

ENDEREÇO:

CNPJ.- t7L
coNrAro Iu c AS- 1 ttoe -8\6i

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

..coTAçÃo DE PREçO',

Restaurantts.

I.l3Tu"râ:ll8Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

o
1.i

#.f,::"- ..-

c\) é /+ç ô

i gr+ru itÉ?
Data - ,ftlrtl t?

Item Descrição Unidade Valor
Unitário

1 neretçÃo INDIVIDUAL (self service), na cidade de

CORNELIO PROCOPIO-PR. Contendo no minimo: arroz,

feijã0, massa, 03 (três) tipos de saladas, verduras e 02 tipos

de came (branca e vermelha), acompanhado de 01 (um)

refrigerante ou suco de 290 ml, sobremesa. Para atender 55
pessoas em comemoraçã o a SEMATVÁ DÁ PESSOÁ,DOSA
O evento está previsto para o dia 26 de §gFmbro.2018.

REFErÇÃ0
INDIVIDUAL 9710

:
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CTAUSULA DECIMA SEGUNDA: - Falecendo ou interditado qualquer sóciq a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel ou
lnexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patdmonial da socledade, à data da resoluÇo,
verificada em balanço especialmente levantado.

Parágnfo únio - O mesmo procedimento sená adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.

cúUsutá DÉCIMA TERCEIRÂ: - os AdminisÍadores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão lmpedidos de exercerem a administnção da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as relações de consumo, fé pública,

ou a propriedade.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 02 (duas)
testemunhas, o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que obrigam
fielmente por sí e seus herdeiros a cumprí-lo em todos os seus termos.

cornélio Procópio 
jq, 

oz de Agosto de 2012.
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12tO9t2018 Comprovânte de lnscÍiÉo ê de Situaçâo Câdastral

Gomprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados dê ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divêrgência, providencie juntô à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobrê o portê que consta nêstê comprovantê é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE tNScRtÇÃo
08.887 .087 t000't .72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURÂ

12J0612007

NOME EMPRESAR]AL

FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA

DO ESTABÊLÉCIMENÍO (NOME OE FÂNTASIA)

RANTE FRÂNGO ASSADO
PORTE

ME

cóDrco E oEscRrçÃo DA ÂTlvrDADE EcoNôMtcA pRtNctpAL

56.11-2-01 . Rêstaurantes e similarês

cÔDrGo E DESCRTçÃO DAS ATTVTD OES ECONÔMTCAS SECUNDÁRBS
Não informada

(EFR)

E DESC DA NATUREZ} DiCA
206-2 . Sociedadê Em resária Limitada

LOGRADOURO

ROD BR 369 KM 96
NÚMERo

SN

ENoEREÇo ELETRÔNIco

PR

TELEFONE

(43) 3s24í45í

CEP

86.300-000
BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO DO MACUCO
MUNtcÍPto

CORNELIO PROCOPIO

OATA OA SITUAÇÃO CAOASTRÂL

12J06n007

SITUAçÂO ESPECIAL DATA oA srruAÇÂo EsPÉctar

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 1210912018 às 16:26:5'l (data e hora dê Brasília). Página:11'l

: Consulta QSA / Capital Social i

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, qliquç-Lqui.

Atualize sua pjgina

P16pãrãr f ágina
psra lmpr§3Éãq

https:/ /,,iww.rêcêita.fazênda.gov.br/pessoâjuridicê/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovantê.asp 1t1

Voltar i



1Z0St201A https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp

GEEil@
al
L

câlxn
CÁIXÀ ECÔNôMIÇÁ FEOERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 08887087/ooo1-72
RAZãO SOCiAI: FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA T,lE

NOME FANtASiA: RESTAURANTE FRANGO ASSADO

EndereçO: RODO VIA BR 369 KM 96 SN / MACUCO / CORNELIO PROCOPIO / PR /
86300_000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validader 27 /O8/2Ol

Certificação Número: 2 704000745233768

Informação obtida em 12/09/2018, às 76i27 i72.

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

a 2s/O9/2otB

https://wwwsiÍge.caixa.gov.br/Empresa./CrflcrÍlFgeCFSlmprimi.Papel.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB[os RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíUDAATIVA
DA UNÁO

Nome: FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA
CNPJ: 08.887.087 1000'l -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado quê viêrem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências êm seu nome, relalivas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://rÍb.gov.ba ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão e com base na Portaria Conjunla RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ol2O14.
Emitida 08/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida
Código d certidão: F2EE.CC3B.4BBF.9BA2
Qualquer ras ou emenda invalidará este documento.

a gratu
9:53:58 do

0710312019
n

1t1

\

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direla a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nes alínêâs 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.
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CERTIDÃO ÀIEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABATHISTÀS

Nome: TERNANDO SERRÀTO IBÀNHEZ E CIA LTDÀ
(MÀrRIz E FILIAIS) CNPJ: 08.887.087/0007-'12

Certidão n
ExpediÇão:

15821051 6 / 201.8

as L6:32:54
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

09
Validade:
de sua exp

rNFOR!íÀÇÃO ruPORTÀ}{TE
Do Banco Nacionaf dê Devedores Trabalhistas constam os dados
nêcessários à identifÍcação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrígaçôes
estabelecidas em sêntença condenatória transitada em juJ-gado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incluslve no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados pêrante o Ministério Púbfico do
Trabalho ou Comissão de Conciliaçâo Prévia.

t0/03/2079
ao.

Certifica-se que FERNÀ}{DO SERRÀTO IBÀNEEZ E CIÀ LTDÀ
(llAlRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

08.887.O87 IOOOL-12, Não CONSTA do Banco Naciona]- de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitj-da com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2Ol1., e
na ResoluÇão Administrativa n" L410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rêfaÇão
a todos os seus estabel-ecimentos, aqências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação dê sua
autênticidade no portal- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuitamentê.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í8689628-32

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.887.087/0001-72
Nome: FERNANDO SERRATO IBANHEZ E CIA LTDA. ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazênda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nêsta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bêm como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida 9 - Fornecimento Gratuito

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

i-1 ' /tl.' , "i

10/01

Eríít]do vb lntá,,,.ll P,,I,ic, (12r92o18 16.32:34)
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ESTAOO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razão Social

RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA CNPJ: 12.643.878/0001-24

Aviso

Sem débitos pendentes ate a presente data.

Dala

NúmeÍo

7423

t^
omprovaçâo Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos quê até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro
econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserya o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se reÍerentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçâo

Econômico: 7642 - Restraurântê, pizzaria, churrascaria, cantina e outros serviços de preparaçáo de comida

Endereço: Avenidâ MINAS GERAIS, 599 - BairÍo CENTRO - CEP 86300000

Código dê Controle

DBD1OBSVZOWR8691

A vâlidâdê do documento pode sêr consultada no sitê dâ prefeitura por meio do ódigo de controle informado.

Comelio Procopio (PR), 05 de Setembro de 2018

05/10/2018

13h26min

Vêlidadê

Aúirr. úN s GERAS. 301 - CÉNÍRO
cdÉ[o Pocopo (PR) - cÊP: 06.30G0@ - Fo,E: (43) 35203000 Página 1 dê I

I
0
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RAZÃO SOCIAL Sonia Corda da Silva - Nome Fantasia: Restaurante Verrine
ENDEREÇO: Av, Dos Bandeirantes, 30 - Centro - Cornélio Procópio / PR. - CEP.: 86300-000

CNPJ: 30.431.923/0001-69

CONTATO: Sonia Corda - Fone: 43 9 9860 6560

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 Fone/ Fax - (43) 3266.8100

"COTACÃO DE PRECO'

Carimbo com CNPJ - 30.431.923/0001-69

Assinatura -

Dala- 22108 12018

No Descrição Unidade Valor

unitário

1 REFEIçÃo INDIVIDUAL (Self Service), na cidade de CORNÉL|O
PROCOPIO.PR. Contendo no minimo: anoz, Íeijã0, massa, 03 (três)

tipos de saladas, verduras e 02 tipos de came (branca e vermelha),

acompanhado de 01 (um) refrigerante ou suco de 290 ml. Para

atender 55 pessoas em comemoração a SEMÁIúÁ DA PESSOÁ

/DOSA. 0 evento está previsto para o dia 26 de Setembro 2018.

REFErÇÃ0

INDIVIDUAL

29,50

Item
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*g EsTAoo oo PARANÁ
PREFEMJRÂ MUNIGIPAI- DE coRNÉuo PRocÓHo
SEcRETARTA MUNrcrpAL DA ADMTNTSTRAÇÃo

ALvARÁ DE AUToRzeçÃo

O Í)epartanr€nfo dê Recêita ê Rêndas, êír vlrtudê do quê coista no procêsso proteolâdo sob no
,1205r10t8 de o8OU:mlE coocedê, êrquallto sdsfazeÍ as êIlgâldâs da Lêglslação €m vlgol
AUTOREAçÃo â;

NOME / RAZAO SOCIAL

l'/oín€ Fantasiã VERRINE ALIMENTÂCÂO E SERVICOS LÍDÂ

CNPJ 30-,431 .9ZYoOO l {9

ENDEREÇO

AlvaÉ N': 21112018

lnscÍição Municlpâl: 34-16í6E

Rê9. Livro: 137

Folha: t6188

Em câso de êncêrramênto, paralisâção, mudânçâ de
endereço, de râmo, ou quahu€r outía alEração,
procumÍ o Departamedrb da Receita paÉ as
providências n€cessáÍias, evitando problâmÀs futuros,

ALEXANDR UZ DASILVA

Log.âd,ouro: OOS BÂNOEIRÂNTES

Complêrrlêí{o: LOJA

8áirÍo: CEIITRO

Oiírito:
Cidade: CoInêliôProcopio

Númêro: t0
CEP: 8Gl(.{()0

UF PR

ATMDADE PRINcIPAL E AcEssóruas
RESTAUMNTES E S§,ILÁRES.

oBSERVAÇÕES

àocôÍb(PR), I de Ag6to dê 2018

S
Chefe dê Divi

/

aLVÂRÁ oE AuroREÂç.Ào @NF. pRoÍ. tlo 1t2os of 0a6r2or8. À €MpREsA ÊsrÁ st..ErrA 
^ 

cosRANÇ.A
oE TÀXA O€ R 8í.tCOÂDe (FÀC+iÂDA. PIACAS, |\ÂJROS E OrJ SrMILÂRES). DE ÂCORDo @ ôÂRT. 160DA
LE T/IJN{dPÂL OO3ó8 DE .'3í1/08 E LEI @UPLEI€NTÁR NP 6'02. É PROIBDO O DEPóSITO E

DEPERI',Â ÊNctÂ EÔUIPAÀ,IENTOS vElc'rrlosE SOARE PASSEloo EMÁou$rÀs. AI'TOi'OTORES.
o T m LÊ]oÂ COÀIPLEI.l€MT D€09308 3 ,08ÀcoRDoD€úBLcâ.

§êcretário I de Admini âçã o o e Arrecadaçáo

L-'

SONIA COROA DA SILVA



Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual

Nome EmpÍesarial
SONIA CORDA DA SILVA 95390936949
Nome do EmprêsáÍio
SONIA CORDA DA SILVA

Nome Fantasia
VERRINE ALIMENTACAO E SERVICOS LTOA

Capital Social
1.000,00
Número ldentidade Orgão Emissor
45157253 SSP

UF Emissor
PR

CPF
953.909.36949

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de lnício da Situação Cadastral Vigente
11105t2018

CNPJ
30.431 .923/0001-69

Endereço Comercial

NIRE
41-8-065003'1-3

CEP
86300-000
BairÍo
CENTRO

Número
30
UF
PR

Complêmento
LOJA

Logradouro
AVENIDA DOS BANDEIRANTES
Municlplo
CORNELIO PROCOPIO

Atividades

Data de lnicio de Atividades Forma de Atuaçáo
1110512018 Estabelecimento Íixo

^ Ocupação Principal
' Proprietário(â) de restaurânle, independênte

Atividadê PÍincipal (CNAE)
56.1 1-2101 - Restauranles e similares

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenea e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela PÍefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compÍeendidos os aspectos sanitários,
ambientâis,tributários, de segurança pública, uso e ocupaçáo do solo, alividades domiciliares e restrigões ao uso de
espaços públicos. O náo-atendimenlo a esses requisilos acarrelará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento ProvisóÍio.
Este Certificâdo compmva as inscriçóos, alvará, licençâs e a situaÉo de enqoadrâmento do empresádo na condiÉo de MicrcempÍeendedor lndividuâ|. A
sua acertraÉo está condicionada à vorificaÉo de sua autentlodadê na lntem6t, no endeíeço: httpJ/www.F,oÍtaldo€mpre6ndôdor.gov.br/ Certificâdo emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezemb.o de 2009, do Comilê paía Gestão da Rede Nacíonal paía a Simpliíic€ção do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENçÂO: qualquêr rasuíâ ou emende invâlidará esle documonto. Para pesquisar â inscÍiçáo estadual e/ou municipal
(quando convênentes do cadastro sincronizado nacional), inÍorme os eleÍnentos abaixo no 6ndoíeço eletíônico
http:/lwww..eceltâ.fezendâ.oov.bÍ/PessoaJuÍidicâ/CNPJlfcoiíconsulta.esp

NúmeÍo do Recibo
MF.22047374

Número do ldentificador
00095390936949

Data de Emissão
2410812018

| . ..1

ldentificação

Condição de Microempreendedor lndividual



{:2':11209t2018 Comprovante de lnscrição e de SiluâÇão Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divêrgência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informaÉo sobrê o porte que consta neste comprovantê é a declarada pêlo contÍibuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE tNscRtçÀo
30.43í.923/000169
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 1'105t2018

NOME ÊMPRESARIAL

SONIA CORDA DA SILVA 953909369i19

LO OO ESÍABE!EC|i,|ENÍO (NOME OE FÂNTASTA) PORÍE

MEVÉRRINE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

cóorco E oEscRrÇÁo DA ATrvro^DE EcoNôM,oÂ pRrNcrpAL

56.íí.2.11í - Rêstaurantês ê similaÍe6

cóotco Ê oEscRtÇÀo o^s ÂTrvrD DEs EcoNôMrcas sEcuNúRtÀs
Nâo lntormada

cóDrco E oEScRtÇÁo oÂ NÂTUREZA JURíDGÀ

2í3.5 - Empre6áÍio (lndividual)

LOGRAOOURO

AV DOS BANOEIRANTES
NÚMERO

30
COMPLEMENIO

LOJA

CEP

86.300.000
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNrclPro

CORNELIO PROCOPIO PR

ENDEREÇo ELÊIRÔNIco
soNtA.coRoA@GMATL.COM

DATA DA §IIUAçÃO CÂOASTRÂL

ín5r2014

TELEFONE

(4s) 3523.2983

slÍuAçÁoEsPEcrÂ! DATA DA SITUAçÃO ESPECIAI

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 12J0912018 às 16:30:39 (data e hora dê BrasÍlia). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social j Voltar .)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clique aqui'
Atualize sua pligina

PÍoprÍ8r PâOinâ
prra lmpÍGs6ào

ENÍE FEOERAÍIVO RESPON (EFR)

srruaçÀo c)
ATIVA

httpsi/ íww.receita.lazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpireva/Cnpjreva-Comprovante.asp 111
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a cÀxÂ

a Aiuda

sERVrÇos Ao crDADÃo

D09â{IOAD àlÂ8À 00 sfltÂ[NDtÀ{t IO o.wrDoGla

Homê | SERVIÇOS AO CIDADÃO I FGTS Emp.êsâ | Consu,ta
Rêgularidade do EÍnpÍegador I Situação de Regulâ.idadê do Êmpregadoí

Situação de Regularidade do
Empregador

lnscrição (CNP, ou CEt)i 30431923/0001-69

Empregador não cadôstrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agên€i.B da CÀIXÂ munido dos
documentos de constituição da empresa.

E
ã Dúvidas màis Freqüentes

o uso destas informações para os Íins píevistos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.cairâ.gov.br

227

https://www.siÍge.caixa.govbr/Cidadao/CríCrílFgeCÍSConsultaRegularidade.asp 1tl

sÍctrÁltç _ _r uiPtÉNsl O
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNÁO

Nome: SONIA CORDA DA SILVA 95390936949
CNPJ: 30.431.923/000í.69

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

Esta certidão é válida parc o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminlstraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lêi n'8.212, de 24 de julho de 1991.

fr14\,.CJ

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

Certidão emilíG-§rqtuitamente com base na Portaria Conjunta RFBiPGFN n" 1 .751 , de 211012014.
Emitida à{9:18:04\o dia 16/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Yálida atd 1311212018.
Código d{ control qáa cerlidáo: 2F3E.16CD.8676.0C51
Qualquer hEg.póu emenda invalidará este documento.

1t1
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucn trureRrua

Nova Santa Bárbara, 2410812018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária de Assistência Social,
solicitando a contrataçáo de empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self
Service), para que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura
de procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Eric Kondo
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL

Sendo o que se apresenta para o momento.
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PREFEITURA MUNICIPAL

rffiffi[grr
coRR-EspowoÊttcre INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 l08/2018.

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamênto de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeições
(Self Seruice).

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentárria para â contrataçáo de empresa no ramo de fornecimento de
refeiçôes (Self Service) para comemoraçáo da Semana da Pessoa ldosa,
conforme solicitaçáo da Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária
Municipal de Assistência Social, num valor máximo previsto de R$ 1.925,00
(um mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Sendo o que se âpresenta para o momento.

Atenciosamente

Dlaine
Setor

tk Scrnúos

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, Z 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paranrá - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - wurv.nsb.or.gov.br

ac
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PREFEITURÂ MUNICIPATHffiilFT

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNDÊNcrl rxrrRxa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 27108/2018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contÍatação de empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self
Service) para comemoração da Semana da Pessoa Idosa, conforme solicitação da Sra. Giane
Rodrigues da Costa Kondo, Secretiária Municipal de Assistência Social, num valor mríximo
previsto de R$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 33101

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3370;

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Barbara, 27 /0812018.

""""r.::)r,
\

uzo
Contadora/CRC 04 96lO-4

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no »z,Cenfo,I 43.326ó.8100, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - www.nsb.nr.gov.br

I
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrcn rxrenue

De: Setor de Licítações
Para: Departamento Jurídíco

Nova Santa Bárbara, 2710812018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Giane
Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando a
contrataçáo de empresa no ramo de fornecimento de refeiçôes (Self Service) para
comemoração da Semana da Pessoa ldosa, num valor máximo previsto de R$
1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais) e informado pela Divisão de
Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3310;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3370.

Aproveito a oportunidade para informar que Íoram registrados os
preços de refelçÕes (self service) na cidade de Cornélio Procópio na Ata de Registro
de Preços n" 10112018, assinada em 13/08/2018, com vigência por í2 (doze)
meses.

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

Atenciosamente,

Elaine C itk d Santos

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n. ?22, Cento, t 43. 3266-8100 E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.

Setor de Licitaçôeç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Âv. Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Fone/Fax (0431 3266-S100

cNP' N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsh.nr.gov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

Parecer jurídico

Solicitantes:
Contratos e

Sociaf.

Departamento Munj-cipa1

Secretaria Municipal
Licitaçôes e

Assistência

da

de

de

de

Assunto: Pedido de dispensa para contrataÇão de

serviços de fornecimento de refeições para

comemoração à semana da pessoa idosa.

A Ifustre Representante do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos encaminhou a esta
Procuradoria pedido de parecer acerca da

possibilidade juridica da adoção de dispensa de

licitação para contratação de serviços de

fornecimento de refeições em data especiafizada
dentro da semana de comemoração à pessoa idosa,
conforme requerido e fundamentado pela Secretaria
Municipal de Assj-stêncÍa Social .

I.
Acrescendo-se aos

contrataÇão, a Representante

fatos normais

do Departamento

)

Página 1de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walliedo Bittencourtde Moraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.o 95.561.080/0001,60
E-mail: pe4§b@nsh+lgoy-br - Novâ Santa Bárbam - Paraná

Licitações e Contratos aquilatou que há vigente
bancos de reglstros de preços do Município uma

com supostamente o mesmo objeto do pedido
dispensa, na dúvida, portanto, se é possível
feitura desse úftimo procedimento.

nos

ata
de

a

É o breve relatório, do qual- fundamento

e oPJ-no.

Em partes, primeiramente cumpre

discorrer sobre o suposto conflito em se adotar a

dispensa licitatório havendo já o hipotético registro
de preço do objeto de querência da Administração. É,

necessário discorrer se tal quadro não ocasionarla
uma ilegalidade, da mesma forma, se se .Iesaria
direito de terceiro.

Pois bem.

a spe cto s

fático se

di spen s a

possíve1

Antes mesmo até de

juridicos do caso, jâ no

depreende um híato entre
e da ata registrada, pelo que

separar o joio do trigo.

se falar nos

próprio plano

os objetos da

só nisso seria

Lond=ina e

registro de

para marmitas

Do que SE ve no procêsso da ata de

preÇos/ os preÇos registrados o foram

e re feições para servidores
Município de

quando do

exercício dos serviços nos

)
\-,r/

Págiha--2/de 7
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pREFEITURA MUNrcrpAL DE NovA SANTA BÁnnena
Áv. WalÊedo Bittencourt de Moraes nc 222, Fonê/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.a 95.561.080/0001-60
E-mail: pn0lsb!@nsh+r€oxht - Nova Santâ Bárbarâ - PaÍaú

Cornélio Procópio, ao passo que o objeto da dispensa
é o fornecimento de servj-ços de refeiçôes para
idosos, portanto, munícipes, para uma data
especializada na semana de comemoração ao idoso.

É certo que a Administração
alvo quando da elaboraÇão do

deveria ter
incluido ta1 registro de

preços, o que certamente mudaria os rumos do

procedimento, talvez por exigências mais apuradas,
pela maior quantidade etc. (mesmo porque a quantidade
foi prevista para servidores, e qualquer número a

mais com certeza irá comprometer a previsão
administrativa, fazendo falta no futuro), entretanto,
a existência de registro de preços, agora o aspecto
juridico, nâo obriga a Administração a contratar
(ainda mais em se tratando de objeto numa ótica
diferente), facultando-se a realização de Iicitação
especifica (ou dispensa licitatória, o que a doutrina
inclu.i, conforme o artigo Rêgistro de preços e sua

natureza jurídica, de autoria do jurista Fábio Mauro

de líedeiros, Procurador da Fazenda Nacional, p. 20).

Passo agora à análise da dispensa.

Anal-isando a documentação que nos fol
remetida, se percebe a constância dos segui-ntes

documentos: pedj-do, com especificação e

justificativa, da Secretaria Municipal a ser
beneficiária com a pretensa contrataÇão,' indica de

Pági n e7
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. WâlFedo Bittencourtde Moraes ne 222, Fone/Fâx (043) 3266-8100

cNPl N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: Drürsbj@lsb.DrgarLbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

dotação orçamentária e parecer contábiI emitidos pelo
Departamento competente do Municipio; autorização
administrativa e cotaÇôes de preços.

Pefas cotaÇões de preços, vê-se que o

vafor da contratação não supera o montante de R$

17.600, 00 (dezessete mil e seiscentos reais) / pe.Io

que há expressa autorização 1ega1 no que diz respeito
à possibilidade de uso da dispensa, conforme dispõe o

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

"Art. 24. É dispensável a ficitaÇão:
II - para outros serviços e compras de vafor
até 70t (dez por cento) do finite prevlsto na

alínea 'ta", do lnciso II do artigo anterior e

para aTienações, nos casos prevlstos nesta Lei,
desde que não se reflram a parcefas de um mesmo

serviço, compra ou aLienaÇão de maior vuTto que

possa ser reafizada de uma só vez;"

Ou seja, a licitação é dispensável,
para serviços ê compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso
1I, do art. 23, o que dá, em miúdos, o montante de R$

17.600,00 (dezessete miI e seiscentos reais).

Por expressa autorização
Procuradoria acena favoráve1 à adoção da

legal, esta

dispensa.

Página 4 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ
Av. Walfredo Bittencourtde Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.a 95.561.080/0001-60
E-mail: peÀ:bl@nsb+r€oLu - Nova Sanra Bárbara , Paraná

Mais comentários, cabe enfatizar que a

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

art. 24- A economicidade é, em suma, o fundamento (a
ratio) da referida dispensa. Observe-se que a

licitação tem um custo financeiro para a

Administração Pública e há em quê este custo
financeiro é superior ao beneficio que dela,
licitação, advlrá.

Nesse ponto, passamos a palavra
Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União,

Lucas Rocha Eurtadol, gue a respeito do tema

apreço profere o fúcido comentário:

"Nesses casos I o legisTador entendeu quet em

razão do pequeno vafor a ser conttatado, não se

justificaria a realizaÇão de Ticitação em face
do vafor da futura contrataÇão. É sabido que a

reaTização de Ticitação qera ónus para a

Administração, de modo que o custo de sua

realização não justificaria seus beneficios".

do

Dr.

em

1 Furtado, Lucas Rocha.
Adm i ni strativos: Teoria,
Atlas, 2001, p. 70.

de LicitaÇÕes e
Jurisprudência,

Contratos
ulo,

In Curso
PÍática e

P

São

de7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA sANTA BÁReeRÁ
Av. Walftedo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.c 95.561.080/0001-60
E-mail: pEtrsh@nsh+r4oLht - Nova Santâ Bárbara, PaÉná

outrossim,
aplicável à

Ao passo que

com eficiência, também princípio j uridico
Administração Pública.

Dêsdê )â, anoto a necessidade de

a.bertura de um procedinento J.icitatório para balizar
próximas contratações com o :trêsmo objeto, en vista
que a dispensa licitatória demanda urgência, ê o qu€r

(con a feitura de licitação) expôe

adninistratiwa.
organização

Ainda, não é demais fembrar que para a

real-izaÇão do procedimento devem ser observados todos

os principios gerais de licitação e contratos, bem

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

Outro ponto a se destacar, refere-se a

êxigência de toda a documentação da contratada, a fim
de que a Administração contrate empresa i-dônea, al-ém

dos documentos de identificação da empresa, deve a
mesma apresentar Certidão de Tributos Eederais,

Estaduais e Municipaj-s, Certldão de Regularidade do

FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
todos com prazo de validade para o procedimento.

economla se re 1a ci ona ,

Cabe safiêntar, que esta

exara o presente parecer em atendimento ao

assessoria
art. 38 da

Pá na de7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n0 222, Fone/Fax (0431 3266-8100

cNPl N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: lEnsht@trsbJl4alábl - Nova Santa Bárbara - Paraná

Lei n" 8.666/93, que determina a consuftoria do órgão
jurídico sob o prisma estritamente juridico, não the
competindo adentrar à conveniência e à oportunldade
dos atos praticados, nem analisar aspectos de

natureza eminentemente técnico-administrativa.

De igual forma, cabe ser enfatizado que

refoge à competência deste Órgão Jurídico a aval-iação

técnico-admini strativa referente aos critérios
adotados para aferição dos vafores da remuneração

pelos bens, mesmo porque, s.n.j., acredita-se que tal
atribuj-çãoéinerenteàdlscricionariedade
administrativa.

É emit j-do parecer favoráve1, uma vez

que o presente procedimento encontra-se em

consonância a legislação aplicáve1 a espécie, bem

corno observou os principios constitucionais aplicados

a Administração Pública.

É o parecer, safvo melhor joizo.

Nova Santa Bárbara, 72 de setembro de

2018.

Página 7 de 7
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H$*TETHffiPREFEITURÂ MUNICIPAL

Estado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

N" 15/2018

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 9S|2OL8, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, ptrâ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

FORNEICTMENTO DE REFEIÇOES PARA COMTMORAÇÃO À

SEMANA DA PESSOA IDOSA, conforme solicitação feita pela

Secretaria Municipal de Assistência Social, e sendo atendidas as

norÍnas legais pertinentes e na forma do inciso II, do art. 24, da

Lei 8666 193 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitação.

Nova Santa Bá,rbara PR, 13/O9l2O18.

o
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimarães da Costa no 5'12, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacaoransb.pr4otlu - Site: www.nsb.or.gov-br NoYa Santa Bárbara - Paraná

z
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»
TCEPR

Detalhes processo licitatórío

Entidade Execuiora MUNICÍPIO DE NOVA SÂNÍA BÁRBARA

Áno. :2018

Nô IicitaÉo/dispensa/inex,gibilidade* . 15

IVodalidader

Númem edital/processoÊ 2018

Dispensa

dê ôrgànlsno. lntêrnô.1ônâ1./ múllllàtêràis dê..ódl
InstituiÉo Finarreira

Contrato de Empréstjmo

CofltrataÉo de Serviços de Fomecimento de Refêições para ComemoraÉo à

Semana da Pessoa ldosa

DotaÉo Orçàmentâriô' 09002082{4040020333390390000

Preço máximo/Referência de preço - : I .925,00

Des.rido Resumidô do Otrjeto.

R9"

Data Pubiic!ção Têrmô râtificação : 1379972916

Data Cancelamento

CPF: 4271512958 (lqqqro

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhêsProcessoCompra.aspx 1t1



EXTRATO DA ÂTA OE REGIS DE PRECO N.O IO4/2018 - PMNSB .REFE RENTE AO PREGÃO NCIAL No 58/201

Nova santâ Bárbara ' PR, l3desetembrode2olS-DiárioofcialEletrônico-Ediçao:132112018-lzl í' l,:
8 - PMNSB

ITENS

MaÍc€ do Unidâde de
íEdida

Preço
uÍrtá.io

Preço lotâl

Lole 001 7230 MARMITEX TAMANHO GRANoE, na cidede de Nova Santa Bárbara
lendo no mínimo: anoz, feijão, saladas, veÍduías e came,

companhado de 01 (um) reftigeÍante ou sum de 290 ml. Embaladas
m marmitêx de alumínio.

UN 500,00 13,50 6.750,00

Lote 001 2 7229 MITEX TAMANHO MÉDIO, na cidadê de Nova Santa Bárbâra
nlendo no minimo: arroz, feijão, sâladas, vêrduras e czme,

panhado de 01 (um) reÍÍigerante ou sum de 290 ml. E
marmitex de âlumínio.

UN 11,00 1.210,00

AL .960,00

ESPECIFICA

PENSA DE 8

Oe âmrdo mm o procedimento administrativo instaurado pelo
Muncipio de Nova Santâ Bárbara, objeto do pÍotocolo no 94,2018, referênte ao
processo de dispensa de.licitaÉo, paÍa COI{TRATAÇÃO DE SERVTÇOS DE
TRÂNSPoRTE RODOVIARIO, conÍoÍme solicitaçâo feita peto cabinête do
Prefeito, e sendo alendidas as normas legais pertinentes e na Íorma do inciso ll,
do art. 24, da Lei 8666/93 e posterioÍes altera@s, c€ractedza4e a referida
dispênsa de licitaÉo.

AO DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

DISPENSA D LICIT N" l5/2018

De acordo mm o rmen inslaurado pelo
Município de Nova Santa Báôara, objeto do píotocdo no 9520íE, ÍefeÍente ao
prccesso de dispensa de licilaFo, para CONTRÂTAçÀo_DE.SERVIçOS DE
FORr,rECr[lEitTO DE REFETÇoES pARÂ COtlE[lORÂçAo A SEÍúANA DA
PESSOA IDOSÀ mnforme solicilaÉo Íêila pela Secrelada Municipal de
Assistência Social, e sendo alendidas as normas legais pertinenles e na foÍma do
inciso ll, do an- 24, da lei 8666i93 e posteriores alterações, caracleíza-se a

refêÍidâ dispensa de licitaçâo.

Nova Santa Bárbara PR, 13/09/2018.

fulc Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

Etíc t<ondo
PREFEITO MUNICIPAL

P0RTAR|A N0 065/2018

O Preíeito Municipalde Nova Sânh Bárbara, no uso de suas alÍibrriçoes legais e regimeniais, e conformê disposto na legislaÉo deste Municipio, resolve

EXONERAR

fut 'lo - Fica exoneEda a funcionáda abaixo .elacionada, para o Cârgo dê ConÍiança, abaixo defnido, com remuneraÉo estabelecida no anexo Vl do
plâno de Cargos e CaÍÍeira.

Nome

Maria Goreth Shulthais Cestalio

AÍt. ? - Esta portaÍia entÍa em vigoÍ nesta data, revogadas as disposi@s em mntÍaÍio
Registre-se, publique-se e cumpÍa-se.

Nova Santa Báôara, 12 de setembro de 2018

tuic Kondo
Prcfeito Municipal

SímboloR.G, Cargo
FGC5.237.212-9 Encanegada de Turma

PORÍAR|A N" 066/2018

0 Píehito Municipal de Nova Santa BáÍbaIa, no uso de suas atibuiFes legais e regimentais, Íesolve:

Arllo - AtibuiÍ a Sra. tlaria GoÍ"lh Shulthais Cesblio, poíadora do RG no 5.237.242-9 SSP/PR, CPF. n0 806.842.899-20, a funçáo de doc{mentadorâ

escdar da Escola Edson Gonçâlves Palhâno.

Art.? - Em íazão de tal encaÍgo â seMdora faá jus a FGB.

Art. 30 - Esta portaÍia enlla êm ügor nâ dah de sua publicaÉo, rêvogadas as disposiçoes em contrârio.

Registre-se, Eblique-se e cumpra€e.

Nova Santa Báóara. 13 de setembro de 2018

EÍic Kondo
Preíeito Municipal

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ru.: Walíredo Bittêhcôuít de Moraes n" 222 - Cêntío

Fone./Fari (43) 3266-41 00
E{n.il: diâÍioofi cjal@nsb.pí.gov.bÍ - Sile: www.nsb.pÍ.gov.br

www.trensparênciaparana.com.br/doensb

oBJEto - Rêgistro dê pÍeços para êvsnlual contralaçáo de empresa no ramo dê Íomecimento dê reêiçõês (llaÍmitex).

VALIDADE DA ATA: í3/09n018 a t20g/20i9.
BEiIEFTúRN DA ATA: I{ARIA SIRLEI{E SINGULANI BETORDO
CNPJ sob n! 11.262.555/0001 -28, mm endereço à Avenida lnteÍventor Manoel Ribas, 595 - CEP: 862s0000 - BairÍo:CentÍo, Novâ santâ Báóara/pR
RESPONSÁVEL JURIDrcO: GabrietAtmeida d; Jesus, OAB/PR n. 81.963.

Códrgo dôLotê oêscriÉo do píDduto/seíviço

1

110,00

Nova Santa Bárbara PR, í3/09/20í8.



.*,-.I3YrTffiüffiffi^eurf,oo 001&g9ze{t:euol q€d .za .! sa€ro}I .9 un@uâlug o9€t{sr/r
TU-! olt" 'oEqree ques Brq{ .p l€dpírnfl e.Íqel ru etuap€dxi
ep oypoq ure lepllqo ,Gt oercAod :aaJquaq/qduro3 ,agósurirJul

eróu e aperrer e quo.nu, un. Eluer.ob) 0ê.6e !.;it.Tffiltt"".uflr{XHrt 
Be .g 

t 0A'80//Z BrO :ogôeJd op oorut'€|ü|60úIZ Btp op ,u$rloeqe 
! 6r ?w:s.dop^ui .op oluirrneoeB

_ .elq Jod,oó€rdrouefi :odtl

op sóWes ep o€ár1stt 6 lBÍqu.^s srBd êoógrd êp orq*, ffi
dus - t]ozrtg.at -tvt3t{!§:rud oy93ud

oyavlcn 30 o8t v

.lvdlclNnfi 
oJ,tf l3ud-qpqoy..Nrf

'Mt9tNnÍl o!3l3Ud,op{.rq, ry,.8 toa8ol I 
.ud .rBqJl€ útuBs E^oN.o§asvc 

ap sauodqp BplratEr B âa-rup€pBr9c
_T!3I"lt ?-otstlú. e6/ggog P'l .p'tz rE o0 o@q op ruuol
39-1 ôelll€u[Jo(l qglet seurxxl * srpXenp opuc§ e .qpp.r6 op eieqqegj
oteo qtel oEâ8Ic o3 oúJoruo. .otuyl^ooou 3luodsNvut 30socl^à3s :te oyôvlwrNoc E/Bd 'qiáslp{ ep B.lleoop ep ooseo:à
os oluelelor 'Bl0At6 .u qocqod op oloÍCo.&BqJ9€ elu6s B,\oN ep
olotqunfi oFd opsJnelqr! o^flEJlqulurpo olueurlp€ord o uro oproe eg

ttozn] .tl
oYSYüCn :ro Y§[3dsto

e l0a0ro ,u sg8lJod

3.unN e$V ep oluç{uv ó.fl.8102/60y''I .sBqr98 slu8s B oN
,q 

^06 
Jd qetl.flrr olls rq ao6x.qsuf;oecqfn:priü3

oo.no '00t9-g02€{} :erol o1et .ZZZ 
.1, É.1106 op pnorregg oiúeÀ.nu-?_ot§ 'ereq4g ques B oN ep ledp|unn e.rnyelar3 eu ãlulpóiiâ

,p o!9Joq lrlo sBpflqo ras o?gpod :roJqueuroÉu.toC s€íÉEur;lul

, soru€zâ4 ,ruJ .!op e eluo^ou . o.,É) 00.96€.26, ;§'li"",ffn"ãff.ulur(XNtt s?8r02/€OlZ BtO :oE6od op oput
'u|lumqe I l? 0lOa6OBZ arp 9lV:L{,op\uê aop oueurqqcou

E.rspeJers u,B.u olsodr. oB cc€r .rBup€ oo segá..,"sfiL?ã]',fffi
lo ao!9-r opot seyod.u84 ap soóuJea ep oç5Es4u€ qenlue c aBi
lxd-?_9llryJ o opho ,od urq Fnb 3 .qsl6d. 

u/e og&{it ei redtqusdo sop€3a€rstt l aop olusurpgrlue lgd a @1qçO euroi .i€góinô,ne
rna ap oan ou .g toaotú .u spBrod qed op€uoFêp;or!€o6eJa oD ú,\Jaeueltd op opE§3 ,e./BqJgg qrrs erqg ep 1a4pàn arfie]erj y'

dt§ - 910?€t rt Tvtct{3gíui ovorud lfu
ozwd 30 wntu3svíú ! 1v!ol oo oiáw3rv.[ o§t^v

rdjclunlp Brhllolord

i1

i,
a
+

F(
tg
F
lsr
il'
Fi

'll3
fti
idtl
hn

olusl
9I' J

8.tll
loluq
blnbe
,a oea

t-t

lv

.N
YSN3d6tO

I í,U

0z oP orqualos 'o6u 'ordgcoJd 'g

oB aluâ./êle]

c 'leFos BFirelel3v ap t3dplunn

Elugs B^oN ep



PR EFEI TU RA I\4UN I CI PAL §!,1
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LlclTAÇÃO

N' 15 t U/3
N" ESPECTFTCAÇAO DOC

1 Capa do processo OK
2 Ofício da secretaria solicitando OL
3 Prefeito pedindo abertura do processo OK
4 Cotações de preços (no mÍnimo 3) OK,
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) ní
b Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaçáo) nZ
7 Licitação ao JurÍdico (Pedido de Parecer) 'oK
B Parecer Jurídico OK

Edital de autorizaÇáo do Prefeito t', K-
10. Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do

Município).
11. Publicação Mural de Licitação (TCE)
12. Contrato
13. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

I

Rua WalÊcdo Bitteocouí de Mo.aes no 222, Ceorro, Ijone 43. 3266.8100, CEP - 86 250-000 Nova Santâ

Rfubara, Paraná - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.or.gov.br

oBs.
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PREFEITURA K1UNÍCIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARÀNA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSA DE LICITÀÇÁo N. ls/20r8

Aos 17 dias do mês de setembro de 201 8, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n' l512018, registrado
em 1310912018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 043 que corresponde a este termo.

lEhiruCristitw L Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. CentÍo. Fone '13. 32óó.8100. CEP - 86.250-000 Nova

- E-mail licitacao rL!§bJtgo]=fu - § u s.nsb.or.gov.br
Sanla Bárbara- Paraná


