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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 4012019

OBJETO - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção de até 60 (sessenta)
pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa
Bárbara.

VALOR - R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

DOrAÇÃO -
05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 690; 700; 710;720;730;
25.752.0110.2011 - Manutenção e Ampliação da Rede de
lluminação Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 990; 1000.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 8ô.250-000 - Nova 1
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PREFETURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
4,BW
t.qL

ESÍÂDO DO PÂRANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria de Obras

No 042t2019

Data:
26t0412019

PARA: Secretaria de Administração

Solicito a Vossa Senhoria a contrataçáo emergencial de serviço para

manutenÉo de 60 pontos de iluminação pública, tal solicitação se faz necessária em

êzáo de impugnação ao edital do Pregão Presencial n" 14120'19 e o mesmo encontra-se

suspenso visando adequaçôes.

Atenciosamente,

RobeÉo Godoy
Secretário de , do Trabalho e GeraÉo de Empregos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222, Centro, 8 43.3266.E100, E - E6.250-000
Nova Santa Brárbara Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2610412019.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pelo Sr. José Roberto Godoy, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de
Emprego, solicitando a contratação de empresa especializada para prestação de
serviÇos de manutençáo de 60 (sessenta) pontos de iluminaçáo pública do Município
de Nova Santa Bárbara, para que sejam tomadas todas as providências necessárias
para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E Kondo
Pre Municipal

Rua Waf fredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: I0.701.53í /000í -65

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e â inscriçõês em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contribuiçóês sociais prevrstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está ôôndicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Certrdáo em mente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012014

Emitida às
Váhda até
Código de

a 2610412019 <hora e data de Brasília>

rtidão: 56F4.C1 BF.449E.BBD1
Oualquer rasu ênda invalidará este documento

\

!', :l \:

ida gratu
3'.22'.12 do
11012019

role da
U
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 10701s31/ooo 1-65

RAZãO SOCiAI: TERRA VERII1ELHA ILUI'lINAÇAO PUBLICA LTDA N1E

NOME FANtASiA:TERRA VERMELHA ILUI.4INAÇAO PUBLICA

Endereço: AV ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA s92 SALA 02 / CENTRo /
IATAIZTNHô / PR / 86210-000

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

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

Validade: 05/05/2OL a O3/06/20L9

Certificação Número: 022904027 49178

Informação obtida em 06l05l20l9, às 11:35:20.

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

htlps://consulta-cí.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1



06/05/2019 Comprovante de lnscriçáo e de Siluação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A rnformação sobÍe o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

l0?

NúMERo oE rNscRrÇÀo

10.701.531/0001{5
MATRIZ

coMPROVANTE DE tNSCRtÇÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURA

17l03/2009

NO[IE E[IPRESARLAL

TERRÁ VERMELHA ILUMINACAO PUBLICÂ LTDA

PORTE

EPP
T TULO DO ESTABELEC MENTO (NOME DE FANÍASIA)

TERRA VERMELHA ILUMINACAO PUBLICÂ

DtGO E 0ESCRTÇ DAAÍV DAOE ECON

43.21.5.00 . lnstala o e manuten êlétrica

CÓD GO E DESCR ÇÀO OAS AÍ \'IDAOES ECONÓMICAS SECUNDÁRLAS

33.12-í-02 - Manutênção e repaíação de aparêlhos e instrumentos de medida, têste e controle
42.21-9-03 - ManutênÇão de redes de distribuição de energia êlétrica
42.21-9-04 - Construção dê êstações e redês de telêcomunicaçôês
43.22-3-02 - lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilâção e refrigêração
43.29-í-04 - Montagem e instalação de sistêmas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, poÉos e
aeroportos
43.99-í -03 ' Obras de alvenaria
47,423{0 . Comércio varejista de mateíial elélrico
47.52-1-00 - Comércio varêjista especializado de equipamênlos de telefonja e comunicação
61.904-99 - Outras atlvidades dê têlecomunicações não especificadas anteriormente
62.09.í-00 . Suporte técnico, manutenção e ôutros serviços em tecnologia da inÍormação
77.32.2.0í . Aluguel de máqulnas e equipamenlos para construçáo sêm operador, êxceto andaimês
77.39{.99 . Aluguel de oulras máquinas e equipamêntos comerciais e industriais não especiÍicados anteriormente, sem
operador
81.11.7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, excêto condomínios predials
82.99-7{1 - Medição de consumo de eneÍgia êlétÍica, gás e água

cóD co E oEscR çÃo oA NÁÍUREzÁ JURIo cA
206.2 . Sôciedade Empresária Limitada

LOGRADOL]RO

AV ANTONIO BRANDAO DE OLIVEIRA
NUITIERO

59E
COMPLEMENÍO

SALA O2

CEP

86.210{00
BÂIRROlDISÍR ÍO
CENTRO JATAIZINHO PR

ENDEREÇo ÉLEÍRôNtco
TERRAVERMELHAGP@HOTMAIL.COM

ÍELEFONE
(43) 3327-8468 / (43) 9919S886

DAÍA DA SIÍUAÇÀO CADASÍRAI
't710312009

sÍ ESPEC ÁL DAÍA DA SIÍUAÇÀO EsPEC AL

Aprovado pela lnstruçãô Normativa RFB n' í.863, dê 27 de dezembro de 20'18

Emitido no dia 06/05/2019 às íí:35:59 (data e hora de Brasília).

Consulla QSA / Capital Social

FNTE FEDERÀÍI!O RESPONSÂVÉL IÉFRI

S ÍUAÇÁO CADASÍRALMOT

htpsi//www.Íeceita-Íazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpl/cnplreva/Cnpjrêva-Comprovante.asp

Voltar
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.0í990863í-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.701.531/000'l -65
Nome: TERRAVERMELHA ILUMINACAO PUBLICA LTDA ME

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de

^ 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaÇões tributárias acessórias.

Válida é 1',U09t2019 - F necimento Gratuitoo

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternel
www,fazend a. or.oov. br

Ehitido !6 lntêtu| Públi@ (11o92o19 15:32 55)
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Nome: TERRÀ

Certidão n"

CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRABAIHISTÀS

VERMELqA ILUMINACAO PUBLTCA LTDÀ
(MÀTRIZ E EIL:AIS) CNPJ: 10. 701.531/0001-65

L12 422535 / 2079

._:' r'l

às 15:32:49
180 (cento e oitênta) dias, contacios da data

Expedi ç
Validad
de sua

ão:

Certlf i-ca-se que TERRÀ vERMELHÀ IIUMINÀCÀO PUBLICÀ LTDÀ
(MATRIZ E FILIÀIS) . j-nscrito (a) no CNPJ sob o n"

10 . 7 01 . 5 31 / 0 0 01 - 6 5 / NÀO CONSTÀ do Banco Nacronal de Devedores
Trabalhistas.
Certidãô emitrda com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
T:abalhô, acrescentado pela Lei n" 12.440, de ? de juLho de 2011. e
na ResoluÇào Adninistrativa n" L41A/207I do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201i.
Os dados constantes dêsta Certidão sào de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual i zados até 2 (Cô1s ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No câsô de pessôa jurídica, a Certidãô atesta a emprêsa em relação
a todos os seus estabelecimentôs, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidâde no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternêt (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emiti.da gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
neces sários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentês perante a JustiÇa clo Trabalho quanto às obrlgaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos j udicrais trabal-histas. lncfusive no côncernente aos
recolhiment.ôs p r e v i d e n c r á r i o s , a honorários, a custas. a

êmolumentos ou a recolhi-mentos deter:minados em lei; ou decor:entes
de êxecuÇão de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabatho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

09/17/2A79
pedíção

,, l-.- ' l

,. l .:r,... : -'
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MAXlM
ENGEN}IARIÂ ELÉTRICA

Á pnererunA MUNtctpAL DE NovA SANTA aÁnsana - pn.
CNPJ: 95.56í.080/000í60 - FONE/ FAX - (43) 3266-8í00
NOVA SANTA BARBARA - PR, 26/04/2019
REF: MANUTENÇÃO ILUMINAçÃO PUBLICA

A empresa MAXIM ENGENHARIA ELÉTRICA, com sede e
personalidade jurídica na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n" 17.876.691/000í -94, apresenta
proposta de preço para execução dos serviços nos padrôes abaixo
destacados.

í. OBJETIVO:

TOTAL..... R$ 6.300,00 (SErS MrL E TREZENTOS REATS).

CONSIDERAÇÓES:

- OS MATERIAIS ESTÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO;
- SERÁ oBSERVADA A LEGISLAÇÁo VIGENTE QUANTO À PROTEÇÃO E SEGURANÇA
DO TRABALHO.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
- PRAZO PARA PAGAMENTO: À VISTA;
- EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).

RESPONSÁVEL TECNICO

CARLOS VINÍCIUS DIAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ÉSP- SISTEMAS ELETRICOS DE POTÊNCh
ENGENHEIRO DE SEGURÁNÇA DO TRÂ8ALHO
CRÉA-PRr 137.509/D

AV. 6 DE JUNHo, 602 - SALA 14, SERTANóPoL|S/PR - cEP 86170400 - FoNE (43) 3232-3421
E túA lL: GERENCIA@MAXIMEE.COM.BR

Item Descrição Qtde Valor
Unitário

Preço Total

I Prestação de serviços de
manutenção dos pontos de
iluminação pública (lncluso
material e mão de obra)

60 Pontos R$ 105,00 R$ 6.300,00



06/05i2019

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

CERTIDÁO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CARLOS VINICIUS DIAS - INSTALACOES ELETRICAS
CNPJ:'l 7.876.69í/0001 -94

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 certiÍlcado que
não constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos tributários administrados pela SecretaÍia
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionâl (PGFN).

Esta certidão é válida para ô estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente tederativo, pâra
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direla a êle vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmblto da RFB e da PGFN ê abrânge inclusive as contribuições sociais previstas
nas alínêas 'a' a 'd' do paáyaÍo único do art. 1'1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <httpr/rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão em ratuitam te com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 2l'1012014
Emitida às 5 5:17 do dia 010212019 <hora e data de BrasÍlia>
Válida a 19 8t2019
Código d contrôlê da rtidão: F88C.9979.EF3D.76AA
Qualquer r ta menda invalidará este documentô

111
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: !7 87 6691/000 L -94

RAZãO SOC|AI: CARLOS VINICIUS DIAS INSTALACOES ELETRICAS

NOrnê FANtASiA:CV DIAS INSTALACOES ELETRICAS

Endereço: AV SEIS DE luNHo 602 / lD REBELo 2 / SERTANoPoLIS / PR /
86170-00 0

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:27/04/2079

Certificação N ú mero: 20 79 0 427 02523464862435

Informação obtida em 06/05/2079, às 11:34:50

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

26/0s/20L

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CrflCílFgeCFSlmprimirPapel.asp 111



06/05/2019 Comprovanle de lnscflção e de SituâÇão Cadastral 313
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO OE NSCRTçÃO

17.876.691/0001.94
MATRIZ

coMPROVANTE DE tNSCRtçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERTURA

05/04/20'13

NOME EMPRESARIAL

CARLOS VINICIUS OIAS - INSTALACOES ELETRICAS

uLo oo EsÍÀBELECTMETiÍO (NOME DE FANTAS Â)
AXIM ENGENHARIA ELETRICA EPP

c IGO E OESCR O DA AÍV DAOE ECONÔIVIICA PR NCIPÁL

43.21-5-00 - lnstalação e manutenção elétrica

cÔDrco E DESCRTÇÃO OAS ÂÍ VTDADES ECONÔty|CAS SECUNDÁRIAS

33.14-7-07 - Manutenção e reparação dê máquinâs e aparelhos dê rêrrigeração e ventilaçáo para uso industrial e
comercial
43.29-í-04 - Montagem e instalaçáo dê sislemâs e equipamenlos dê iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.99-'l-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipâmentos para transporte ê elevação dê caÍgas ê pessoas para
uso êm obras
46.'18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentês do comércio especializado em produtos náo êspecificados
anteriormente
47.42.3.00 . Comércio vaÍejista de material elétrico
47.54-7.03. Comércio varejista de adigos dê iluminação
71.12.0.00. Serviços de engenharia
73.19.0.02 . Promoção de vendas
73.í9.0-99 . Outras atividades de publicidade não especlficadas anterioÍmêntê
81.29-0-00 - Atividadês de limpêzâ não êspêcificadas anteriormente
90.0í-9{6 - Atividades dê sohorizaçâo ê dê iluminação

CEP

86.170-000

cóorGo E DEscRrÇÁo oÂ NATUREzÂ JURiDrca

2'13.5. EmpresáÍio (lndividual)

LOGRÀOOIJRO

AV SEIS DE JUNHO
Ni]MERO

602
COMPLEMENÍO

SALA 14

BAIRROT0ISÍRlrO

JÀRDIM REBELO II SERTANOPOLIS PR

ENOÊREÇO ELEÍRÔNICO

GERENCIA@MAXIMEE.COM.BR

DATA OA SITUAÇÃO CÂDASÍRAL

0510412013

Aprovado pela lnstruÇáô Normativa RFB n" 1.863, dê 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 06/05/20í9 às 11:34:24 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

TELEFO\IE

l43l 3232-3421

DATA OA S1ÍUÀÇÃO ESPÉCIALsrÍuaÇÀo ÉsPEcraL

ENTE FTOET'AIIVO RES PON SÁVÉL ( EFR ]fl\
st
ATIVA

struAÇÃo caDASTRAL

httpsi//www.receita.fazenda gov.br/pessoaluridica/cnpj/cnpjreva/Cnplreva-Comprovantê.asp

Voltar

Página.'l11
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RAZÃO SOCIAII ABREU& U7ÀLTDA

ENDEREÇO:RUA MARECHAL DEODORO, I55I, FORTAL DO SOI"

ST,Kt.{,NE.IA - PR

CNPJ: 25,065.61 2i0001-93

TELEFOT\IE 43-35234456

EMAIL ; lumenseletrica@outloolccom

Á hríeitura Municipal de Nova Sanh Báràan - Pr.

CltlPJ: 95.561.ffi0/0001-60 - Fone/ Fax - (.í3) 326G8100

..COTAÇÃO DE PREÇO''

Item Descrição Qtde

fL 6.000,00

' / / t'
Carimbocom CNPJ - à).:. ú((,t,4.,; .ttç

,M&6Ú-x
AIÉ L,t*| Vl.ir d.soE
CIPJ 25.fti6.0i 2rqxf {lAsslnatura -

Data - Sertanejq 0ó de maio de 2019.

Preço Total

Prestação de serviços de manulençào

dos pontos de iluminação pública

Incluso rnaterial e mào de obra)

60 Pontos 100,00

Valor
Unitório
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretâria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ABREU & SOUZA LTDA
CNPJ : 25.065.6'l 2/0001 -93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
Íesponsabilidade do sujeito passivo acima identiticado que vierem a seí apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Rêcêita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubrô de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicral que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade flscal, ou ainda não vencidos; ê

2. não constam rnscriçÕes em Dívida Aliva da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliajs e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados- ReÍere-se à situação do
su.ieito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange incluslve as contribujções sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo únrco do art. 11 da Lei 

^o 
8.212, dê 24 dê julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade nâ lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emiti ente com base na Portâria conjuntâ RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida às 2210412019 <hora e data de Brasília>
Válida ate
Código d idão: CAEE-1 7F5.475E.CF6í
Qualquer ênda invalidará este documento

grat U

7.26dod
11012019

ontrole da
sura ou

1t1



lErEtür

06t05t2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CríCríFgeCFSlmprimirPapê1.âsp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25065612/ooo 1'93
Razão Social: ABREU souzA LTDA t'4E

NOME FA NtASiA: LUI'IENS IIIANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES ELETRICAS

EnderêçO: RUA |4ARECHAL DEODORo s N QUADRA 08 LOTE 10 / CENTRO /
SERTANETA / PR / 86340-000

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: 21/04/201 os/2019

Certificação Número: 19042 92639464493

Informação obtida em 0610512019, às 11:36:58.

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Cí/CríFgeCFSlmprimirPapel-asp 111



06/05/2019 CompÍovante de lnscrição ê de Situaçáo Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÇáo da Pessoa Juridica e, se houvêr quâlquêr divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇáo cadastral.

A informação sobrê o portê que consta neste comprovante é a dêclarada pelo contribuinte.

REPÚBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0i?

NúMERo DÉ NScRtÇÃo

25.065.6í 2/0001-93
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURA

23106120',t6

NOME EMPRÊSARIAL

ABREU & SOUZÂ LTDA

ME
IULO DO ESTAEELEC MENTO (NOIJE DE FÀNTAS A)

LUMENS MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REOES ELETRICAS

c rco E DEScRTÇÁo cÀ ÀÍ vrDÁDE EcôNôMrca PRrNc PAL

42,21-9-03. Manutençáo de redes de distribuição de eneígia elétrica

cÓolco E DEScRtÇÁo oÂs ÀTrv DADES EcoNÔM cÀs sEcuNDÁRras
8'Í.30-3-00 - Atividades paisagísticas

VEL (EFR)IVO RÉSPON

rruaÇÃo c

CADASiRÀL

c IGO E OESCRIÇÁO CÁ IiATIJREZA JUR D]CA

206-2 - Sociedade Em sária Limitadâ

COMPLÊMÊNÍO

OUADRAOE LOTE 1O

LOGRADOUFO

R MARECHAL OEODORO
NLJMERO

S/N

MuNtciPto
SERTÂNEJA PR

TELEFONE

(,r3) 3s24.16S3

CEP

86.340-000 CENTRO

rNoERÊÇô ELETRôNrco
VALOEALVES@HOTMAIL,COM

DATÀ DA S ÍUAÇÃO CADASTRÀL

23t06t2016

NroÍrvo

SITU ESPECIAL DATÂ DA sITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 20í 8

Emitido no dia 06/05/20'19 às 11:36:35 (data e hora de Brasília). Página; í /í

Consulta QSA / Capital Social Voltar ,

A RFB agradece a sua visita. Para infonnações sobre politica de privacidade e uso, clique ar-I.t i

Atualizc sua glgina

P.a Íra.r r FJ,lrra
pa.J ]l]1pac ssâo

hltpsi//www.rece ta.fazenda.gov. br/pessoajuridica/cnpl/cnpireva/Cnplreva_Com provante.asp 111
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ABREU & SOUZA LTDA.
CONTRÁTO SOCIAL _ FLS.OI

ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA, brasileira, natuÍal de Passa Quatro-MG, casada
sob o regime de separação obrigatória de bens, do comércio, residente e domiciliada
Rua Marecha.l Deodoro s/n - quadra 08 - lote l0 - Centro - Sertaneja-PR, CEP no.

86.340-000, portadora da Cédula de Identidade Civil - R. G. n". 7.591.544-6, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, inscrita no CPFÀ4F, sob
n'.035.143.929-35 e SABRINA LAMIN VIEIRA DE ABREU, brasileira, narural de

Passa Quatro-MG, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nutricionista,
residente e domiciliada a Rua Laura Atizano Landgral 228 - Jardim São Silvestre, na
cidade de Cornélio Procópio-PR - CEP no. 86.300-000, portadora da Cédula de
Identidade Civil - R.G. n".8.775.789-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública
do Paraná, inscrita no CPF/MF, sob n". 053.611.619-93, resolvem por este instrumento
paÍticulaÍ de contrato, constituir uma sociedade empresarial limitada, que se regerá
pelas disposições legais aplicáveis à especie e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome emprêsarial ABREU &
SOUZA LTDA., tendo sua sede e foro na Rua Marechal Deodoro Vn - quadra 08 - lote l0 -
Centro, nesta cidade de Sertaneja, Estado do Paraná, CEP n". 86.340-000.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto social a Manutenção e

construção de redes de distribuição de energia elétrica, iluminação e, roçada e poda de árvores

nas redes de distribüção de energia elétrica.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo

""'""'".;:t:- 
JIT:l:,:,,.,sociar, inreiramente subscrito e rearizado.*,. ",",,h!fem moeda corrente do pais, na importância de R$.100.000,00 (Cem mil reais), dividido enf.11[-u

100.000 (Cem mit) quotas de R$,1,00 (Hum real) cada uma, fica assim distribuido enÍe osv
sócios quotistas:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL EM RS

ATINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA 50.000 50.000,00

SABRINA LAMIN VIEIRA DE ABREU s0.000 50.000,00
TOTAL 100.000 100.000,00

CLÁUSULA QIJINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integrulização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

transleridas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento do sócio
remanescente, ao qual Íica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

Jt NtÀ colrBRcrÀ! Do EsrÀDo Do PÀ.RÀNÁ - SEDE

cERTIFÍco o FEGISIRO ÊB 23/06/2OL6 14:38 soB N" 111208'098?8
pxiiocõõ, - 

r àãôiiãô i oa zzToelzotd. cóDrco DE vERrFrcÀÇÃo:
11600868930. NIRE: { 1208a 0 98? I
ÀSREO 

' 
SOOZÀ LTDÀiuNr^ co,,4ÍtcLÀr

LrbêrtÀal Bogus
SECREIÀRIÀ.GE&ÀL

csRrrrBÀ.23l05/2016
ffi. e!p!êsàf àci1 . P! . gov. bt

Àwa].Ídad6cle6têdocllEnlo,seihPrêgso,fic.sujeitoÀcoÍlPlovaçàodê5uàautônticidâdsnosr66Pectivo6Portais
rn!ôrúàndo seus iespecti'os código! dê vêlificâçÀo
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ABREU & SOUZA LTDA.
CONTRATO SOCIAL _ FLS.O2

CLAUSULA SETIMA - O sócio que desejar transferir suas quotas deveÉ notificar por
escrito ao outro sócio, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este
exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias,
contados da notiÍicação ou em mâior prazo, a critério do sócio alíenante. Decorrido esse prazo
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - A sociedade será administrada por uma sócia administradora,
à qual compete, privativa e individualmente, o uso da Íirma e a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entreranto, vedado o seu emprego, sob qualquer
pÍetexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a
prestação de avais, endossos, fianças ou câuçôes de favoÍ.

CLÁUSULA NONA - Pelos sen,iços que prestü à sociedade, perceberá a sócia
administradora ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA, a título de remuneração "Pró-labore",
quantia mensal fixada em conrum até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do
imposto de renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA DECIMA - Fica investida na função de administradora da sociedade,
dispensada da prestação de caução, a sócia ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sócia adminislradora declara, sob as penas

da lei, de que não está impcdida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
en vinude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a proprÍedade.

CLAUSULA DECIMA SEGLNDA - O ano social coincidirá com o ano civil,
devendo. a 3l de dezembro de cada ano, ser levanlado o balanço geral da sociedade, obedecidas

as prescrições legais e lécnicas peÍinentes à matéria. Os resuhados serão divididos entre os

sócios proporcionalmenle às suas quotas de capital, podendo os lucros, a criteüo dos sócios,

serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sóci4 a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescenle, o valor de seus haveres será

apurado e liqrridado com bese na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
veriÍicada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro - O rnesmo procedimento será adotado em outros casos em quc a

sociedade se resolva em relação a seu sócío.

Panigralb segundo - Se o quadro social estiver composto de mais de dois sócios na
iIUNTÀ colERcrÀ! Do EsrÀDo Do prrnÀNÁ _ SEDE

.)UÀ{r^ COMtrct^l

CERTIFICO O REGTSARO E)4 23/O6/20L6 14:38 SOB N. {1208{09878
ll9_r9çorê, 163eee2es DE 22 / o 6 / zo! 6. coóico-;j 

"ERi;;Aã3 i "11600868930. lltn-e, ltZOAlOgglà.
ÀAREI' 

' 
SOUZÀ LTDÀ

Libê!rad Bo9!6
SECRETNII À - GERÀI,

cuRrTrBÀ,23106/2016
fr. úp!êsâfàcat . p! _ gov. br

À vàlidÀde des!ê docuÀênto 
'" i'?::"'?: ,Írca sujêrto À cordprovaÇâo dê sua autenrrcidàc.ê nos !êsp€cLivos polràIsrlfortlÀndo 6eus lelpecllwos cooiioi ae venricrcao
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ABREU & SOUZA LTDA.
CONTRATO SOCIAL _ FLS.O3

ocasião do falecimento de uma das sócias primitivas, a sociedade poderá continuar com os

sobreviventes e ainda com mais os herdeiros, se for de interesse destes.

E, por assim terem justo e contratado, lavram datam e assinam o presente

instrumento, em três vias de igual teor e forma, devidamente rubricado pelos

sócios no verso de suas folhas, obrigando-se fielmente, por sí e por seus

herdeiros, a cumprí-lo em todos os seus terÍnos.

Seíaneja, 06 de juúo de 2016

ltaq

LAMIN VIEIRA DE SOUZA

r[!r.r
f,g.'irEL,í-?tl úrr-" '/*cro. dc, CAor.)nrl

BRINA LAMIN VIEIRA DE ABREU

JINTÀ col{tRcrÀ.r, Do EstÀDo Do pÀnÀNÁ _ SEDE

,UMA COMTRCIÁL

CER:rIFTCO O REGTSTRO EU 23/06/20L6
PROT@oLO: 163999295 DE 22/06/ZOL6
11600868930. NIRE: 41208{098?8.
ÀIREO 6 SOOZÀ LIDÀ

l{:38 SOB N' r112084098?8
cóDrco DE vERrErcÀÇÀo:

I-ibêrtâd Bogus
SECRETÀRIÀ-GERÀI

cuRrTrBÀ,23106/2016
gfr. eq'rê3âfaêiL pE. gov.br

À vâlidâde .rêsrê dôcu@Dto, ." *:^"".::.:,::..:u j6ito à conprovaçào ct€ suà àurênricidadê nos rêÉpecrrvos porLàlsrnfo@dô seuÉ respêêEivos côdigos ct. vêlilicàÇáô



," oftcto 0E itoTÂs
§ú J Â.qrr di S^á R bêr!

lsü!e!rrc0.s,o1rd1

ii ts.i h". i5 _ a5 x
Faa.r,l*r:7j ÍirlÍ+z.r
EÀ.-'rrrE Yír!::,i r-a o

j.,Í

VIEIRA
Ybr

c

!AíÍàdêusd.Pàut.
o, a.lo ;ts o.7a ÍoritRg Í.!E

I
F4

EIRA DE ABREU
.16 ÍT}m.O2wP8 hltqzr C l. .924y - úlá

Juího dc 20l6- I

e Às010 ni:Nl(ili(jIi

comalo PÍocôFIo'Pn,
Etn Í.5t'

Í!mLy. dt siY

d!v.rr' dç.

ll6ídr. E
sêlo Rs 075 Íotal Rs

JUNTÀ COIIERCIÀI, DO ES!ÀDO DO PÀR,ÀNÀ - SEDÊ

CERIIFICO O REGISTRO EL 23/06/2076
PRc/locol,o: 163999295 DE 22/06/2016
11600868930. NIRE: 41208409878.
ÀBREU E SOI'ZÀ LTDÀ

l4:3E soB N' 412OBl0 98? 8
cóDrco DE \rERrErcÀÇio:

JUMIA COMTRCIÀL
DO PAIÁNA Libêrtâd Bogus

SECREEÀR1À-GERÀ,,
crrRrrrBÀ,23l06/2016
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ENGELUZ
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II-AZÀO SOCÍAL. ENGET-UZ ILL'lIINAÇÃO E T]LETRICID.{DE I.]IREI,I

I.iNDEIlt.ÇO: RODOVL{ P{RlGOI' Dti SOt,2..{ KM-25J

C'\.- P.i- 85.{89.07E/000 l -7{

TEL t FON E- J-1-3S28-t {67l -15 1.1- I 200

ll}l {lL - comercial'ir enecluz.com.hr / cn Í! uz u ctt cluz.com.bre

A l)rcfeitura Ilunicipll de \ova Santa Bárbara - Pr.

( NP.l: 95.561.080/0001-60 - Font/ Far - ({-1) 1266-8100

"coT.{ÇAo DE PrrEÇO"

rltem I)escriçio Qt(le

,' 
-- 

iIP 60 Pontos

\/alor
Unitário

Prcço Total

RS S.877,rX)rcstaçã!) dc sen içus de manuterrçàrr

tlos prrntos de rluminlçào pública

clrrsrr nralcrirl c rniir.r dc obra)

R5 e7 -)9

,- 
-J!l\'.-\LIDT1DU DA PROPOSI Â - 60 DIAS

('rrrirn bo crrm C'N PJ

lãs.asg.ozB/ooot-74
Et{GELUZ - lluminação

e Eletrlcidade Elreli

\ssinotura -
^iL

i L l, :
'.i L J

Rod. P..E t ó. Solrlr ,úD 254
Dlrt. ltür$.Hrl Ctlt4 gíHloll

Woncoslau Bisz . PR

[)]ta- \\'t.NCtlSI-r\t-;BRÀi/. PR l'] DI-- \.íAIo DF. 1019
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita FedeÍal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

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

Nome: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE . EIRELI
CNPJ: 85.489.07810001 -7 4

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 certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lêi no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas Íiliais e, no caso de ente fêdêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situação dô
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 Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaÇão dêsta certidão está condicionada à veriÍicação dê sua autenticidade nâ lnternet, nos
êndereços <http://rÍb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e iàa uita nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751, de 211012014
Emitida à 9:02 47 do di 3110112019 <hora e data de Brasília>
Válida at 30t0712019.
Código d controle d rtidão: 9Eí B.2A6D.CDFF.7D26
Oualquer ura men da invalidará este documento-

1t1
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GAÍXÀ
l:AIXÁ ECÕNÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 85489078/ooo 1-74
Razão Social: ENGELUZ ILUMINAcAo E ELETRICTDADE LTDA

NOMê FAntasia 3 ENGELUZ

EndeTeço: ROD PARIGOT DE SOUZA 281 KI"l / DISTR. INDUSTRIAL /
WENCESLAU BRÂZ / PR / 8495O.OOO

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

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

Validade: OL/05/2Ol a 30/05/2019

CeÉificação Número: 2 22567 7 68357 7

Informação obtida em L4/05/2079, às 14i37i27

A utilização deste Ceftificado para os fins previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da
www.caixa.gov.br

Lei está
Caixa:

httpsr//consulta-cí.caixa.gov.bÍ/Empresa/CílCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 111



14tost2019 Comprovânte de lnscrição ê de Situação Cadastrâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte quê consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

J ";l

NúMERo DE rNscRtÇÃo
85.489.078/0001.74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURA

2110a11992

NOME EMPRESARIAL

ENGELUZ ILUMINACÂO E ELETRICIDADE . EIRELI

PORTE

DEMAIS
ÍIÍULO DO ESTABELECIMENIO (NOME DE FANTASIÀ)

c rco E DESCRTÇÀO OÀAÍrvrOADE ECONÔM|CA PRTNCTPAI

43.29-í44 . Montagêm ê instâlação dê sistêmas ê equipamentos de iluminaçáo e sinalizaçâo em vias públicas, portos e
aeao

c IGO E DESCR DAS AÍIVIDADES ECO ICAS SECUN ras

25.993.99 . Fabrlcação de outros produtos de metal não especiílcados anterio.mente
27.406.0í - Fabricação de lâmpadas
27.40{,42 - Fabílcação de lumináÍias e outros equipamentos de iluminação
35-1'í.5-0í . Gêração dê enêrgla elétrica
37.0í.1.00 . Gestão de redes de esgoto
38.1í.4-00 . Coleta de resíduos não{erigosos
38.2í.1.00 . Tratamento e disposição de re6lduos não-perlgosos
42.11.1.01 - Construção dê rodovias ê Íerrovlas
42.11-1.02 . Plntura para sinalização em pistas rodovláÍias ê aeÍopodos
42.13.8.00 . Ob,as dê uóanizâção - ruas, praças ê calçadas
42.21.9.02 . ConstÍução de êstaçóês ê redês de distribuição de energla elétÍlca
,12.2í.9{3 . Manutenção de redês de distribuição de energla elétrlca
42.2í.9.04 . Construção de estaçóês e rêdês dê telêcomunlcações
42.21.9.05 . Manutênção de estaçôes e redes de telecomunicações
42.22.741 . Conslrução de redes de abastêcimênto dê água, coleta de esgoto e construçóes corÍelatas, cxceto obras de
lrrigação
42.92{{'l . Montagem de estruturas metalica6
42.99.54í . Con6tÍLrção de instalaçôes esportivas e recrealivas
42.99.5.99 . OutÍa6 obÍas dê engenhaÍia civil não êsFrêcificadas ante.iormente
43.'t14{2 . Preparação de canteiro ê limpêza de lerÍeno
43.í3"4.O0 . Obras de terÍaplen êm

cóorco E DESCRTÇÀO OA NÂTUREZÂ JURIOTCA

230.5. Empresa lndividual de Responsabilidadê Limitada (de NatuÍeza Empresári

LOGRÁOOURO

ROD PARIGOT DE SOUZA
COMPLEMENTO

KM 254 BLOCO A

CEP

84.950.000
BAIRRO/DISÍRITO

DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIclPlo
WENCESLAU BRAZ PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SERGIOTCRESTANI@GMAIL.COM

NUMERO

s/N

ÍELÊFONE
(4í) 9979-3373 / (4r) 32244005

FE RESPoNSÁVEL (EFR)

DÁTA DA SIÍUAÇÁO CADASÍRÂL

24t09t2005

SITUAÇÃO ESPECIAL OATA DA SIÍUÀÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.8ô3, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1410512019 às 14:37:51 (data e hora de BrasÍlia).

https:/ i'lww.receita.Íazenda.gov.br/pessoajuridica-/cnpj/cnpireva/Cnpireva_Comprovante.asp

SITUAÇÃO

ATIVA

stÍuAÇ

Página: 1/3
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PREFEITURA MUNICIPAL

CORRF,SPONDENCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 06 / OS I 2019

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contrataçáo de empresa especializada parâ prestaçâo de
serviços de manutenção de 6O (sessenta) pontos de iluminação pública
do Município de Nova Santa Bárbara.

Senhorita Contadora

Tem esta frnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutençáo de 60 (sessenta) pontos de iluminação publica do
Município de Nova Santa Bárbara, conforme solicitaçáo do Sr. José Roberto
Godoy, Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego, num valor
máximo previsto de R$ 6.30O,00 (seis mil e trezentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Crtstína Luditk s Sanúos
Setor de Licitaça

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro. I 43. 3266.8100. :.-: - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - Q - E-mails licitacaoonsb.pr.gov.br - uu'rv.nsb.pr.9ov.br

é#
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PREFEITUBA MUNICIPAL

ffiffiilHn
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcrn rNrnRNn

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 06/0512019, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção de 60 (sessenta) pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa
Bárbara, conforme solicitação do Sr. José RobeÍo Godoy, Secretário de Obras. Trabalho e

Geração de Emprego, num valor máximo previsto de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Outrossim. informo que a Dotação Orçamentária e

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
3 3.90.3 9.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 700; 710:. 720:' 730;
25.7 52.0110.201I - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 990; 1000.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara. 0610512019

Atenciosamente,

Louril e Sou amPos
Contadora.iCRC 045096/0-4

\

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 41. 3266.8100, :{ - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara,

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



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

J.. Li

CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 06/05/2019

Prczada Senhora,

Em atenÇâo à correspondência expedida pelo Sr. José Roberto
Godoy, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando a
contrataçáo emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção de 60 (sessenta) pontos de iluminação pública do Município de Nova
Santa Bárbara, num valor máximo previsto de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo
orçamentária através da dotaçáo:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 690; 700; 710;
720;730;
25.752.0110.201 1 - Manutençáo e Ampliação da Rede de lluminaçáo Pública;
33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 990; 1000.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai C ris udi dos Santos
Setor de Lici çÕes

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222 - Cep. 86250-000 - f-onci Fa\ (0 tl ) 3266.8100

C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60 Site - §$ §.nsb.Dr.br - Nova Santa Barbara ' Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO N9 083/2019

Processo de dispensa de licitação

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços

de manutenção de até 60 (sessenta) pontos de iluminação pública do

Município de Nova Santa Bárbara.

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica, na forma do art. 38, Vl e parágrafo

único da Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa à

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

manutenção de até 60 (sessenta) pontos de iluminação pública do

Município de Nova Santa Bárbara, atendendo pedido de urgência da

Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego,

conforme constante na correspondência interna de (fl. 01).

Fundamentação: Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios

cumpre a função de análise à legalidade do procedimento, bem como os

pressupostos formais da contratação. A Lei n. 8.666, de 21 de junho de

1993, a chamada "Lei das Licitações", foi publicada com o objetivo de

regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar padrões e

procedimentos para reger a contratação pela Administração. A

obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

do princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal

de 1988 (art. 5e, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo

Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por

critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução

da finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é

evitar a ocorrência do arbítrio e do favoritismo. Segundo o

constituciona lista Alexandre de Morais, "a licitação representa, portanto,

a oportunidade de atendimento ao interesse público, pelos particulares,

numa situação de igualdade". Sempre que haja possibilidade de

concorrência, sem prejuízo ao interesse público, deverá haver licitação.

A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório,

somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria

lei. Tais situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A

licitação é regra; a contratação direta, exceção.

O artigo 24, da Lei 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo

em vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com

fulcro no art.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Art.24. É dispensávela licitação: ll- para outros serviços e compras de valor

até tOo/o (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que

não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

O dispositivo legal citado excepciona a regra de exigência de licitação para

serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

23 da Lei 8.666193, o qual com a alteração promovida pelo Decreto ne

9.412, passou a ser RS 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais), desde

que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa

ser realizada de uma só vez.

Conforme demonstrado, o valor da contratação pretendida (orçamentos)

é de aproximadamente RS 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais), ou seja,

valor este que se mostra compatível com o limite previsto na alínea "a", do

inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll, da

mesma lei).

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta, por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que

a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. E, a

demonstração de que o valor dos serviços é equivalente ao praticado no

mercado. Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente processo três

cotações de preços, eis que a validade da contratação depende da

razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública.

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios

atinentes à licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade,

probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na

Lei ne 8.666/93, tais como a comprovação da regularidade da empresa a

ser contratada, demonstração de que o valor contratado é equivalente ao

praticado no mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados



PREFEITURA MUNICIPAL )J

NOVA SANTA BARBARA

acima, opina-se pela formalização do processo de contratação direta, nos

termos do artigo 24,11, da Lei ns 8.666/93.

À consideração superior.

Nova Santa Bárbara, 14 de maio de 2019.

t >;A-,2^
Ôarmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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Estado do Poraná

DISPENSA DE LTCTTAçAO

N" 1612019

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 4O|2OL9, referente ao processo de

dispensa de licitação, para CONTRATAçÃO DE EMPRTSA

ESPTCTALTZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS DE

MANUTENÇÃO DE ATÉ 60 (SESSENTA) PONTOS DE

TLIIMINAçÃO PÚBLICA DO MUNrCÍprO DE NOVA SANTA

BÁRBARA, conforme solicitação feita pela Secretaria de Obras, do

Trabalho e Geraçáo de Empregos, e sendo atendidas as nornas

legais pertinentes e na forma do inciso II, do aÍt. 24, da Lei

8666 193 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitação.

Nova Santa Brârbara o1ç,'o'ot'2oLe'

\\
/\
c Kondo

PREFEITO MUNICIPAL

Av. Walter Gurmaráes da Costa n" 5r2, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N " 95.56í .080/0001 -60

E-mail; licrracao?nsb. pr. sov. br - Site; wrvw.nsb.pl€O!.bl Nova Santa Bárbara - Paraná



15t05t2019 Mural de Licitaçôes Municipais
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Detalhes processo licitatório

TCEPR

InstrlurÇào Frnàncê ra

Contralo de EmpÍesrmo

Vpllê!

Entrdade Ex.c!tora r4UNiCipIC DE NOVA SÁNTA BARBÀRÂ

Aío' 2019

N. I c lação/drspensà/íÉxrqrbllr.,ade' 16

Modat,dade. processo Dispensa

tJúmeío edrtaL/píocessô' <012019

êcursos prov.nl.ntêr de orsânlinor Intern..lonâ15/nultltàtêràlr d. oédito

Desrnção ResumLdà do ODjeto' CorrÍatê-ão de êmpresê espetta tzadâ parà p.estêçào de servtços de manurençào

úe até 60 (s€ssen-ú) portos dê riirminãção pubircà do l.tun.ipio de Nova Santa

Barbara

DotaÇão OrçênienIána- 0500i151220C7020093190390000

Pre(o mày mo/RefeÍência d€ preço - 6.300,0C
R5'

Dàta Publicaçâo Termo rahficação 141057,2019

Datà de Lançamênto do Edital

Dôtê da Abeí1urà das Proposlàs

l_iá iLens êxclLrsrvos para EPPll4E?

Há cota de parti.ipação parã EPP/l'iE?

Írata-se de ob.a com exrgéncra de strb.onÍatôção de EPPII'1E?

Há pnoídade pà€ àqLrlsLções dê m croenrp.esas íe!'ora15 ou lotais)

Percentual dê pãÍtic!pação

DaLr Cancelamento

CPF: /r271512958 (!qqqrl)

J )

htlps //servicos tce.pr.gov.br/TCEPR/MunicipayAl''tUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de abÍil
dê 20í3.

De acordo com o proa€dimento âdminisl.âtivo inslâuÍado pelo Munrcípro de Nova Sanla Bàóara, objeto do protocolo no 37/2019, rcÍeÍente ao pÍoc€sso de

dispensâ de llciraçao, para coNTRÁTÂÇÃo DE EMPRESA ESPECIÀL|2ÂOA PÀRA LIMPEZA E EMTSSÃO DE LAUDO TÉCN|CO DAS CATXAS D',ÁGUA, CTSTERNAS E

FOSSÂS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI, conÍoÍme solicitâçáo Íeilâ pela SecÍelana Muniqpal de EducáÉo Espone e Cullura, e sendo alendidas as normas legais
pêírnentes e na Íoma do inclso ll, do aÍt. 24 da Lei 8666/93 e postenoíes alleÍaçoes, caÍaclenza-se a reÍerida dispensa de lic.ilaçáo.

0 N" í4J20í9

Nova Santa BáÍbaÍã PR. 14i0í20'19

Etic Kondo
PREFEIÍO MUNICIPAL

Ediçáo N" í478 - Nova Santa Bárbara, Paraná Terça-t8ira, í4 de Maio de 20í

l-Atos do Podêr Erecutívo

Aos 14 (qualotze) dias do mês de maio (05) do ano de do s ín I e de2essete (2019), em meu Gabinete, eu EÍic Kondo, Preíêrto Mun cipal, no uso de minhas

atÍrbuições lega s HOMOLOGo o procedimento da Licitação Pregão Eletrónico n.o 15/2019, deslinado ao Íegistm de pÍeços para evenlual aquisição de 02 (dois) veículos.

sendo um paÍa o Conselho Tulelar e outío para lso dâ Sêcretaíâ de Assistêôcra Socra, a íavoÍ das empÍesas que apresentaÍam menoÍes píeços, sendo elâs: ARTHA
EMPREENoIMENTOS, COMERCIO E LoCACOES . ElRELl, CNPJ n' 28.515.824/0001.13, num valoí de Ri49.600,00 (quârenla e nove mil e seiscenlos Íeais) e do item 2

a empíesa MANUPA C0MERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ElRELl, CNPJ n'03.093.776/0001-91, num valor de R§ 56.000,00 (cinquenla e seis mil reais)
para que a adjudicaçáo nele prccedidâ produza seus j!ridicos e legais eíeitos.

Darcéncia aos interessados, observados as píescíições legais perlinenles.

Eric Kondo

DISPENSA DE LICITÂC N" 16/201

0e acordo com o prccedimento adm nistrativo inshurado pe !nrcrpl0 , objeto do protocolo n0 40/2019 reíerente ao processo de

d spersa de ,rcrlaÉo. paÍa CONTRATAÇÀO DE EIiIPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçÃo DE sERvlços DE MANUTENçÃo DE ÂTÉ 60 (sEssE TA)
poNTos DE TLUMTNAçÃo púsLtcÀ Do MUNrc ÍPto DE NovA SANTA BÁRBARA, conÍoím e solicitaÉo leila pela Secretaria de obras, do TÍabalho e Geraç5o de

Empregos e sendo atendidas as normas legais p€rtinenles e na íorma do inciso ll, do arl 24 da Lei8666/93 e poslenores allêraçoês, cáractêrizâ-sê â ÍeÍeÍida dispensa de

lcrtaçáo.

Nova Sanla Bárbara PR. 14/0í2019.

TÉRMO DE HoMoLoGAcÃo E ADJUDIcAcÀoffi

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

coNcEssÀo oE orARrA N" í18i2019

0 PreÍeito do Mun cipio dê Novâ Santa Báóara, Eslado do Paraná, usando das alnbuiçoes que lhe sáo conferidas por Lei, tendo em v sta as Leis Municipais n'
809i2016 e n" 893/2018 bem como lnstruçoes Noínativas do Tnbunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DÁRtAiS;, como segue

Servidor: DARCY MOREIRÁ BRANCO

cargo: MOTORISTA
Sêcíetaíia/Dêpartamento: SAUDE
valoÍ (R3)r R§ í00,00
Destino: CURITIBA.PR

Objetivo da Viagem: SOLICITAÇAO 0E DlÂRlÂ AO MoTORISTÂ oARCY MoREIRA BRANCO, PARA CUSTEAR DESPESAS, EM VIAGEM Â CIDADE DE

CURIÍIBA.PR, NO DIÂ 03 DE MAIO DE 2019, PARA LEVAR AS PACIENTES ALINE ARAUJO DÂ SILVA E ÀNTONIA ROSELI DE

SOIJZÂ BERNARDI NO HOSPIÍAL ÀNGELINA CARON (CURTÍIBA . PR) PARA REALIZAR CONSULTÀ MEDICA ESPECIALIZADA E O

PACIENTE MARCOS SOTO NO HOSPITÀL 0AS CLINICÂS. A SAIDÀ D0 MUNlClPlo SERA NO DIA 03/05/20í9 AS 01:00 E O

RETORNO NO MESMO DIA.
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3093/2019
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SUPERÂVITFtNÀNCEIROAPUR,A.DO EM 31 DE DEZEMBRO DE 20!8
Fonle 904 - Selvlço de Convivênciâ e Forlâlecimênto d6 Vinculos ... R$ 625,95
Font€ 905- Fundo dâ lnÍànciâ eAdolesoÔn(à-4F41..... RS 36.899.83
Fonlê 905 - Fundo da lnÍâncla 6 Adol€scéncia - Recrilsos CEOCA. . RS

70.255,42
ÂrL 3Ô - Eslia lei ênúa em Mgor na dalâ d€ sua publicáÉo, Íevogedas as

drsposiçõ€s em conEádo.
Êdiício da PreÍeiluÉ Municipâldê São de Sêbaslião dâ AírorciÉ, 14 de mâlo

cl€ 2019
ÂOEMIR LoURENçO GOUVEIÀ- PÍereilo Munlclpal

Erlráto de Aditivo
PRIMEIROTERMOAOITIVO DE PRORROGAÇÁO OE PRÂZO OE VIGÊNCIA

OO CONTRÀTO NO 101/2018, PREGÂO PRESENCIALNO22I2olT _ REGISIRO
DEPREÇOS

CONTRÂTANTE Municipio dê São Sebastiào daAmorêiÍâ. Estado óo Parâná,
insúlo no CNPJ n' 76.290.659/0001-91 , siluãda na Rua Papa Joáo Xxrlr, nô

1.Ofl6. Cr€núo, Sáo Sebastião da Amoretâ (PR), neslo oto Íepre§ênrâdo pelo
Prêleilo Munidpal Sr.ademrr LourenÇo Goweiâ. cásâdô. poítâdor da Câítêta dê
td€ílidadeno. 1.59r.18&3sSP/PRêCPF/MFn'239.814.749-53.

CONÍRATADO Ariás &Âriâs Coméíci,o dê UrbdÍicanles e PeFs Ltda. - CNPJ
08 632-84í0001'53 - Avenida Guilhe.me de Almedã - Í50 - Loja§ 04 e 05 -
Parque Ourc BEnc! - CEP 86.042-001 - Londnna - Palaná. neslê alo
rcprcsentâdo pêlo Sí. EÍik§on Augusto tuias ' RG. Nô 5.921.474-8 . CPF N'
007.077.489-76-Socio

OBJEÍO oOAOITIVO -Cleusula Primeirar Fica píorÍogado o píâzodê vigência
do conúato n' 10112018, Íef€rcnte ao Pregào Pres€noalno22017- RêgistíE dê
Pr6ço, êm 03 (Ííês) meses, sendo sua vigência atá 15/08/20í9, nos lêímos da
clàusulaquinládocoDlr€loem rcÍeíência e lnciso lldo art.57,da Leinô8.666/93.

- Clâusula Segunda: PeÍmanecem vigenles ê lnaltemdas as dêmars clausulas
conlraúáis etpliciLadÊs nocôntÍatoonghal, desde quenàovenha â colidircomos
eÍeitos dêsre lêrÍÍo âdilúo.

FORO. Comarcá dsAssai -Pr.

Cornércio de trrindes
Brindes, camisetas, adesivos, telas, arle final,
logomarcas e tudo que sua empresa precisa.

03523-4r20/910F4458

Prefeitura Municipal
Nova Santa ra

de
PR

Nova Sanla BáÍba,a. objelo do protocolo no40/2019, ÍêÍeíênle ao prccesso ce
dISDENSA dE IlciIACàO, DâTâ CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZÂDA
PÀRA PRESTAÇÂo oE SERVIçoS DE MANUTENÇÀO DE ATÉ 60
(sÊssENTA) PONTOS OE |LUMINAÇÀO PUBLTCA DO MUNTCtPTO DÉ NOVA
SAMA BÁRBARÀ conÍome solicitâçáo Íêila pêla SecÍeraõa de Obràs. do
Írâbalho e GeÍaÉo de Empíegos, e sendo atêndidâs as normas legars
peÍtin€nles e na loma do inciso ll, do â4.24, da Lêi 8666/93 e posleriores
alterações, caEclenza'se â rcÍeridá dispênsa dê lichaçào.

Novã Sanlá Báóâre PR, 14/05t201 9.
Erlc Xondo. PREFEIÍO MUNICIPAL

btsPENsÂ DE LrclrAçÃo N. 't 6/2
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PREFEITURA MUNICIPAL 03?

ll*il NOVA SANTA BARBARA
(=_ ESTADO OO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA Oe ltCtrAçÃO

1[ CI
NO

7

10

N" ESPECTFTCAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo .L
2 Ofício da secretaria solicitando CK
3 Prefeito pedindo abertura do processo CK
4 Cotaçoes de preços (no mínimo 3) i', t<.

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) CK
6 .,LContabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo)

Lícitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0K,
Parecer Juridico c /1,

I Edital de autorizaÇáo do Prefeito r' /,
Publicação (Jornal A Cidade Regionall Diário Oficial do
M un icípio).

a4i11 Publicação Mural de Licitação (TCE)
12 Contrato
13 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
14 Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua \\'âlliedo Ilittencoun de l\,Íoraes n" 212. Ccntro. lirne Jl. 3266.8100. CIP - 8ó.2i0-000 Nora Santrr

Bárbara- Paraná l-l-rnail - licirlcuo rr nsb.pr.qor.hr' - \ * rr'.nsb.Dr por'.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N.lozorg

Aos 15 dias do mês de maio de 2019, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação n' 1612019, registrado em
1410512019, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 038, que corresponde a este termo.

Etoine Cristitu Lútí Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walfredo Bittencoun dc Moraes n' 222, Ccntro, I]onc 4J. 3266 8100, CEP - 86 250-000 Nova Sanla tsárbâr4 Pârâná

I1-mail - Iicilacaoiír nsh.pÍ.Êov hr - \\\\1v.nsb.Dr.Êo\'.bÍ


