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RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME
14.221,.459/0001_20
os Santos, Do 11, Conjunto Monte Castelo.
lo Pavão - PR.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

http ://www. receita. fazenda. gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cn.

.062

Contribuinte,

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 25/0412014 às 11:14:14 (data e hora de Brasília).
Voltar

Página: 1/1

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

Atualize sua página
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NOÍvE EiiIPRESARIAL

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO. EVENTOS. ME

TITULo Do ESTABELECTMENTo (NoÍve DE FAl.rrA.stA)

GAE . GRUPO DE APOIO E EVENTOS

cóotco E oEscRtÇÃo DAATTVIDADÊ EcoNôMcA pRrNCrpAL

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições ê fêstas

cóorco E DEScRTÇÂo oAS ATMDADES EcoNôMrcAs SECUNDÁRrAS

80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreaçáo e lazer não especificadas anteriormente

cóorco E DEScRTÇÃo oA NATUREzA JURiorcA

2't3-5 - EMPRESARTO (tNDTVtDUAL)

LOGRADOURO

R ADELSON DOS SANTOS
NÚMERO

11

COÍ!PLEMENTO

CEP

86.225-000
BAJRRO/DISTRITO

CONJUNTO MONTE CASTELO
MUNIcíPro

SANTA CECILIA DO PAVAO

§ITUAÇÀO CADASTRAL

ATIVA
OATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL

19t08t2011

NIoTIVo DE SITUAÇÃo cADASTRA

SITUAÇÀO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Nút"ERo oE TNSCRTÇÁo

14.221.459t0001-20
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATADE ABERTURA

't9t08t2011
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25t4t2014 Emissão de 23 üa de Certidão ,063

7{P Receita Federal
CÉRT'DÃO COIT.,ÍTNTA

MINISTÉRO DA FAZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - B/ENTOS - ME
CNPJ: 14.221 .459/0001 -20

Ressahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passiw acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatiws a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Diúda Ati\a da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e wlida para todas as suas filiais, refere-se exclusiramente à

situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçÕes
preüdenciárias e as contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusire as inscritas em Díüda Atlw do

lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à rerificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http;//www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 0A0512007.
Emitida às 14:40:39 do dia 03/0?2014 <hora e data de Brasilia>.
Válida ate 0210812014.
Código de controle da certidão: C77B.2F1F.BF50.4FAD

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inwlidará este documento.

Nola Consulta
F-I
h8 Preparar página

para impressão

0\
pf,

http://wvw.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CN DConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origenp 1&Tipo= 1&N l=14221459000120&Sen... 111
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Certidáo Negatila de Débitos Tributários e de Díüda Ati\a Estdual

" 064

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
';- ,,-t'.: : i:' I'l'

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 11741662-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.221.45910001-20

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

t,^

Ressalwdo o direito da Fazenda Pública Estadual inscrer,er e cobrar débitos ainda não registrados ou
que lenham a ser apurados, certificamos que, lerificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data,

Finalidade: Licitação

Esta Certidão tem validade até 2310812014 - Forneclmento Gratuito

@

@
PARANA

E§ado do Paraná
Secretaria de E$ado da Fazenda

Coordenação da Receita do E§ado

Certidão No 11741662{3

Emitida Eletronicamente via lntemet
2510412014 - 11 :13:08

Dados transrnitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

A autenticidade desta Certidão delerá ser confirmada üa lnternet
www.faze nda. pr.gov.br

https://wvwv.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negatila2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ= 14.21.4591CfJo1-20&eCadicns=&eNumlnage=SS3cSe&eFinalidade=... 111



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
CNPJ: 76.290.691/0001 -77
Rua Jeronino Farias Martins - no. 1335 - Centro - CEP 86.225-000
Fone: TeleÍone: (43) Fax:

www. santaceciladopavao. pr, gov.br

65

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão no 0099 I 2014

- 
Çentribuinte

Nome / Razão Soclal

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS ME

CPF'CNPJ
14.221.459t0001-20

Endereço
ADELSON DOS SANTOS

No
11

Cidade
SANTA CECILIA DO PAVAO

Complemento ,

UF
PR

cep
86225-000

Bairro
MONTE CASTELO

lnformaçôes
Nome Fantasla

GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Atividade
SERVIÇOS DE DE ORGANIZAÇÂO OC FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS,
PROT 364/2011 DE 0210912011

lniclo das Ativldades
02t09t2011

Finalidade

Referência
DE TRIB FORAM

CONTRADOS DÉB ITOS oRIU NDOS DE TR BUTOS M UN tctP,AIS LAN ÇADOS PARA CONTRIBUI NTE.
OS o DIREITO DE REALIZAR NOVAS BUSCAS NO MOM ENTO EM QUE SE FIZER NECESSARIO

Ressalvado o direi
tributárioe, CEREIFICO, para
multas e dernais tributos
dispositivos regrula:nentares
produzirá os efeitos legais.

to da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisguer créditos
a finalidade acima j-ndicada, NÃ,o gxrsftR, débitos, taxaE,

Çluêr na forma dos

NEeATI\rA, a gual

"***4

Certidão emitida em 2910412014 ás 10:33

Certidão válida até 2810512014

Agili Sotware para Arsa

M
'o§.

Usuário: MARCELOANTONIODECASÍRO

de CesÍro

PARA FrNS DE LtC|TAÇÃO SOLICITAÇAO VERBAL.

municipais, até a

Jt}VA



Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

CERT!DÃO NEGATIVA
DE DÉBtrOS RELATTVOS ÀS COrurntBUtÇÓES PREVTDENCTARTAS

E AS DE TERCEIROS

No 001 87201 3-14022459
Nome:VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME
CNPJ: 1 4.221.459/0001 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em
seu nome relativas a contribuiçóes administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União
(DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçôes previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrrçoes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
< http : //www. receita. fazenda. gov. br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida em 1011212013
Válida ate 08/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://wwwO I 0.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS_B...
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51512014 https://vwwv.sifge.cai>a.g ovbíEmpresa/C rflC rflFg eC FSlmprimirPapel.asp?VARPessoaM atriz= 18512550&VARPessoa= 18512550&VARUf= PR&VA.

, fifr7
mffiffi,{rffi

cAt xA =coruÕralcA FEDE RAL.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição i L422t459/0001-20
Razão SociaI: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME

Nome FantaSiA:GAE GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Endereco; RUA ADELSON DOS SANTOS 11 / CONJ MONTE CASTELO /. 
SANTA CECILIA DO PAVAO / PR / 86225.000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Ait.7, da Lei 8.036, de 11 de nnio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acirna 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: 28/04/20L4 a 27/05/2074

Ce ft ifica çã o Nú m e ro 
= 

20 L40428132823 t4847 809

Inforrnação obtida em 05/05/2014, às 10:34:L6.

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

&
\

https://vwvw.sifg e.cairc.g ov.bíEmpresa/C rflC rflFg eC FSlmprimirPapel.asp?VARPessoaM atriz= 18512550&VARPessoa= 18512550&VARUÍ= PR&VARlnsc. . . 1t1
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CERTIDÀO NEGATIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHISTAS

NOMC: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ : L4 .221-. 459 / 0001-20
Certidão n' : 47093856/2014
Expedição: 25/04/20L4, às 11:31:31-
Validade z 2l/10/20:..4 - L80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que VÀNDERSoN RrBErRo suDÀRro - EvENTos - ME (IiÍÀTRrz E

FrLIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no L4.22L.459/OOOL-2}, NÃo CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa no 1470/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 201-1-.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http z / /www. t.st . jus.br) .

Certidão emitida grat.uit.amente .

sua
rra

TNFORMÀçÃO rUpOnTAtÍTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Just.iça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais LrabalhisLas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públieo do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia

t

@



,4]ooÚt&t MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS .069
Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

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

FONE: 8412-9881t9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECíL|A DO PAVÃO-PR. CNPJ
14.221.459/0001-20

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2O14

DECLARAÇÃO FATO SUPERVENTENTE TMPEDTTTVO DA HABTLTTAçÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no

Processo Licitatorio, PREGÃO PRESENCIAL No 2012014, junto ao Município de Nova
Santa Bárbara que a empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁntO - EVENTOS - ME,

inscrita no CNPJ sob o no 14.221.459/0001-20, alé a presente data não recebeu deste ou

de qualquer outro orgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSAO
TEMPORARIA, de participação em licitaçÕes e/ou impedimento de contratar com a
administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar
ou contratar com a administração publica 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.

Santa Cecília do Pavão, aos 08 de maio de 2014

rcos masceno

Vanderson Ribeiro Sudário - Eventos - ME

Procurador

RG no 4.146.772-0 SSP/PR

CPF no 077.784.978-08

t

\



MV PRODUÇOES ARTíSTICAS ,0?0
Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

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

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECÍL|A DO pAVÃO-pR. CNPJ
14.221.459/0001-20

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2O14

DECLARAÇÃO ( ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores

A empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o
no 14.221.459/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Valentim
Damasceno, portador do RG no 4.146.772-0 SSP/PR e do CPF no 077.784.978-08,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do arl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de

aprendiz.

Santa Cecília do Pavão, aos 08 de maio de2014.

o

Ribeiro ário-Eventos-ME

Procurador

RG no 4.146.772-0 SSP/PR

CPF no 077.784.978-08

\
rcos Va
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MV PRODUÇOES ARTíSTICAS .0?1
Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

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

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECÍL|A DO PAVAO-pR. CNpJ:
14.221.459/0001-20

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o
no 14.221.459/0001-20, por intermedio de seu representante legal o Sr. Marcos Valentim
Damasceno, portador do RG no 4.146.772-0 SSP/PR e do CPF no 077.784.978-08,
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatorio Pregão Presencial no

2012014, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro
societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e LicitaçÕes do Município de Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Santa Cecília do Pavão, aos 08 de maio de 2014

iro Sudá - Eventos - ME

rador

RG no 4.146.772-0 SSP/PR

CPF no 077.784.978-08

&
Ir





fim,

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - PR

Ao Departamento de Licitação.

Termo de Compromisso de Fornecimento

Sob as penas da lei, e para fins a empresa EFICAZ
LOCADORA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o n" 07.311.835/0001-01, vem
através deste, apresentar o Termo de Compromisso de Fornecimento com a
empresa Vanderson Ribeiro Sudário Eventos - ME, CNPJ sob o no
14.221.459/0001-20. Rua Adelson dos Santos, no 11, Conjunto Monte
Castelo, Santa Cecilia do Paváo -Paraná, CEP 86.225-000, que caso esta
ganhe o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL, Assumimos o

Comp romisso do fornecimento dos Banheiros Químicos e a prestação de
Serviços para este, para a execuçáo do evento, edital

-.*-,íÍfJ

7ru,
los Humbe Baptista - o iteraio

0s5.667.745-Od

1.637.200-7 SSP

t

-i,

rõt
I 
Rozoo'

lFantar

001-01
LI'DA. EPP

\ÇÃo

PR
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Reconhêço por §EME a ãs§ln

ada

da V:rdade
Vieira

Escrevente

Londrina.Paraná C6 de maio
dê CARI.OS HUMB
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Fornecedor: Etr'ICAZ LOCADORÂ LTDA - EPP
CNPJ: O7.31 1.835/OOO1-O1
Inscrição Est.: Isento
Endereço: Rua Bélgica, 1805, Jd. Igapô, CEP: A6ro,46,-280 Londrina-Pr.
Telefone/ Fax: (4313341-16o,4 - email: Banco:
Banco do Brasil Agencia: 2a9L-6 Conta Corrente:26.511X

Sem mais, Íirmamos o presente.

a

Rua Bélgica, 1805 - Jardim lgapó
CEP 86046-280 - Tel.: (43) 3343-1604

LONDRINA/PR
www.ativalocacao.com.br
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Processo:
Requerente
Assunto:
Local:

PRHF§ITURA NO MU§§CIPIO M§ LüruMM,TNA

Secretaria Municipal do Ambiente

PARE,CER TÉCNICO 42312008 _ SEMA

66738t2008
Eficaz Locação de Containners e Toaletes Ltda.
Parecer técnico para obtenção de licenciamento ambiental
Rua Bélgica, 1805 - Jardim Igapó

Relatório de Yistoria:
Em vistoria realizada em 0211212008 constatou-se que:

o Trata-se de uma empresa que faz locação de containners e toaletes;
o A^água é proveniente da rede pública de abastecimento, sendo utilizado 1,00

m'/dia para consumo humano e 2,15 m'/diu para uso na atividade;
o Os resíduos sólidos domésticos são encaminhados à coleta pública, os

recicláveis são doados;
o O efluente liquido dos toaletes é encaminhado para a estação de tratamento de

esgoto da Sanepar;
. O entorno é caracterizado por residências e comércios.

Farecer:
Não há óbices ambientais quanto ao funcionamento desta Empresa junto a esta

«iesrie obedecidas as condicionaníes coustantes deste

A empresa é obrigada a atender às seguintes condicionantes, sob pena de

aplicação de sanções administrativas:
o Esteja de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, através de parecer

favorável do IPPUL - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina;
o O efluente gerado na atividade deve ser destinado a local licenciado para o

recebimento deste tipo de resíduo, sendo proibida a infiltração no solo;
o Caso ocoma alteração na natureza e/ou volume produtivo da atividade descrita,

deverá ser solicitado novo parecerjunto a esta Secretaria;
o Seja respeitada a legislação ambiental em vigor e aplicável ao caso em questão.

É o parecer.
Londrina, Dezembro de 2008.

,^,{n\áoh!a,ruá."
Eng. Químico - CREA 83388-D/PR

Matrícula 14.294-8

De acordo

Gerson

Secretário M Ambiente

baina
Diretor

Matrícula 14.119-4
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Licença de Operação

N" 17928

Validade 1310212015'

Protocolo 75179804
Secretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos

lnstituto Ambiental do Paraná
Diretoria de Controle de Recursos Ambienlais

(ffr'lAP
' 1'g / tNsÍlIulo Áiltl,Etúrat\--l oo plnaxÁ

O lnstituto Ambiental do Paraná - lAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o

contido no expediente protocolado sob o no 75179804, expeCe a presente Licença de Operação à:

)í TDENTTFTCA,ÇAO DO AUTORIZADC
Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

EFTCAZ LOCAçÃO DE CONTATNNERS E TOALETES LTDA
C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Física

0731 1835000101
lnscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa FÍsica

9034639296
Endereço

RUA BELGICA,.I8O5
Município

Londrina 86046282

Empreendimento

EFTCAZ LOCAÇÃO DE CONTAINNERS E TOALETES LTDA

JD.IGAPO

Tipo de empreendimento/atividade

D<SITO E ESCRITORIO DE LOCAÇÃO PARA CONTAINNERS E TOALETES

RUA BELGICA,18O5
Er ;o

JD.IGAPÓ
Bairro

Irilunicípio

Londrina
Corpo Hídrico dó Entorno

Ribeirão Cambé
Bacia HidrográÍica

Tibagi

ni pFôt ustrôs nô r teFNetÀMFNTô nr oprpacÃo

Destino do Esgoto Sanitário

Rede de Esgoto

Súmula d€sta li@nça devêrá ser publicada no Diárlo OÍiciâl do Estado e sm iornal dê grande ciÍculação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

nos teímos da Resolução CONAMA n'006/86.

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validadê âclma mencionâda, devendo a sua renovação ser solicitada âo IAP comantêcedênciaminimadê

1 20 (cento e vinte) dias.

Qualsquer ãitêrâÉes ou expansiÉs nos pÍocessos dê produção ou volumes poduzidos pela indústria o alteÍaÉes ou.expansÕes no empreendlmsnto, deveráo

ser licenciados pelo lAP.

. Esta LICENÇA DE OPERAçÃO deverá ser âÍixada em lo:al visível

Trata-se de uma empresa de LOCAÇÃO DE CONTAINNERS E TOALETES para coletas de lixo de escritório, lixo de
banheiro, embalagens plásticas, lixo de limpeza de máquinas (estopas, panos e papelão) e outros para eventos em geral
e possui transporte dos equipamentos locados e que destinará os resíduos dos containners e toaletes aos locais
aâentalnrente adequados, SENDO PROIBIDA de destinar resíduos coletados por eia a locais e/ou ernpresas não
l, :iadas pelo lAP, bem como qualquer infiltração no subsolo.

Transporta e destina aproximadamente 20 a 30 m'de residuos por dia ao aterro municipal de entulhos ou para
Associação dos Caçambeiros e/ou para os sistemas de tratamento de esgotos sanitários da Sanepar, conforme
anuência expressa documento no proce§so de pedido de licenciamento.

Tem seu escritorio e depósito sito à RUA BELLGICA 1805 NO JARDIM IGAPO EM LONDRINA de acordo com a Lei
Municipal do município que dispõe sobre o uso e ocupação do solo E expressados na Certidão 01212009 e Parecer
Técnico 42312008 da SEMA, do processo 66738/2008.

ESTA. EI',4PRESA PODERA OPERAR NESTE LOCAL NÃO PODENDO MANTER CAMINHÕES E OU CAçAMBAS NAS
RUAS DO CENTRO, EM FRENTE AO ESCRITÓRIO, POIS NÃO E LOCAL APROPRIADO PARA ISTO.

lEsta Empresa deverá sempre manter o Plano de Atendimento Emergencial, em caso de acidentes com

lcargas, em plena funcionalidade com vistas à proteção do tt4eio Ambiente, DEVENDO operar de modo a

latender às normas do Decreto Federal no 96044 de 05/88, ABNT/NBR no 7500, 7501 e demais legislações
OU Ambientais do MunicAS

t

ee

&

I mpressa : 1 3 I 0212009 1 6:23:.28

do doomento
A íotocóPiapre§ente
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aNoRtÀ 00§ SANIOS OIT'/THA IURUIA Iscrevente Jutamenlada

CA

t 0flDâfi'lA.

A presente

0 6 ]'lAt 2014

fotocópia é reproouçáo Íiei,li documento

apresentado. Dou Íé.
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lnstituto AÍnbiental do Paraná
Dirotoria de Controlê de Recursos Ambientais

Licença de Operação

No 17928

Validade 1310212015

Protocolo 75179804

ó deverá fazer transporte de cargas com empresas devidamente licenciadas pelo IAP

poderá em hipotese alguma transbordar e ou causar danos ao meio ambiente devido ao transporte
nadequado de suas cargas. Não poderá dispor nenhum resíduo a céu aberto e/ou em locais inadequados.
Esta Empresa está proibida de proceder a qualquer lançamento de seus efluentes transportados, de

aisquer fontes poluidoras, diretas ou indiretamente, nos corpos de água E, não poderá proceder à queima
qualquer resíduo a céu aberto, DEVENDO TRABALHAR à luz da Lei Federal 9605/98, do decreto Federal

3179/99 e do Decreto Estadual 857 de 18.07.1979 que regulamenta a Lei7109 de 17.01.1979.

Esta empresa não poderá prorjuzir ruÍdos, originários de suas atividades, que afetem o meio ambiente e
o prescrito no Codigo de Posturas do MunicÍpio

Londrina, 13 de fevereiro de 2009
Local e dala

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data,

como devedor no cadastro de autuações ambientais do

lnstituto Ambiental do Paraná.

Àrdro

Ê. A&i8 0310612000)

Carimbo e assinatura do do IAP

CARLOS
bEd

Sêcretaria do Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos

I mpressa: 1 31 0212009 1 6:23:28 Página:.2de2
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lnf. CA. 2351 2013 - USIDLD/CTE

Londrina, 26 de Dezembro de 2013.

À

EFICAZ Locação de Containners e Toeletes Ltda.

CNPJ :07.31 1.835/0001 -01

Rua Bélgica, 1805, Jardim lgapó - Londrina-PR

Matrícula 1711.5901

,& ffi.
6üIÍ*{*r éd il;Àtô

r-Yl

.LondÍina - Paíaná
aí.com.bí
ÊL/c,A Dos PRoou ffi

Recebemos sua solicitação, reÍerente ao pedido de parecer de Análise e Carta de Anuência
sobre lançamento de efluentes em nossas ETE's Estações de Tratamento de Esgoto, pelo
que respondemos:

1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS DE EDIFICAÇÕES

ConÍorme inspeçáo realizada em 13/1212013, constatou-se que as instalações da edificaçáo
acima citada, reÍerentes a esgotamento sanitário e águas pluviais encontram-se
tecnicamente operando conÍorme o Código Sanitário do Estado do Paraná, Lei no

1 3.331/2001 , Decreto no 5.71 1l2OO2.

2. QUALIDADE EFLUENTE INDUSTRIAL

A atividade da empresa consiste na locaçáo de Containners e Toaletes, gerando efluente
náo doméstico ou industrial oriundo da lavagem dos banheiros. O eÍluente náo domé§tico é
direcionado para um sistema de fossas, pois o local possui Rede Coletor.a de Esgoto(Rede
Seca) e o efluente recolhido dos reservatorios dos banheiros é destinadô para as ETE's da

i.

COMPANHIA DE SANEAI\4ENTO DO PARANÁ
Unidade d€ Sêrviço lnduslíial dâ Rogional LondÍina
Coordenaçâo de Íratamênto de Esgoto
Avonida Juscslino Kubtischeck de OlrveiÍa.1132 -.CÉP 66020-0o0 -
Íê1.: (43) 3373'4335 - Far (43) 302S-31 95 - €-heil: llsousa@sanep
poLlTtcA oA euÀLtoaoE: auscAR pERMANENTEMENTE A EXcEL ros PRóPRlos E oos ADet)t
oaJETtvos: pRoMovÉR A MÉLHoRtA coNflNUA DoS PROCESSOS, CUMPRTR ÁS NORMAS E O'SPOSIÇóES LEGAtS, PRO ovÉR o

&

OESENVOLVINÉIIÍO E gEIII ESÍAR DOS ÉMPREGÁOOS E CO'ÁSORÁDORES, PROPORCIONÀR O CRsSC'YÉíÍO DA EHPRESA TIO ME DO
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3. CONCLUSÃO

O efluente Doméstico gerado pela EFICAZ Locaçâo de Containners e Toeletes Ltda.
pode ser lançado nas Estações de Tratamento de Esgoto da SANEPAR. Ressalta-se que as
características do efluente, como vazáo, periodicidade e as condiçóes atuais do eÍluente
náo deverão soÍrer alterações para que haja a garantia do lançamento na rede coletora de
esgoto.

Qualquer alteraçáo na atividade da empresa ou nas instalações hidráulico sanitárias da
edificaçáo, deveráo ser previamente comunicadas à SANEPAR, sob pena de cancelamento
imediato desta Anuência, comunicaçáo aos órgáos ambientais competenteê e
consequentemente, desativaçáo da interligaçáo de esgoto.

A presente ANUÊNCIA, tem a validade de 01 (um) da sua emissão ou
imediatamente se houver qualquer episódio que co

Atenciosamente,

nador idade de Serviço
al ional Londrina

Meio Unidade de
lndustrial Regional Londrina

Arai
Gere Un e de Serviço
lndustrial da ional Londrina
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, de acordo com a Lei Estadual 13.331 de 23.LL.2001 e Decreto Estadual

ne 5.711 de 05.05.2002, do Estado do Paraná, concede a presente

MM@ffiM@A SAMWWÁffiWA Ne 1537/20L3

Licenciado Para: LOCADORA DE CONTAINNER E TOALETES

Razão sociqti EFICAZ LOCADORA LTDA EPP

Endereço: RUA: BÉLGlCA, 1805

Bairro: JD. IGAPÓ

Responsável Técnico:

va ridade, ZJJ @á&!t, &J ae ful/

cN PJICPF : O7 .3L1.835/0001-01

CEP:86046-280

PROC: 76L98/20L3
(Conforme Resolução Ne 01 de 25 de Agosto de 20i.1)

Cod. Req:L594O7
t*,
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Ministério do Meio Arnbiente
lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉONICO FENERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE. CR

ffi'
àÂuÂ

Registro n.o Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:
51 34749 18102t2014 13t02t2014 13t45t2014'

Dados Básicos:

CNPJ: 07.311.835/0001-01

Razão Social: Eficaz Locadora LTDA - EPP

Nome Fantasia: Ativa Locação Saneamento e Serviços

Data de Abertura: 06/04/2005

Endereço:

Logradouro: Rua Bélgica, 1805

N.o:

Bairro: Jardim lgapó

CEP: 86046-280

Atividates desenvolvidas:

Complemento

Município:

UF:

LONDRINA

PR

Categoria Atividade

17 - Serviços de Utilidade
4 - destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos,

inclusive aqueles provenientes de fossas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do lbama.

O CertiÍicado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,

pern"lissÕes, concessÕes, alvaran e demais documentos exigíveis por instituiçÕes federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade náo habilita o transpofte e produtos e subprodutos floretais e faunísticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

i9ue.b/c/.sí/u.fs5sChave de autenticação

tàtCIVÀ §ffirTÂ

IBAMA. CTF/APP

b
'18i02/2014

4
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Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

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

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECÍL|A DO pAVÂO-pR. CNpJ
14.221.459/0001-20

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2O14

DECLARAÇÃO DE QUEM ASSTNARÁ O CO]|TRATO

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que o socio proprietário, da
empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o
no 14.221.459/0001-20, com sede na RuaAdelson dos Santos, n" 11, Conjunto Monte
Castelo, na cidade de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, é o Sr. Vanderson
Ribeiro Sudário, RG n" 7.881.053-0 SSP/PR, CPF n" 051.539.669-92.

Declaro ainda, que, no caso desta empresa ser vencedora do certame promovido
pelo Pregão Presencial no 2012014, a pessoa que assinará o instrumento contratual
será o Sr. Marcos Valentim Damasceno, procurador, portador do RG no 4.146.772-0
SSP/PR e do CPF no 077.784.978-08.

Por ser verdade, firmo a presente.

Santa Cecília do Pavão, aos 08 de maio de 2014

Marcos ntim

Va á - Eventos - ME

Procurador

RG no 4.146.772-0 SSP/PR

CPF no 077.784.978-08

&
Ír,r





.IBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME
|.221.459/0001-20
Santos, no 11, Conjunto Monte Castelo.
Pavão - PR.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NffiWA SANTA ffiAffiffiAffi.A
ESTADo oo paRRNÁ

ATA DE Rnayüo DE R"ECEBIMENTq E ABERTURA Dos ENVELhnES I,{" I E No 2

REF: EDtrTAT, DE PR.EçÃO PNNSSXCTAL I{'20/2AM . PR.OCESSO ADMTNÍSTR,ATtrI/O N.A

027/2014

Ata da sessão de recebimento e abertura dos enveiopes no 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 2012014 -

(PfuINSB\ - Contratação de empresa para realização de

shows musicais e fornecimento de toda a infna-estrutura
necessária para a realização d4 festa de comemoração do

aniversário do município de Nova Santa Bárhara.

Aos 08 (oito) dias do mês de rnaio (05) do ano de dois rnil e quatorze (2014), às 10:00 horas no

prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidênoia do Pregoeiro Sr"

Eduardo Montanher de Souza, RG no 27.AA6.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina I-uditk, R.G no 9.144.22X-2 SSP/PR. e a Srta. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-
4 SSP/PR, designados pela Portaríano 05612011, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e

no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão Presencial n" 2012014

- destinado a contratação de empresa para realízação de shows musicais e fornecimento de toda a

infra-estrutura necessária para a realizaçáo da festa de comemoração do aniversário do município

de Nova Santa Barbara. Aberta a sessão o pregoeiro inforrnou que protocolou os envelopes no 1 e

n" 2, apenas 01 (uma) ernpresa, sendo ela: VAI{DERSON RIBEIRO SUDÁRI0 - EVENTOS -

ME, CNPJ n" 14.221.459/0001-20, representada pelo Sr. Marcos Valentirn Darnasceno, RG no

4.146.772-0 SSP/PR. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o representante da empresa presente

apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a proposta de preços, onde foi dada

oportunidade a empresa de apresentar seu lance, porém a mesma manteve a proposta apresentada.

Diante disso o Pregoeiro declarou como vencedora a VANDERSON RIBEIRO SUDÁRI0 -

EVENTO§ - ME, CNPJ n" 14.221.459/0001-20, credenciada, conforme edital, que apresentou

proposta de RS 20.560,00 (vinte mil, quinhentos e sessenta reais), compatível oom o preço

máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empÍesa

vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto

declarada habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de trO (dez) rninutos para a

manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de

intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será

encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada rnais a Íratar, a

sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme,

vai assinada por rnim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Eduardo *,«., de Souza

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0*43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-50
E-mail: ficitacao@ngl4UJgy.bi Nova Santa Bárbara - Paraná

a
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NffiWA SANTA ffiAffiffiAffiA
ESTADo oo peneNÁ

Elaine

da ernpresa V Ribeiro Sudário - Eventos - ME

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: llcitacao(Onsb.pr.qov.bt Nova Santa Bárbara - Paraná

2
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Município de Nova Santa Bárbara -ZA1/.
Classiticação por Fornecedor

Pregão 2012014

.094

lDi Prbim:1

Itffi Produto/Sorviço t N. Quütldade Status Mile Proço Unitáíio PÍ€ço Total Sd

Lüte U)1

m1 58& RodizaçáêstülÉ íx.6icâis ofüEiÍsúod UN í,m H*ilitado

s t@ â irírêestrutúilêcêssâiâ pârâ a r€lizâç& daf6ta de csrsrtraçáo do ai\ssário do Ínnicítio dê Nm Strrta B*búa

À,$iom 20.560.@ *

VALOR TOTAL 20.560.@

I

Emitiô poí: Elaina Cristinâ luditk na\ssfu: 5507 o @10í2014 10:21:53
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ruffiWA ffiANTA ffiAffiffi&ffiA
ESTADO DO PARANÁ

RESUtTAA0 DE LICITAÇÃ0 - PREGÃO pnrSEh{ÇtAL No 2CI/20,t4

De: §etor de Licitação
Fara: Assessor Junídico

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lrlova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica qLle no dia 08 de rnaio de 2014, às

10h00min, no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio

Rosa de Almeida no 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública,

realizou-se o julgamento das propostas e abertura da documentação apresentada na

licitação na modalidade Fregão Presencial no 2012014, destinado a contratação de

empresa para realização de shows musicais e fornecimento de toda a infra-estrutura

necessária para a realização da festa de cornemoração do aniversário do município de

Nova Santa Bárbara. Protocolou os envelopes no 1 e no 2, apenas (uma) ernpresa,

SCNdO EIA: VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, CI'IPJ NO

14.221.459/0001-20. Foi então solicitado pelo pregoeiro que o l.epresentante da

empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no editat.

Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo

a proposta de preços, onde foi dada oportunidade a empresa de apresentar seu lance,

porém a mesma manteve a proposta apresentada. Diante disso o Pregoeiro declarou

como vencedora a VAT.IDER,SOI{ RTBEIRO SUDÁruO - EVENTOS . ME, CNPJ n"

14.221.459/0001-20, credenciada, conforme edital, que apresentou proposta de R$

20.560,00 (vinte mi!, quinhentos e sessenta reais), compatível com o preço máximo

estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa

vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios,

sendo portanto declarada habilitada.

Resolve-se encaminhar ao Assessor Jurídico para obter o parecer, e

após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Santa Bárhara, 08/05/201 4

e Gristina l-
de Li

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266. 100, El - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná-E-E-rnails- - www.nsb.pr.gov.br
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II*|. NOVA SANTA BARBARA
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ESTADo Do pARANA

Origem : As ses sor JurÍdr c;o

Destr-no: Setcr de Lrcrl ,'ies

PARECER JURIDTCO

Para exaine e parecer deste
Assesscr JuriCico, ') Í1,:tor de LicitaçÕes
rerneteu o Frocessc i rr.- : rtÓrrc, na data de
13 de Maio Ce 20L4, soi,:-,r licrtação publica
na modalidade Pregão F r vsencral no 20 / 20L4 ,
que tem por obj eto e a contratação de
empresa para reai_:-zac:ãc: ,-j€ shcws musrcais e

fornecimentc de tcC;, a rnfra-estrutura
necessaria para a reâ ir:zaçãc Ca festa de
comemoração do anivers-.i ri o do municipio de
Nova Sant-a Bárbara.

A materra ó 'razida
j uridica com amparo nc ,i r t . 38,
Lei de LicitaçÕcs e
ACm i n i s t r a t i vo s .

à apreciação
inc. VI, da

Contratos

encerra c exame Cc s .. -os procedrmentars
realizados na fase exte l:i.a da licitaÇão I vez
que os atcs anteriores ':,-, foram analisados.

Casc nãc :,.. j am atendidas as
prescriçÕes Iegais, '*r,:.tanclo-se de atos
insanaveis, o pareeer recomendará a
lnva l iclaÇão Co proCc, : , ;itentc cut Ce tãc
somente dos atos (,r,-:r),.cifrccs glosados.
Havendo rrregul ar:ici;:cies :-,)r^rá\/ers, o prccessc
segue ao Pregoei ro / Eo, I i oe de Apoio para

\'loritcs n"222. (crrtrr,. l:r,rtr' li .\16(r.lll(X). C'l:l' - lt6.l5()-0(X) \orir Sanra
Iliirlrrttit. l'itrlrrlr rrrir' , i ;' tirr.lrr

l{trir \\'rrllicdo l}rttcncourt tlc
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Fertas
passo ao exame do

as c(. ::,: ,.de raÇÕes ].nrclaIS /

proces so lrcrtatorio .

NOVA SANTA ffiARBARA
. ..r"';!."r::*ri; -,. ESTADo Do pARANA

ccrrr-gr r as não-con f-c rrt, r ;,rdes, retcrnando ac
JuríCrcc quandc ,ls exr- êncras foren,
rntegralmente curi;..rlCas. I{avenCc
descurnprirnento de l -- diçÕes Ce mencr
relevância, c parecer^ r',,14 hcmclcgação será
condicional à col:r 3qi ), ' ' preench j-mento dcs
elementcs apcntadcs ,rl)mo rnsuf rcientes,
sendo o caso. Pocte rãc ser f ertas I ainda,
recomendaçÕes a serein observadas nos
certames vi-ndouros.

DA COIIVOCAÇAO

O avisc coi r i:ndc c resumc dc
instrumento convocatori-o foi publicado em

l orna1 de circulação I ccal (circul-ação no
dia 23/04/2014)/ e n(, Diário Oficial dc
Estado (circulaçãc ir- dia 23/04/2014),
contendc ne Ie a de f i r : i;ão dc cbl eto da
licitaÇãc, indicação lc IocaI, dias e
hcrarics em que cs irl,- . jsaCcs pudessem Ier
e cbter c textc j i-,' .,7ra, e todas as
informaçÕes sobre a i icrtaÇãc, restando
cumprido os incisos I L: I I, do art . 4o , da
Ler n " 10.520/2002.

O prazo Lle :: iitimo
dias uteis ate o recek. r mento
foi observado, em cumpr: j mento
art 40, Lei n o 10. 520 ,?002.

de B (oito)
das propostas
ao inc. V, do

DA FASE RECURSAL DO EDITAL

Não houve
impugneÇão no Edital.

inanifestaÇão para

l(rrrr \\'itllictlo llillcncotrrt rlc \lorirc: n'lll. ( cnrr('. I r,nr Ii 'lí)6.lll0o. ( l l'- litr 150-{)or)\rrr:r \lrrrlir
lltit httrit- l'itrrrrrii \\ \\ i r .l I,,.!.,,r .l)r
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DO CP,EDENCIAMENTO

Na
10:00 hcras,
cs enevelopes

ler ^:3 / 05 / 2074 , até às
ur', empresa protccolou
a.L.

Àr]--\.l al L (l

apenas
no 1 e

VÀI{DERSON RIBEIRO SUDARIO E\TENTOS- ME,
CNPJ SOB No t4.22t.459/ü001-20.

Ora, atc de .-:redenciamento nada
mais é do que a apuraç,:,,", da legitimidade de
representaÇão / momenl-o on que o Pregoei rc
verr fica se c recr ,:.,,rntante leqa L da
licitante possui dc:ur'o:,to hábrI que lhe
confere poderes para r nputar obriEaçÕes e

exercer direi tos e fa, ,..., |dades em nome da
representaCa.

Verifico à l-,,-,Lura de ata, eue c
Pregoeiro examinou a proposta financeira
escrita foi formulad;r por quem detinha
poderes para taI, oirs.,':..'andc, ccm ISSo, c
tecr do inc. VI, art-. ,l"', da Lei do Pregão
(10.520/2002).

rNÍcro DA sESSÃo pÚSLIcA/ABERTURA
DAS PROPOSTAS

Apos o credencramento o
pregoeiro, de conf orrníii'.,rje com as condiçÕes
estabelecrCas no r,,i.t ,, L Co pregãc enl
referência, teve inii.:rc (1 Sessãc Pública de
abertura das propost-as; escritas de preÇos
encaminhadas pelas 1i ci r ant-es. A empresa que
enviou as propo-st,rs escri-tas e seus
respectrvos valores '('i , S para os itens Cc

Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. l-one l l. -llô6.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Biirbara, Paruni'r \\ ,\ l i,, .gur.lrr

l{ua V\ allieclo
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pregão em referência
do referido processo

es uão detalhadas na ata
I i r; r tatorio .

.089l* NOVA SANTA BARBARA
, i: .- r,r,-. EtIêDO DO F,ARANA

^

DA ETAPA DE I,ANCES

Apos anáiisr: e visualLZaÇão das
Propostas de FreÇos aprr:r,?ntada pela empresa
que trve sua prcp'rsi,,, classificada. Na

seqüência Ca sessão, r, '), FeIa aprecraçãc
da ata de lulgate: t qLre for dada
opcrtunidade para a ernr,,r 3sa apresentar seus
lances verbais, rnai:; r etnpresa mariteve a

prcposta apresentada.

O Pregoeiro e sua equipe de apoio
declararam como vene(:edoras a empresa,
VAI{DERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS- ME,
CNPJ SOB No L4 .221 . 459 / 000L-20 , Con f orme ata
de l ulgamento, dc :.:t ,cessc l icitatorio
havendo, flâ ata t a Ce<- I a raÇão da I icitante
vencedora, tudc ccn f c.r :: .: deterrnina c art .

4o, inc. XV, da Lei 10.,)t.:112002.

AI{ALISE DA DOCUMENTAÇAO DE

HABILITAÇAO

Encerrada a etapa competitiva,
foi abertc o orl,' cpe contendo a
documentaÇão da Iicitante vencedora, em

conformidade com o art 4o, XTf, da Lei do
Pregão, veri frcando o Pregoei ro c
atendrmentc às exlqênc i i Co Edrtal.

DA FASE RECUF,SAL

do
Não

l rci- tante,
rT: rr'..r-festação
j. i: :- mi no da

por parte
sessão,

hou ve
no

Rua Walfredo BittencourtdeMoraesno222.Ccntro.Font'll 1166.8100 CEP-86250-000NovaSanla
llltrlritr,t- l'itrlrrtlr \\, : r !o\.l)r
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li*,ii NOVA SANT/\ BARBARA
'...i' - r.'- ESTADo Do PARANA

intere s se em interpor recursos cont ra as
decisÕes tomadas pelc F'r:'e,rgoej-rc, não havendo
impugnaçÕes às prc)pc)st.,l:'i e aos documentos
dos demais Iicrtant;).-,, importando na
decadência do direito'-rr: recursos (art. 4o,
inciso XX, da Lei 10.52^./?"002)

DA ADJr.rD rCAÇAO

Consoante c rermo que se segue à
ata de lulqamento/ c i r., ECe-t-rc aC;uCicou c
cbjeto da licri-; .a , âs lrcitantes
vencedcras, nos t=::ra)s io j ncisc XX, art .

4o, da Lei 10.520/2002.

Verific.-,nrjc o prccesso
licitatoric, veri- r:c que os atos do
Pregoeiro se air:-ic'c u' ac crdenamento
juridico, contendo ') procedimento cs
documentos essenciai s à classi ficaçãc da
l:-citante vencedora 3 n',i- i I itação.

A mi..,..-. , , enairse aclma
evidencia que o Frcces-: u-citatoric esLá em

crCem, eue as Cispcsj,lrl .. .legais que regem a

rncdalidade de Ii,., -âr-':ir., foram f ielmente
observadas e que ã, S If j ,-.[)cstas apresentadas
são Vantal osas para a AiirrrinistraÇão.

^

Assim, c,tii:c p,ela
resultadc dc cerl: ,r i,,t .,,, de

Art. 43, Trciso Vf, da',êt B

Homclogação do
conseqüêncra,

ccm fulcro nc
666 / 93

ES Te
entendlmento da

é 1, Il-:i icef , Salvo melhof
aut ,: icr , 'r,,- superror.

l{rrlr \\itllierlrtl}itlctteorrrltlc\lolircsn''lll.(.:rt:( i(}t,! ll llt,(,.lll(){).(l;l'-l.t(,.150-()00\()\it:iiuttit
l]árhirra. l'rr-:,rri r'. rr r -l' ;.r' ,.,r,r.lrt
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO oo paRantÁ

Nova Santa tsa. i ara, 15 de Mai-o de
2014.

EODES AP PROENÇA ARÀUJO

ols / 34.843

I{rrtr \\rrllictlo I}itlcncrrtrrl rlc \lorirr': n" ll.l. ( iirlir'. I r)r,i li i.'i,rr l{loo. ( l l'- lií, l5{)-oo(l \rrrlr \trnlir
Birrbara. l'itrirttii- rrrrt . .-i, i r l()\.[]r'
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ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VAI,ÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Assessor Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência o

Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRE§ENCIAL» n." 2O12O14,

para que se manifeste sobre a HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bá,rbara, L9 IOS l2Ol4

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

*oWnn*,Edua;rdo de Souss,
Pregoeiro - Portaria 056l2ALl

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, & 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

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


