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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA OE ESTADO DA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA páqina: mt / OOr
Cerliíicamos que as inlormaçôês abaixo coníam dos docümentos arqulvados nesta Junla Comercial e são vigêÍ es
na data da sua exp€dição.

de CNPJ

073r Í a&?0001.{I

Data de ÂÍquivamento do
Ato Coníitutivo

oô!4/2005

E TOALEÍES PORTATEIS".

Âdministrádor xno«xxux

tlala de lnício
de atividâde

10rc0/ãD5

SItuação

REGISTRO ÂÍIVO

Emprêsas - NIRE (Sede)

4120g4597-1

Endereço Compbto (Logradouro, M e Compleflento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA BEL 1805, JARDIM s6.04Ê280

obieto Social
DE BENS MOVEIS,INCLUSIVE, MODULOS MET

CaÍÍlalr R§ í00.0(x),00
(CEM MIL REAE)

Capilal lntegralizado: R§
(cÊM MIL REAIS)

100-000.00

Sócios/Parlicipação no CapitaUEstrÉcie de SóciolAdministradoÍ/Término do Íllandato
Panicipaoão no caolrd íBlI Esrccie dê Sócà

Í0.!00,00 socp

goroo,m soclo

Ádminislrador
TéÍmano do
lrãn(Ho

)OOOC«x)ffi

NomerCPF ou cl{PJ

CÁALOS HUMBERTO AAPTISTA
055_667.748.06

ELIANAGIACOMINI
980.707038.49

último arquivarneôto

DáI:e]. 2111212012 Número: ã1128102438

Alo: ALÍERAçÃO

Ev€nto (s)r ABERTURA OE RLIAL Ell OUÍBA UF

ÁLTEBACAO DE DAÍ,O§ (EXCETO r{O[rE EÍ*PBESARIAL)

coNlsouDÀçÃo tE coNTBATo/EsÍaTUTo

Filial(ais) nesta Uhidade da Fedetação ou tora dela

1 - NIRE: XXXXXDü)Oü CNPJ: XXIo(XXXnXXXX

EndeÍeço Completo (Logradouro, t€ e CompteÍÍênto, BairÍo, Cidade, UF, CEP, Pais)

B. BRIGAOEIRO FARIA SP

CURITIBA PB, 25 de noveínbro de 20 14

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GEBÁL

J,M
Doormento Assinado 25111t2\14
Junta Comerclal do PaEná
CNPJ:77.964.170rc001-99

Vocé dsvâ inslalâÍ o ceÍljficado da JUCEPÀR

Pâra venfic€r a ãulenuodade acesse wúwjunl,acom€Íoal.pÍ

il icroempre€ã ou
Erhprêsa de Pequeno Porte

(Lêi nr 1231:àX,6)

Empresâ de pequero portê

Prazo de DuÍação

lhdêteÍminado

e inÍoíme o núunero 1,15614638 nâ Cúerta de Autantiêdâde

cmsuE ôrponiwl por 30 Úas reffi
www júntacomercbt.pr.gov.b/cêrlif ca«)

NATUTEZA JUTidiCA: SOCIEDADE EMPBESÁRIA LIMITADA

r456r4633
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Fornecedon DÍICAZ IIrcAIX)RA LTDÂ- EPP
CIÍPJ: O7.3 I 1.E35/O(X)1-()1 Inscrição Eet. : Isento
Eadereço: Rua Bélglca, 1805, Jú lgaÉ, CER t6O.lG28O Londrina-Pr.
Telcfone/ I.ar: í.f9P341-16O4 - e-nait cador@ttvaloca,cao.com.br
Banco: Banco do Braell Agencia: 2891-6 Conta Corrente: 26.511 X

À
Prefeitura Municipa.l de Nova Santa Bá,rbara-PR
Comissão de Licitações.

Ref kegáo Dlecenchl IÍ' O55/2O14
Processo Adnlalrtrettuo lfo. 8O/2O14

AITE;XO VI,
DECLANACÃO COüIR,OBAÚRIA DE EIÍOI'ADRÂEIITO COTO ECROTME§A OU

ETPRT§A DE PE OI,EIIO PIORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na l.ei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, que a

Empresa Eficaz locadora Ltda-Epp CNPJ: 07.311,835/OOOI-01 esta enquadrada na categoria Pequeno

Porte, b€m como nâo está incluÍda nas hipóteses do §4" do art. 3'da ki Complementar n' 123, de 14

de dezembro de 2006.

lÍova §qnta Baóara, O5 dc Janclro dc 2O15

l.,r.3il.eSSi0001-01
iRozoo, EFIGZ LOCÀDORA IIDA" EPP

Fantasia: ATIVA LOC

ONDRINA.PL

C.rlo. Hurobcrto
CPF: O55.667.

- Adnld:trador
- RG: 1.637.20O-7 §SP

Ef,cez Locadora LTDA - Epp - CIÍPJ: O7.311.a35/qn1-O k
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Rua Bélgica, 1805 - Jardim lgapó
CEP 8604Ê280 - Tel.: (43) 3343-16M

LONDRIiIA/PR
www.ativalocacao,com.br
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PODER JUDICIÀRIO
JUSTIÇA DO TRÀBA],HO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIHISTÀS

EPP (MATRIZ E FILIAI S )NOME: EFICAZ LOCÃDORÀ LTDA
CNP.f : 0 7 . 311- . I3 s / 0 0 01- 01
Certidão n': 7153 9687 /201,4
Expediç
val idad
de sua

ulza!1:
6/2o]'s :

ao: as 09:34 :13
(cento e oitenta) dias. contados da data

inistério Púb1ico o

06/o 80
expedi Ça

Certif ica-se que EFrcÀz LocÀDoRÀ r,TDÀ - Epp (tí.ÀTRrz E FrLrÀrs),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 07.311.835/OOO1-01, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das teis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na ResoluÇão Administ.rativa n" 1,470 / 20'J,'J, do Tribuna] Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabi I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados até 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 aceit.ação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticj-dade no portal do Tribunal Superior do Trabafho na
Internet (htt.p: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente .

TNRORTíÀçÃO TMPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenaEória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistsas, incl-usive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recofhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o M

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(- M
ry

idas e sugesEôes: cadt
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À
Prefeitura Municipal de Nova Sântâ BaÍbara-PR
Comissâo de Licitações.

Ref Pnegáo Pteceaclel Il' O55/2O14
Proce$o AdEhbtratlvo Il". 8O/2Of4

vE-
DECT,ARAçÃo íART. 7", rrc. ffirtr DA crl

Prezados Senhores:
A empresa Eficaz Locadora Ltda-Epp, inscrita no CNPJ sob n"O7.3f 1.835/0OO1-O1, por intermedio de
seu representante legal o(a) S(a).Carlos Humberto Baptista portador (a) da Carteira de ldentidade
n"1.637.ãXI'7 88P e do CPF n" 055.667.7.8{16 DECLÁRÂ, para frns do disposto no inciso V, do aÍt.27
da Lei Federal n'8.666, de 2l de junho de 1993, acrescido pela lei n" 9.854, de 27 de outubro de
1999, que neo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre e nâo
emprega menor de dezesseis anos. Res.salva: emprega menor, a
aprendiz.

Nova Santâ Bárbara, O5 de Janeiro de 2015.

Cados Ifumberto
CPF: 055.667.

de quatorze anos, na condiçáo de

7 .311.ticsrü001-0i
ROZõO: IFICTZ TOCADORA TTDA. EPP

Fantasia: ATIVA LOCAÇÃO

A- PRLONDRIN

- Admlnistrador
- RG: 1.637.2ü)-7 88P

Elcaz Locadon LTDA - Epp - CITPJ: O7.311.835/üX,1-O

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

LONDRINA/PR
www.ativalocacao,com.br

a

.to
a

Foraecedor: DFTC.AZ L(rcAIX)RA LTI)A - EPP
CIIPJ: O7.3 I 1.8ÍlS/O(X)1-Ol laccrlçto Eet.: Isento
Eadercço: Rua Bêlgica, 1805, Jd. Igapó, CER 8óÍ16280 londrtna-Pr.
Telefone/ far: (.1t!1334f -1óO4 - e-malft carlos@ttvalocacao.com.br
Baaco: Banco do Brasll Âgencia: 2891-6 Conta Coneate: 26.511 X
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À
hefeitura Municipel de Nova Santa Bárbara-PR
Comissão de Licitações.

Ref Pregáo Prcrencial It' O55/2O14
PÍoce3lo AdutrdstÍativo lf". 8O/2O14

AITEXO VIII
-DECIáRAçÂO DqIDOIÍEIDADT.

A empresa Eficaz Locadora Ltda-Epp, estabelecida na Rua: Bélgica 18O5, Jardin lgapó, CEP: 860z16-
28O lnndrina-Pr. inscritâ no CNPJ sob n" 07.311.835/OOOf-Of Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregáo Presencial N" 55/2014,
instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos decl,arados inidôneos parâ licitar ou
contratar com o poder pubüco, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão da verdade, firmamos o
presente.

107.311.835tü00
RrrZÚO: EF!üZ LOf,ADORA TTDA. TPP

I Fantasía: ATIVA LOCAÇÃO
i LONDRINA- PR

Nova Santa Bárbara, O5 de Janeiro de 2015.

CaÍlos HuDbêrto - Sócio - AdElnl.tradoÍ
CPF: O55.667.7118-06 - RG: 1.637.2q)-7 SSP

- C!ÍPJ: O7.311.835/«Pr-O 1

Rua Bélgica, 1805 - Jardim lgapo
CEP 8604&280 - Tel.: (43) 334&í604

LONDRINA/PR
Yfl w.ativalocacao.com.br

Eílcaz

2c.
a

a
{D

Oa"

Foraecedon E,Í"tCtZ L(rcADORA LTDA - EPP
CIíPJ: 07.31 1.E35/flD1-O1 Inscrição Eet.: Isênto
Enderleço: Rua Bêlglca, 1805, Jd- IgaÉ, CER §O4ó2AO Londriaa-Pr.
Telefone/ Far: (43)3341-16()4 - e-Eait carlo@tfuelocecao.con.br
Banco: Banco do Brasll Agencla: 2891-6 Conta Coreate: 26.511 X
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Foroecedon Dtr.IC.IZ IÍ)CÂIX)RÂ LTDA- EPP
CIf PJ: O7.3 1 1. 835/qp1-O1 lascrição Eat. : Isento
Endereço: Rua Bêlgica, 1805, Jd- Igapó, CtR a6Íy+62AO Loadrtaa-Pr.
Telefoae/ Fax (431334L-L6ÍJ4 - e-malt carlo@tivalocacao.com.br
Banco: Banco do Brasll Agencia: 2891-6 Conta Corrente: 26.511 X.

À
Prefeitura Municipal de Nova Santâ Bârbara-PR
Comissão de Licitaçôes.

Ref Pregão Prescaclal n" O55/2O14
Procegso Adrrr rnratratlvo Ir". 8o/2o14

ANETO D(

A empresâ Eficaz Locadora Ltda-EPP estabelecida na Rua: Bélgica 1805, Jardim Igapó, CEP: 86046-

280 londrina-Pr. inscrita no CNPJ sob n' 07.31 I.835/OOO 1-O 1, Declaramos, na qualidade de

PROPONENTE da Licitaçâo instaurada trrela Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbâra, na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N' 55/ 2014, sob

as penalidades legais, que náo

licitação.

fato superveniente lm de habiütar-nos para a presente

07.311 .835/0001-0i
ROZOO: EFICAZ TOGDORA LTDA" EPP

F antasia: ATIVA LOCAÇÃO

LONDRINA. PR

Nova Santa Bárbara, 05 de Janeiro de 2015.

Cerlos llumberto
CPF: 055.667.

- Sócto - Adnialstrador
RG: 1.637.2qr-7 SAP

EÍicaz Locadora Ltda - Epp - CITIPJ: O?.311.435/üP1-O1

O C
(

a
ta

t

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

LONDRINA/PR
www.ativalocacao.com.br
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A[T!âcAz rncArx)RA LrDA - EPP
CIíPJ: O7.3 1 1.835/qD 1-O 1 Inscrtção Est. : Ircnto
Endcr.eço: Rur Bêlgica, 1EO5, Jd. rgeÉ, CEP 86t046280 londrloa-Pr.
Telcfoac/ Frr: (.fÍip341-f 6(14 - 6-nril: carloc@tlvafocaceo.con.br
Bsaco: Barco do BÍastl Agencia: 2A9l-6 Coata Correate: 26.511 X.

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bârbara-PR
Comissão de Licitações,

Rcf Prcgeo Prcrenclel lr O55/2O14
Itocc3ro Adrn lnl.tnttuo f,". 8O/2O14

:UI

Eficaz Locadora Ltda-EPB inrrita no CNPJ sob o n'07.311.835/ intermédio de seu representanb legal

o (a) Sr Carlos Humberto Baptista, Portador (a) da Carteira de Identidade n" 1.637ã117 SSP e do CPF n"

0fis.fÍi/.7ffi ,DECLARA, para efuib de participação no processo licitatório Pregão Preencial N" 55/2014, da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,

companheiros ou par€Íres em linha rcta, colâteral ou por afinidade, até o brceiro grau de servidores, quer sejam

de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assesoramento, de membros ou servidores vinculados ao

Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de hefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, 05 de Janeiro de 2O15.
@
f 
Rcúo: EflüZ tocADoRA LIDA. tPP

i Fantasia: ATTVA LOCAÇÃO

I lor'roRrNA- pR

C{rlo3 EUIlbGÉo - §óclo - Adnlatrtrador
CPF: O55.ó67.7r1t-O6 - RG: 1.637.2q)"7 ASF

Eôca: Iacadon Ltde - Epp - CITPJ: Oi7.311.835/qpf -O1

Rua Bélgica, 1805 - Jardim lgapó
CEP 86046-280 - Tel.: (43) 334&1604

LONDRINA/PR
ww.ativalocacâo.com.br
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EiLl !!tÀs-DÉ-!ONI]RINÂ PRTl, DE

deverá fazer hansporte de cargas com empresas devidamente ricenciadas pero rAp.

Não poderá em hipótese alguma transbordar e ou causar danos ao meio ambiente dev ido ao transporteinadequado de suas cargas. Não poderá dispor nenhunt resíduo a céu aberto e/ou em Iocais inadequados.Esta Empresa está proibida de proceder a qualquer anÇamento de seus efluenles tran sportados, deuaisquer fontes poluidoras, d iretas :u indiretamentc nos corpos de água E, não poderá proceder à queimaqualquer resíduo a céu aberto, DEVENDO TRABALHARàluz da Lei Federal 960 5i 98, do decreto Federal3179/99 e do Decreto Estadual 857 cte 1g.07.1979 ore regulamenta a Lei 7109 de .17.01.1979.

Esta empresa não poderá produzir ruÍdos ; originários de suas atividades, que afetem o meio ambiente eram o prescrito no Código de posturas do Município

Sgcretaria do Estado do Meio
Ambiente e RecuÍsos HÍdricos

(@,

Instituto AÍnbiental do paraná
Oi'êtoria dê ContÍote de ÊecLirsos Ambiêntais

I
DO PÁTÁ

INsI]T

ça de Operação

N" 17928

Validade 1310212015

Protocolo 75179804

lieioo

Íé

Londrina, 13 de fevereiro de 2009

Local e dala

O proprletário requerente acima qualiÍicado náo-consta nesfa data,
como devedor no cadastro de
lnstituto Ambienlal do paraná.

autuações ambienta is do

natura do representante do lAp
ArE o drrde quc

CARLOS

Carimbo e assi

mpressa: 1 3/0212009 1 6:23:28 Página: de2
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*CADASTRO TECNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE . CR

Registro n.o Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:

5134749 07t01t2015 29t11t2014 28t02t2015

CNPJ:

Razáo Social:

Nome Fantasia:

Data de Abertura

Endereço:

07.31 1.835/0001-01

EFICAZ LOCADORA LTDA . EPP

ATIVA LOCAÇÃO SANEAMENTO E SERVIÇOS

06/04/2005

Logradouro: RUA BELGICA, 1805

N-o: 1805

Bairro: JARDIM IGAPÓ

CEP: 86046-280

Atividatês desenvolvidas:

Complemento

Município:

UF:

LONDRINA

PR

Categoria

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 prestaÉo de informaçóes ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

ÍiscalizaÉo do lbama.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizaçôes,

permissÕes, concessÕes, alvarar e demais documentos exigíveis por instituiçÕes federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e pÍodutos ê subprodutos floÍetais e faunísticos.

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

Chave de autenticação qadm.lleS.gd2i.zpSe

t

IBAMA. CTF/

Ministério do Meio Ambiente
lnstituto BÍasilêiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Dados Básicos:

Atividade

,,ú

ft,
07to112015
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AUTARQUTA MUNtctpAL oe sRúor DE LoNDRINA

A Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, de acordo com a Lei Estadual 13.331 de 23.LL.200L e Decreto Estâdual

ne 5.711 de 05.05.2002, do Estado do Paraná, concede a presente
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&m@ffiNç,4 SA'NffiWÁWMA
Razãosociar; EFICAZ LOCADORA LTDA

Endereço: RUA BELGICA, 1805

BAIRRO: IGAPó

icenciado p^,^, LOCADORA DE CONTAINNER e TOALETES

varidade: /y' ,l l//-,

Ne t64z/20L4

CN PJlcPF : 07.311.835/0001-01

CEP: 85.046-280

Proc:67267/2014

N <:

Co,l

E 14

OÁ VÉBDÁDE

r lt,it 
vtLAR GAflC,A LI

SUFFAIO

a

(Conforme Resolução Ne 06 de 11de Novembro de 2013)

Cód. Req: 759407
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-Z-7/ SÁ.NEPAR

lní. CA. 0327 I 20í4 - USIDLD/CTE

Londrina, t1 de novembro de 2O14.

PARANÁ

À

EFICAZ- LOCAçÃO DE CONTANNERS E TOALETES LTDA

CNPJ: 07.3í í.835/0001-0í

MATRiGULA: 1235.5050

Rua Maria Calsavara Gallo, 45 - Londrina - PR

Recebemos sua solicitação, referente ao pedido de parecer de Análise e Carta de Anuência
sobre lançamento de efluentes em nossa rede coletora de esgoto, pelo que respondemos:

1. ji151aLqçÔES SAN]TÁRnS E PLUVTATS DE EDTFTCAçÓES

Conforme inspeção realizada em 2311012014, constatou-se que as instalaçóes da ediÍicação
acima citada, reÍerente a esgotiamento sanitário e águas pluviais encontram-se tecnicamente
operando conforme o Código Sanitário do Estado do Paraná, Lei n" 13.331/2001, Decreto no
5.711t2002.

2. QUALIDADE EFLUENTE INDUSTRIAL

A atividade da empresa consiste na Lavagem e Higienização de Banheiros Químicos em
local coberto. Os reservatórios dos mesmos são succionados no local de cada evento e o
efluente é destinado para a Estação de Tratamento de Esgoto da SANEPAR.

ÂUTENTICÂ. o

ros PaóPRros E Dos loou,Rroos

io'o*,rÂ 00 JAN 2015

e presenre f o#e roprolutr fi d d0 de*míh
que nN hir!r,$üEd!, D Í1,

COMPANhIA OE SAXEAMENÍO OO PARANÁ
Utrid.d. d. §.rvl§ô lndú.lrirl d. R.cl.n.l lo.d.in.
Coord.n.çto d. Ír.l.m.rlo d. Érgoto
at.na.rr Ju.c.llno Kohlirch..l d. Oliv.aÍ.. 1í32 - CEP 4302o-o00 - Lo.driná - P.r.rá
r.r t,r3r 33r3-a335 - F.r (a3) 3025-3rC5 -.-n.'1. ri.ou.rAr.n.p.Í.c.m.br
POLI'ICA DA OUALIDADE,AUSCAR PER,,ANENfENENfÉ A EXCELÊNCIA DOS PROOU

oEJEÍtVOS: PROvOvER A tELEORtA CONÍixUA OOS PROCESSOS, CUTPATF 
^S 

rOPrrS E OrSPO§rÇôES lEGAlS, PROÚOvER
O DÊsÉttolYtlÉlfO E AEI EsIrrx 0os EIPnEGrooS E COtaaoitDOnES, PXOPoRCtottAR o cREscttFtÍo Dl EfPl€S, fO r6lclDo-

I
I

TABELION
r40T ONAÍC Dt'NOTAS OI TO

RÀ.

IWq



14.0 SERVENTIA NOTARIAL DE LONDRINA

;m#*':,','s:::nY:.lx$Íj;Í: l!:# fl "" *

AUTEN-r'r CÁ

DÊ CARI - EscÍevente

ALINE VILAR GARCIA LIMA - E§$evente
)

)

roro^tA gg tlN 2015

documentcdoiieiÍe!Íüiuçao?

lê0oú

DIEGO AUGUSTO BUFFAL o GOMES . Essevenr'
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3. CONCLUSÃO

Qualquer alteração na atividade da empresa ou nas instalações hidráulico sanitárias da

edificação deverá ser previamente comunicada a SANEPAR, Sob pena de cancelamento

imediato desta Anuência, comunicação aos órgãos ambientais competentes e
consequentemente, desativação da interligação de esgoto'

A presente ANUÊNCA tem a validade de 01 (um) ano a contar da data da sua emissão ou

lmediatamente se houver qualquer episódio que contrarie suas

Atenciosamente,

ru Kikuchi Arai

da Unidade de Serviço Gerente da U e de ServiçoI
lndustrial da

'/)4r;

ional Londrina

a
J.de Sou

Técnico Meio Unidade de
Serviço lndus aI Regional Londrina

COMPANHIÀ DE SANE MÉN'O OO PARAI{A
U.id.d. d. s.rriço l.du6lri.r d. R.gion.l Lond,lnt
.ôôrd.n!.À. d. Ír.t.m..lo d. E.ooto
;;;;i;; J',;.';. x,rr,rct'ccr ar-otrvri,r. 1r32-cEP6602o-0o0-Lordrin. Pá'"'
i.i, trri rrrs-rscs - ã.r (,13) 3025-3i95 -._ú.rl: U.or..O..n.p.Í'coB'br-iàihr,t-ot 

ouALIDADÉ.- aúsc^R PEavtieiiinÉn'.eTi*cÉLÊxcrt oos peoouros PFóPRlos E oos ltDourn'oos

o*JÉfrlos: pnoaovER a uELtaoRta cotÍlru^ Dos ProcESso§, cutPFtR as xoRtas E DrsPosrçoEs !9À!5r !!-o-rl9!ER--ó oeie--rvoi-iiiÉrro.r eu tsrta oos etpii{iios É côLrBoaiooiEs, peoPoàctotra o ceesctrEtÍo DA ETPREtA to tÉRcaDo

lL

os efluentes gerados pela empresa EFICAZ - LOCAçÃo DE CONTANNERS E

TOALETES LTDA" podem ser lançados na rede coletora de esgoto da SANEPAR. Ressalta-

se que aS caracteríSticas do efluente, como vazão, periodicidade e as condições atuais do
efluente não deverão sofrer alteraçôes, para que haja a garantia do lançamento na rede

coletora de esgoto.

Regional Londrina lndustrial da

4
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w.ã> ne@iraF€dsd 1|1,.J§=

tvrrlsÉnoBgFAZENDA
Sêcretaraa diieceita Federal do Brasil
ProcuradoriiffiÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉATTOS RTLATN,OS AOS TRIBUTO§ FEDERA§ E À O|VPE
ATIVA DA UNI,AO

NoÍne: VANDERSiOíI| RBERO SUOARP - FVEítlTClS - ME

CNPJT 11.221.1É]9r1XX11-20 ;

Ressatvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍe\êr quaisquer dívÍJas de

responsabilidade do sujeito passi\o acima identificado que vierem e ser apuredas, é cedificedo que

nâo coníam pendências em seu noÍre, reHims a credlos tÍilntáÍios administrados peh Secretaria

da Receita Federal do BrasÍl (RFB) e a ínscÍÍ;õ€s em Dívira Atíve da UnÉio juÍúo à Pmcuradorie-

Geral da Fazenda Necional (PGFN).

Eía certilão, úlira pera o eslabekcimento matriz e suas Íiliais, reíere-se â situação do sujeito

pessivo no âmhlo da RFB e da PGFN e abrânge inclusive es contÍbuições socieis previstas nas

alíneas 'a' a 'd' do paÍagraÍo único do aÍt. 11 de Lei rP8'2í2, d€ 24 de iulho de 1991'

A aceitação desta cêÍtilão eSá coÍtdicioneda à \,eÍificaçáo de sua âúeÍlticirade m lntemel, nos

endeÍeços <http/ íwüYí.receita.fazeÍda-gov.bÊ ou <ht$/^,nwv'pgtu-Íazenda'gov'bÊ'

certidão emitkia graluitaÍnente Gom bsse na PoÍtaÍia con uÍ[a RFB/PGFN na 1 .751 , de O2l1ol2o',l4.

Emitiíla 1 do dA 11n2m14 <hora e deta de Brasifa>.

Válida 09/06t201
: AB0C.D0EB.GíCO.Cí 3A

Quahuer Íasura ou eÍneÍda invatdaÍá este docrfilento

Nova Consutra I Í---l Pr+ir, páJinà

116
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N'0127í8200-9í

Válida 05/05/2015 Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lntemet

wúiw ia7 eai{.lii.ct -guv. ur

117

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 14-221-45910ú'l'20
NOME: CNPJ ltÂó COTSTE XO CADASTRO DE COilTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a seÍ apurados, certificamos que, verificando os registos da secretaria de

Estado da Fâzenda, constatamo§ não existir pendênciras em nome do contrlruinte acima identificado'

nesta data.

obs.:EstaCertidiioengbbatodmosestabelecimentmdaempÍesaerefere-seadébitosde
^ n"trr"r, tribrúri" 

" 
nao bibutária, bem como ao desarmprimenlo de obrigações tributarias acessórias'

& jy



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA i'IUNICÍPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
CNPJ: 76.290.691t0001_77
Ruâ Jeronino Fânas Martns - no. 1335 - Centro - CEp E6 225-000
Fone. telêÍoie.(43) 

Fâxj
wrÀ/v\,.sântececitâdopavao. pÍ.gov.br

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão no 000í I 2O1S

-- 
Contribuinte

Nomê / Razão Social
VANDERSON RIBEIRO SUDARIO. EVENTOS ME
CPF/CNPJ
14.221.459tOO01_20

Endereço
ADELSON DOS SANTOS

Cidâde
SANTA CECILIA DO PAVAO

Complemento

cep BaiÍro
MONTE CASTELO

- 
lnformações

Nome Fântasiâ
GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Aüvidade
lnicio das Atividades

02/09t2011

- 
Fínatidade

D PARAF NS D E FATOS E D R E ITOS PED Do VER BAL

- 
Referência

1íg

86225-000

iÉ;rds;{':ITl.tg:iiíBis§3êt,,âff ".,,^.I5'ff _:ff üf Fãi,1?1,ffoo,.à*,53,,.o.

R€ssalvado o di.êj.to da Fazondâ púb1icâ do Município dê cobtarrliàurário§, *rrlr"p, ,à. " ,r".ir*u"-]]I.--r"_""dâ, NÀo ExrsrrEuftas- ê deüaj,s l,,âittrto" 'hunicipais, 
àtá a prêsêntê datâ, p€1odispositivos regul{6eatares

;;;;;;';; i;;"{ffi;: -ivis€ntê.' 
rorneço ã Presêntê csnrtoÀo

José a

Fiscalde T

ffi
't-.*y

quaisque. créd.itos
R, débitos, taxa6,
çÍuê, na for.Dà dos
NEcÀII\rÀ, ê qua.i,

pêE Arêâ PúBica Llda

ü

^

Ceíidão smitÍda em 915 ás 13:47

cztoztzoti
__2

ÀIovÀ §AI.IIA

eüNtBtcott

NESTA
PA PARA

TOOVAS

Btú RUSCA EAL IZADA D D E E TRI B FORAMR NU DoS ENCODE TR DNTRADOSUTB MOS BITOSUN s OSLANÇAD E EST c TON R BU NTE R ESSALEAL oVO DIZAR N ER DEBU NSCAS l\,4o o EENTO M Uo E FSE IZER NE ESSÁR ro

Usuáno: JOSE SANT^r{A FTLHO

Cêrtidão válida

M

11

UF
PR

I
:

i



19112m14
Consulta à Certidão Negáj\a de Détito

IíINISTÉRO DA FAENDA
Secretaria da Receita Federal do
Bradl

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELAIIVOS AS CONTR|BU|ÇôES

PREVIDENCIÁRAS E AS DE TERCERóS

No í75262014€8888459
Nome: VANDERSON RIBE|RO SUDARTO - EVENTOS _

ME
CNP J: 1 4.221.459/0001 -20

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
inscre\er quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identifcado que üerem a ser

^ 
apuEldas, é certificado que não constam pendências em
seu nome relati\as a contribuições admínistradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Díüda Ati\ã da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e Élida para
todas as suas fliais, reêre-se exclusi\ramente às
contribuições preüdenciárias e às contribuições deüdas,
por lei, a têrceiros, inclusire às inscritas em DAU, não
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB
e as demais inscrições em DAU, administradas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFNURFB.

Esta ceÉidão é ralida para as finalidades preüstas no
arl. 47 da Lei n" 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto
para:

^- arerbação de obra de construção ciVl no Registro de
lmówis;
- redução de capital social, transferência de controle de
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou
transÍcrmação de entidade ou de sociedade sociedade
empresária simples;
- baixa de frma indiüdual ou de empresário, conÍorme
definido pelo art.93í da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro
de 2OO2 - Código Ciü|, extinção de entidade ou
sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à
finalidade para a qual Íoi emitida e à rerificação de sua
autenticidade na lntemêt, no endereço
<http://www. receita.fazenda. gov. ba

Certidão emitida com basê na portaria
PGFNiRFB no 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida
Válida

4
07t12t2014

htFr/cnddat4.€,v. g o/.b/c1J§/cor{e){dcÍxrcnd.túri

Conjunta

1D

1r9
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Ceúificado de Regutaridade do FGTS - CRF

Validade: L5/12/2O14

CeÉificação Í{úmero: 4121509204586896769

ürü

Inscriçáo: t422t459looo1-2o
Razão SociaI: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME

Nome Fantasia:GAE GRUPo DE APoIo E EVENToS

i'"a"a*", RUA ADELSON DOS SANTOS 11 / CONI MONTE CASTELO / SANTA CEGLIA
' Do PAVAo / PR / 86225-000

A Caixa Econômica Éederal, no uso da atribuição que lhe confere o AÍt' 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 Certiftcado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

ãéóitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das

obrigações com o FGTS.

3l0Ll2015

InformaÉo obtida em 05/OL|2OL5, às 10:14:10'

A utilização dêste Certificado para os fins prêvistos em Lei está condicionada à

,"rináÉo de autenücidade no site da Caixa: www'caixa'9ov'tr

120



Comprovante de lÊscrição c de Siílação Cadastral

ConEibuiÍne,

Confire os dados de ldêntihcaÉo da Pessoe JuÍídíE e, se hou\êr qualquêÍ diveÍgênch, pÍoviJencie junto

à RFB e sua atua[zação cdastÍel.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NÚMERO CE INSCRIÇâO

ld22í./r59/qr0 í -20
MATRU

COMPROVANTE DE INSCR rçÃo e oe smlaçÃo
CADASTRAL

DAÍÀ OE ASERÍURÂ

í9/08/20t 1

1 211

/.I-Lffir, !.L_i

NOME EI\PRESARIAL

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVE]iITOS - ME

m ESrÁaErEcli€NTO (tloílG tE ÊA^ÍAS|4
GÂE - GRUPO DE APOIO E EVE]ÚÍOS

ATIVA

É oÁ ÁrlvroAEE

82.30{{rí - seÍviços dê úgâíli de tetsas, congÍessos, e Íestas

E DÀS ATI!'1OÁD6

90.í1-í{l'l - Alividades de vi{ilâneia e sêglrÍança pÍiEda
7ia-20{{4 - Fí]ttag€ín de Íeslas e evêt*o§

aÍúêÍioÍmente93.29i§9 - odÍas íiúdades de ÍecÍeação e hzÊr não

E DA NAÍUREA ucA
2í3{ - ÉMPRESARIO

LOGRADOURO

RADELSON DOS SANTOS
NÚiCRo
11

COiIPTEJIIENTO

CEP

86.225{00
BARRO/DISÍRÍTO

coilJutr,To ÍtOt{IE GASTELo SÂNTA CÉCü-IA DO PAVAO PR

CÀDÀSTRÂL

Írroflvo DE

ESPECIAL

AÊudo peh losül!çâo f,bíÍnatira RFB Ílc 1.470' de 30 de mei, dê Z)14

ÉÍüo m dh GpíÍ,OíS às Íofl:t2 ({fda e tEra de Brãílil). Página: í/í

@ Copyright - os/o1Dots

I'M

19/08/2011

b
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MV PRODUÇÔES ARTíSICAS
VaÍdeÍsoÍr Ribêim SúdáÍio - Eveírt6 ME

RUA: ADELSON DoS SÂNTGS, N" 11, @NJ. l/loNTE GASTELO

FONE: 8412€88í/SS1-s.ffiP 86ã000 - §ÂrtITÂ CECíUA DO PAVÃO-PR' CNPJ

14.221.lsgfin0r-z0

AnaExovr

PREGÃO FXTf,Sf,NCTAL IIP S,2OI4

DECI.ARAÇÃO COMPROBATÓRIA I}E ENQUÀI}RAMENTO COMO

r,rrCnOnMPRE§l OU EMPRE§A DE PEQIIENO FORTE

-ME

Declaramosparaos€,fdtosdodiryosomlriCompleaerrarn"|2},de|4dedezembrode2006'
qr,e a nmprà vANI»DnSOlt fünnfrc S{IDÁRIO - f,YEI{TO§ - ME, in§6ita no C1qpJ no

- 14.22l.45gtooor-zo, esa qrra*aoa m cáeguia f,ficÍocryes4 bem cl)mo 9- e*á irrcluída nas
,^ tipãã*. ao gl. do * f" daLi Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Smta Cecília do Pavão, o8 de janeko de 2015'

Marcos V

CPF no 84.978-08

RG n' 4. 146.772-0 SSPiPR

Procurador

Ribeiro

fÀvr-I
Ir.!r!À.il4lr4ia4:

B M
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,EISTÀS

EVENTOS ME (MATRI Z E FII,IAIS)NOME: VÀNDERSON RIBE]RO ST]DARÍO

CNPiI: 14 .221 .459 / o0ol-20
CerEidão n": ?463873 4 /20]-5
Expedição : -05,/ 01

varidade ,(p1/ ot /
2 015

201
, às l-0:05:32
- 180 (centso e oiteDEa) dias, conEados da datsa

de sua exPe

uÍFoRIíÀçÃO rxPoRrÀllrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídi'cas
inadimplentes perante a ifusuiça do Trabalho quanEo às obrigações
esEabelecidas em senEeDça condeuatsória tralxsitada em julgado ou em

acordos judiciais tsrabalhistsas, inclusive no concernente aos

recofhimentos previdenciários, a honorários ' a custsas' a

emolumentsos ou a recoltrimeutsos determinados em 1ei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia'

)e

certsifica-se que VÀrÍDERSOIÍ RIBEIRO §I,DÀRIO - AVB!ÍIOS - líE (llÀTRIZ E

FrLIÀr§), ingcrito(a) no CNPJ sob o n" 7'4 '22L '159/ OooL-2o ' nÃo corgta
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas '
cerEidão emitida com base no art- 642-A da consolidaçáo das Leis do

Trabalho, acrescenEado pela Lei n" !2.440, de 7 de juJ-ho de 201-1, e

na ResoLução Àdministsratsiva n" l47O/2O]-L do Tribunal Superior do

TrabaLho, de 24 dê agostso de 2011'
os dados constantes desta cerEidão são de responsabili'dade dos

Tribunais do Trabalho e estsão atual-izados até 2 (dois) dias
anleriores à data da sua expedição'
No caso de pessoa jurídica. a Certsidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeLecimentsos. agências ou filiais '

A aceicação destsa cerEidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no PorEaI do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (htstp: / / wwv - tst-jus'br) '
Cereidão emitsida grraEuitamente.



Í\,IV PRODUÇÕES ARTÍSICAS
VandeÍson Ribeiro SúrdáÍio - Evefltos ME

RUA: ADELSOT{ DO§ SANTOS' N" 11, COi*,. HOI{IE CASTELO

FoiE&112€s81/ss1-s4s5cEP86225.0m-SÂt{TAcEcillÀDoPAvÃo-PR-CNPJ
14.-?zt-1591üR1-z}

AF{EXO Vll

MODELO DE DECLARAÇÃO (ART. 7, INC. )OfiIII DA CT)

Prgzados Seúores:

-ME

1c4

A empresa VAIIDER§ON BIBEIRO SIJD1IRIO - EVENTOS - ME in§cÍita no CNPJ no

14.22|.45glüo1-2o',IrirermerliodeserrrepresertantelqaloSr.l}IercosValentim
I)amasceno, portador da Rã;" 4.146.7724 SSP/PR e do cPF n" O77 .7M.97848, DECLARA'

^ pu," fins do disposto ; il; v, J" ,rt. 27 d^t,,i Federal n" 8-6ó6, de 21 de juúo de 1993'

acrescido pela Lei o" s cí-e n dEq*úro de lw-wfu arwwmeno- de dezoito atros em

trabalho noturnq p"rig*"ãúú" e r*o em(!a rrenor & &sseis anos' Ressalva: empregê

menor, a partir d"-qrrto.o "*g 
na codit'ao de apiàúi'

Santa Cecília do Pavliro' O8 de janeiro de 2015'

Marcos Valen

CPF no 0 -08

RG n" 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

-Y
)

N



MV PRODUÇÕES ART|STICAS
vandersm RibeiÍo Súdáio - EveÍItG ME

RUA: ADELSON DorS SANTOS, N" í1, COilU' HOt'lTE CASTELo

FoNE: &{12-9881,ss,t{4ÜrcEP 86225.]Ím - ScnÍTA cEcíUA Do PAvÃo-PR' GNPJ:

I 4-22'l ..159/lxx,í -2()

ANEXOVIII

DECI,ÀRÀÇÃO DE IIX}NEIDADE

PREGÃO PRESENCIAL NO 55NO,4

Sama Cecília do Pavão, 08 de janeiro de 2015

-ME

115

A empresa VAI\DER§oN RIBEIR0 SIJDÁRIo - EYENToS _ ME, inscfita no CNPJ no

14.221.4591Xffi1-20,e§áelccidanaRuaÂdelsmdossdoqn"ll'CqirÚoIúooteCastelo'na

^ cidade de Santa Cecília d" p*ãr, Esú fo pd-eá! rk=ruo, sob pera da lei" gue na qualidade de

;;õ;"* do procedimento licitarório, sob a modalidade Prcgio P*sencial No 55i2014,

instaurado pelo Mrmicípio de Nova saara Bártara, que fu fomos declarados inidôneos para licitar

ou conEatar com o poder prblico' em qualqtrer de sras esferas'

Pr ser eryressão da vodade, firmams o preseate-

Marcos V

CPF no 978-08

PlGrf 4.146.7724 SSP/PR

Procurador

Ribeiro

r-rE

& l,0'



MV PRODUÇOES ARTÍSTICAS
Vanderson Ribeiro SúdáÍio - Eveírtos irE

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N" í I , @IÜ. ríOilIE CASTELo

FONE: &412-988'JES1.8'I85JCEP 8625,0(}0 - SATTITA CECIUA DO PAVÃO-PR. CNPJ:

14.221.159ftO01-fr

AI\TEXO lx

PREGÃO PRf,SENCIAL TtO 53I2OI4

Pavão, 08 de janeiro de 2015.

1e6

A VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - MF4 inscrita no CNPJ no

14.221.459tWO1-20, esabel€cida na Rua Adelson dos saúos, n" ll, conjuoto Monte- castelo' na

cidadedeSantaCeciliadoPavão,Declararnos"naqualidadedePROPIONENTEe-!':'r!fo
instaurada pela prefeitura Muni;ipal de Nova Santa Brírbara, na modalidade PREGAO

pRESDNCIÂL No S5lZOl+ soU ai fnatiOaaes legeis, çc rio scrrru frto supcn'eniente

impeditivo de habffirhr-nos para a presente licita@o'

Marcos Valcntim

Vanderson Ribeiro

CPF rf 07'1 .784.

FiGn'4.146.772-O

Procurador

ME

EIE@;trEI

B x@-



MV PRODUÇÔES ARTÍSTICAS

DECIÂRAÇÃO I}E NÁO PARENTESCO

A empresa VAI\aDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME' h§critâ no CNPJ no

1422i.45grc(}t,l-20'esabel$idanaRuaAdelsondosSamo§,n"ll,ConjuntoMoúeCastelo'na
cidade de Santa Ceclia áo 

-eã"ao, 
pot intermedio de se, representante 

-l"g1 
o Sr' Martos

vatentim o"-""""oq 
-pu:i"a- 

a" ic * 4.1ir'.7724 ssP/PR e do cPF n" 077 784.978-08.

DECI,ARA,paraefeitodeparticipaçãonoprocessolicitalóÍioPrtgáoPresencietN.55/2014'da
prefeitura Municipal de Noá santa Érí,rbara, que não mantém em seu quadro societririo ou emprega

â cônjuges, compaúeiros o. p-.*Ã ". 
fi*i reta cotatera ou por afinidade, até o terceiro gta' de

servidores, quer sejam de cargo em corfrança ou estãtutáÍio, àe direçao e de assessoramento' de

membros ou servidores "inã'hdos 
ao DepaÍtamento de Finanças' Compras e Licita@s do

Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara'

Santa Cecília do Pavão, 08 dejaneko de 2015'

117

Marcos Valentim Danlsceno

Vander son Ribeiro -E

CPF n" 077.784 8-08

RG n' 4.7 46.7 7 2-0 SSP/PR

Procurador

,I'6trl§ç5.*191L,

Vanderson Ribeiro Sudário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTGS, N" 11, CONJ' MONTE CASTELo

rcNEs412-988119s61{4srcEPs622q)0o-S,cNTAcrcíu,ADoPAVÃo-PR'CNPJ'
11.21-159|OOO1-20

ANEXOXII

.ME

ry ,tM'



f:

ENVE OPE o0 T o
VANDERSON RIBEIRO S RP-EVENTOS.ME
CNPJ sob o n6 11.221.459/«X)í-20
Rua Adêlson dos Santos n" í1 Conjunto MonteCastelo - Santa CecÍliadoPavão - PR.
PREGÃO No 55/20í4

Í JRA

,
,E

lr\

)

s
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REANüO DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENVELOPES N" I E M 2

REF EDITÁL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 55N014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O
080nu1

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e
no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em
atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 55/2014 -
(PMNSB) - Contratação de empresa para fornecimento
de infra-estrutura, material de divulgação e decoração
pâra evento do 25o Carnaval de Ruo de Nova Santa
Bárbara.

Aos 08 (oito) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015), as 14:00 horas no
prédio da câmara Municipal de Nova santa Brírbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida no 130,
Bairro cento, Nova santa Bárbara - PR, em sessão públicq sob a presidência da pregoeira sra.
Gabriela Araújo de Lima, RG n' 10.149.089-0 SSP/P& e os membros da equipe de apoio, Srta.
Maria José Rezende, RG n" 9.170.7144 SSP/PR e Srta. Zilda de Oliveira RG n 9.144.227-2,
designados pela Portaria n" 06912014, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e no 2
entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial n" 55/2014 -
destinado a Contratação de empresa para fomecimento de infra-estrutura, material de diwlgação e

decoração para evento do 25o Carnaval de Rua de Nova Santa Brirbara. Aberta a sessão o pregoeiro
informou que protocolaram os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: VANDER§ON
RIBEIRO SI]DÁRIO - EVENTOS - ME, CNPJ no 14.221.45910001-20, representada pelo Sr. Marcos
Valentim Damasceno, RG no 4.146.772-0 SSP/P& EFICAZ LOCADORA LTDÀ, CNPJ n.
07.311.835/0001-01, representada pelo Sr. Carlos Humberto Baptistq RG no 16.372.007. Foi enüÍo
solicitado pelo pregoeiro que os representantes das empresas presentes apresentassem os

documentos para credenciamento eúgidos no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a

sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde foi dada oportunidade as

emprcsas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como
vencedoras a§ empresas VANDERSON RIBEIRO SLTDIIRIO - EyENTOS - ME, CNpJ n"
14.221.45910001-20, E,ÍICAZ LOCADORA LTDA, CNPJ no 07.311.835/0001-01, credenciadas,

conforme edital, que apresentaÍâm menoÍes lances, compatíveis com o máximo estipulado no
edital, conforme relatório anexo. Em seguldq procedeu-se à anrâlise dos documentos dr" empresas
vencedoras do certame e observou-se que as mesmas atenderam aos requisitos editalícios, sendo
portanto declaradas habiütadas. Foi entiio concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos
para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de
intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJIJDICA às empresas os objetos licitados. O processo

sení encaminhado à Autoridade Superior para decidt sobre a sua Homologação. Nada mais a
tratar, a sessão foi encerrada" er:, Maria Jose Rezende, lavrei a presente ata que lid4 e achada
conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes, 222 - 6(0)0(43) 32ô&8100 C.N.P.J. 95.56t
E-mail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Santa Bárbara - Parâná
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

Gab

Oliveira
de apoio

Equipe aporo

Marcos

Carlos

Representante da

Ri Sudário-Eventos-ME

Ltda

da

2
Rua WalÍÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 326ffi100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-50

Eflail: licitacao@nsb.or.oov.br Nova Senta Bárbara - Paraná



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE L|C|TAÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL NO 55/20í4
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Nova

santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia ogtoll2o'ls, às 14horas, na
câmara Municipal de Nova santa Bárbara, Estado do paraná, sito à Rua Antonio Rosa

de Almeida n" 130, Bairro centro, Nova santa Bárbara - pR, em sessão pública,

realizou-se o credenciamento das proponentes interessadas na execução do objeto do
Pregão Presencial no 55/2015 - destinado a contratação de empresa para fornecimento

de infra-estrutura, material de divulgação e decoração para evento do 25o carnaval de

Rua de Nova santa Bárbara. Protocolaram os envelopes I e ll e credenciaram-se para o

certame as seguintes empresas: VANDERSON RIBEIRO SUDÁRO - EVENTOS - ME,

CNPJ n" 14.221.45910001-20,EFICÁZ LOCADORA LTDA, CNPJ n" 07.31 1.835/0001-

01. Foi então solicitado pelo pregoeiro que os representantes das empresas presentes

apresentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o

credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as

propostas de preços, onde foi dada oportunidade as empresas de apresentarem seus

lances. Diante dos valores apresentados o Pregoeiro declarou como vencedoras as

empresas VANDERSON RIBEIRO SUDÁRO - EVENTOS - ME, CNPJ no

14.221.45910001-20, ÉFICAZ LOCADORA LTDA, CNPJ n" 07.3í1.83s/0001-01, que

aprêsentaram menores lances. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos das

empresas vencedoras do certame e observou-se que as mesmas atenderam aos

requisitos editalÍcios, sendo portanto declaradas habilitadas.

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

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

Nova Santa Bárbara, 09/01/2015.

n
Setor de taçôes

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, CeÍíÍo, 7 43.3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br

131
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ClasÉificâção por Fomecodor

Prêgão 55/20i4
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone tFax lc!,3) 2&1222 _ CNpJ N.ô 95.56i.080/OO0t .60

E-mail: p!0qsuAondÀcom.bí - Nova Santa Bárbara - paraná

Ortgem: Depto. Jurtdico;

D e stino ; P refe ito Municip a I.

PARECERTURÍptco:

Verifca-se que o edital foi devídamente publicado

junto ao órgão oficial do Município na data de 72 de dezembro de 2014 e no Diárto

Oficial do Estndo do Paranó em data de 79 de dezembro de 2.014, cumprindo-se

desta forma o que determina art 27 da Lei no 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de

no mínimo 0B (oito) dias para disputa no sistema presencial marcado para 0B de

Rua wdfuo Bi[encouÍt Moraes, 222 - FonetFax (0§,4312&1222 - E-mait: pmnsbsóara@aot.com.bÍ - Nova santa
Bárbara - Paraná

1a3

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 09 de janeiro de 2.01s, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalídade do processo de licitação pregão presenciat ne 0ss/2014
que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de infra-estrutura,

moterial de divulgação e decoração para o vento do 2ss carnaval de Rua de Nova

Santa Bdrbarq conforme solicitação da mesma, passo a tecer os seguintes

comentários.

Obserya-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigêncías fixadas pela Lei no

8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçameniirtos pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

O processo passou pelo jurídico para anáIise da

modalidade licitaúrta e diante da informação de que o processo se destinava a

Contratação de empresa para fornecimento de infra-estratura, material de

divulgação e decoração para o vento do 25e Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara

e sempre para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientação do Tribunal de Contas da llnião e do Estado do paraná,

houve a elaboração do edital convocanrio, seguindo a modalidade sugerida por esse

departamento jurtdico de pregão presencial.



Janeiro de 2.015, onde constatou-se que seis (02) empresas se credenciaram para
particÍpar do certame presenciar junto ao pregoeiro e comissão permanente de

IiCitAçãO. SENúO CIAS: VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTO ME, CNPI N.9

14.221.459/0001-20 e EFICAZ LOCADORA LTDA, CNpJ n.e 07.311.g35/0001_01.

O pregoeiro deu contínuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais. Diante das

propostas e valores apresentados, o pregoeiro declarou como vencedoras as

seguintes empresas VANDERSON RtBEtR? SUDÁRIO _ EVENTO ME, CN|J N.e

14.221.459/0001-20 e EFTCAZ LOCADORA LTDA, CNpl n.o 02.311.535/0001-01.

Após o encerramento da fase de lances, foi feita a

conferência e avaliação da documentação de habilitação, conforme prevísto no edital

do certame, constatando-se que as empresas vencedoras estavam habilitadas.

Sugerimos ao Departamento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná, no sentido de verificar se as empresas participantes

não esttio declaradas inidôneas para parcicipar de certame licitatório.

Até o presente momento não há informação da

comissão Permanente de Lícitação da interposição de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autortdade superior para que decida sobre a homologação ou não do processo.

Nova San 12 de janeiro 2.0L5.

A ro rtins Pereira
OAB ne 48.857

Rua WalÍÍêdo Bitencourt MoÍaes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 26ê1222 - EflaiL pE!§DgbêIA@aqL§0Eb! - Nova Santa
Bárbara - Paraná

1a4
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter GuimaÍães da Costa no 5.t2, Fone/Fax (c!.3l26Ç1222 - CNPJ N.ô 95.56í.080/000160
Eírail: pmnsb@ondacom.br - Nova Santa Bárbara _ paraná

É o parecer, S.M.J.
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REFEITURA IUUNICIPAL

NOVA S&NTA BARBARA
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Exmo. Sr.
cLrurrEurR var,Énro
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PRDGÃO PRESEIÍCIÂI,, a." 5,5.12íJ14,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 16 I OL /2015.

Llmo
Pre - Portaria 069l2OL4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 2:1, Cenlro, El 43.3266.8100,8 - E6.250{00 - Nova Santa Bríóara.
Paraná - El - E-maiis - iicitacao@n;tr.pr.cov.br - www.nsb.pr.qov.br
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REFEITURA MUI'J!CIPAL

ESTADO DO .5ARANA

NOVA S&NTA BARBARA

TERMO DE I{üMOLOGÂÇÃO E AITJUDICAçÃO
PRECÃ$ FRSSENCIAL N" 55/2014

Aos 16 {deze sseis} dias do mês de janeiro (01) do ano de dois

mil e quinze (2015), ern rne'Li Gabinete, eu Claudemlr Valérlo, prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuiçôes legais, HOIIOLOG}O o procedimento da

Licitação Pregão Presencial a." 55/2O14, destinado a contratação de empresa

para fornecimento de infra-esrr1-rrura, material de divulgaçáo e decoraçáo para

evento do 25" Carnaval de Rri:L de Nova Santa Bárbara, a favor das empresas

que apresentaram menores lrlopostâs, sendo elas: VANDERSOI{ RIBEIRO

SIrDÁRIO - EVENTOS - lttE. ci'tpi f." |4.22|.459/OOOI-2O, num valor de R$

4O.47OrOO, (quarenta mil qriel-iocerltos e setenta reais), EFICAZ LOCADORA

LTDA, CNPJ n" 07.311.835 IAACI-A, num valor de Rô 17.4OO,(X) (dezessete mil

e quatrocentos reais), parâ qlle a ad.judicaçáo nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes

legais pertinentes.

no
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Morars n' :lJ. CenrrD. Í8 ,i3. 3266.8100, I - 86.250{00 - Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-rrai r s llai11tltyl!1:h.or-sov.br - wwv,/.nsb.pr. gov.br
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PREFBruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÊÔO DO PARÂNÂ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 01/20í 5 - PMNSB

REFERENTE AO Pregão N' 55,2014 - PMNSB

O MUNICÍPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com pasonalidade juridica de direito público intrno, insoita
no CNPJ sob n" 95.561.080/0001{0, com sede na Rua Walfedo Brttencourt de Msaes, 222 - Cento, Nova

Santa Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250{00, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério,

RG n" 4.039.382-0 SSPPR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.40910, daavante denominado Ogão
Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N' 10.520/02, N" 8.666 de 21106lg3 e suas aheraçôes

posteriaes, Decreto Federal N" 3.555/00, Deoeto Municipal n" M1/2009 do dia Mr09/2009, em Íace da

dassiÍicação das popostas apresentadas no Pregão N" 5512011, homologada pelo PreÍeito Municipal

RESOLVE regisfar os preços para Contratação de empresa para fomecimento de inÍra.estrutura,
mâtêrial de divulgaçáo e decoração para o cvento do 250 Camaval de Rua de Nova Santa Bárbara,

conÍorme especifcado, oÍerecido pela empesa Eíicaz Locadora Ltda Epp, pessoa jurídica de direito
pivado, inscrita no CNPJ sob no. 07.311.835/000'l{1, com endereço à Rua Bélgica, 1805 - CEP: 86046280 -
BAIRRO: Jd lgapo, Londrina/PR, nesle ato repesentada pelo Sr, Cados Humberlo Baptista, inscrito no

CPF sob n0. 055.667.748{6, RG n" 1.637.20S7, doravante denominado Detentor da Ata, crja pçosta foi

dassiÍicada, observada as especificaçoes, os preços, os quanÍtativos na licitação supacitada, bem como as

dáusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si juslo e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui obieto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de empresa para Íomecimento de

iníre-estrutura, máerial de divulgação e decoraçáo pere o êyento do 25o Carnaval de Rua de Nova

Santa Bárbara, para utilização pela PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especiíicados no ANEXO l,

que integra o Edital de Pregão N 5í2011 . PMNSB, independentemenle de lransoiçã0. O Ogão
Gerenciads não se ohiga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especifca para aquisição de um u de mais itens,

hipólese em que, em igualdade de condiSes, o beneficiário do regisfo taá peÍaência, nos lermos do art.

15, § 40, da Lei n" 8.666t93, reafirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/(8.

CLÂUSULA SEGUNDA- ESPE DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

Rua W.lÊrdo Biüeacoú dê Mcrês n" 222, C€úEo, Forc 43 . 326ó.tlm, CEP - 8ó-250-ü)0 No\ra Sa . B&b.ra Pü-{rá -
E-oail - licitacaoídnsb.or.cov.hr - www.nsb.q.qov.tn

1

ITENS

Lote Item Codig

odo
produ

to/ser

viço

Desoição do podutdserviço Marca do
produlo

Unida

de de

medid

a

Quantida Preço
unitário

Preço total

1 1 5801 Banheiros quimicos Fomecimento,
montagem, desmontagem e manutençáo
pamanente no local mm um proÍlssional

capacitado de 21 banheiros quimicos,

sendo l0 masrulinos, 10 femininos e I

para Portadores de Necessidades

Satélite/
modelo:

Stander

UN 17.400,00 17.400,00r,00

f:
i*:
:r ll
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lEspeciais.
TOTAL 't 7.100,00

cuúsuu rcncgRa. ol vtoÊlcn
O pazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicialdo Municipio de Nova

Santa Bárbara.

cLAÚsuLA QUARTA - DA DoTAÇÃO OnçlUenrÁnn
Asd as deconentes desta conla da uinte dola 0 mentána:

cúusuLA auNTA. Do PREÇo

Para o forneomento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRÀTADA um valor total de Rl'17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais[

CLAUSULA SEXTA- DO PAGATTENTO

Em até 30 (trinta) dias após a enbega mediante apresentação da nota Íscal ammpanhada da Certidão

Negaüva de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência

de débitos junto aos orgãos citados, a PreÍeitura aguardará a regularização por parte do Detentor da Ata,

iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o

devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o

N" da mnla bancária receptora do depôsito, e/ou oulros dados indispensáveis para a efetivaçáo do

pagamento.

CúUSULA SÉTIMA. Do CANCELAITENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços podaá sa cancelada peh Administração:

- automaticamente:

- por deorrso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de

preços cancelado na Ala, por intermédio de pocesso administrativo eçeciÍico, assegurado o contaditório e

ampla deíesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de ormprir as exigências da Ata, pu omnência de casos Íortuitos ou de

Íorça maior;

- o seu prêço regisfado se tornar, compovadamente, inexeqüivel em funçáo da elevat'o dos preços de

mercado dos insumos que compõem o qJsto do saviço. A solicitação dos fornecedores para cancelamento

dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de '15 (quinze) dias, Íaathada à

Administração a aplicação das penalidades peüstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciaüva do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora:

2

Rua Walfuo BittencouÍt de Mor:aês n" 222, Cenüo, Fone 43. 326ó.810O, CEP - 86.250{00 Novâ Sanrâ Bárbarâ, Paran^á

DoTAÇOES

Conta da despesa fiuncional pogramática lFonte de reatrso lNatúreza da despesa

2290 lo,.002.'13.392.0330.02033 b [r.e.so.ss.oo.oo

l'Inril b-Dr.sov.bi - wwlr.nsb pr.gov-bt

PREFBruRA MUNIOPAL
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- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- pader qualquer condição de habilitação ou qualifcação téorica eÍgida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justillcadas;

- não ormpir as obriga$es deconentes desta Ata de Registo de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de

Registro de Preços;

- caracterizada qua§uer hipótese de inexeoção total ou parcial das mndições estabelecidas nesla Ata de

Regislro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A mmunicaçáo do cancelamento do peço registrado,

nos cirsos previstos, será Íeita passoalmente ou por conespondência com aviso de recebimenlo, juntando-se

o comprovante aos aulos que daam origem ao registro de peços.

cLÁusuLA otTAvA - DAS OBRTGAÇÓES DÀ EttpRESA VENCEDORA

O Fornecedor obrigar+eá a: Fornecer o objeto adjudicado estritamenle de acordo com as especifica$es
desaitas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgâo

Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (doclmentação

obrigatoria não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Cmigir ou substituir às suas

expensas, no total ou em pane, o objeto da aquisição que se veriÍicarem defeitm resuhantes da fabricação,

montagem ou ainda que estejam em desacordo com as especiÍica$es deste Edital; Responder por todo o
ônus referente à entrega do objeto, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,

previdenciàrios, fscais e comerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o periodo de garantia do

objeto, o Licitante vencedor deverá Íornecer e/ou substitui-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, eÍetuando

os necessários ajustes ou reparos sem ônus para o Orgão Gerenciador, no pazo máximo de 03 (três) dias

após a comunicação, desde que os danos causados náo sejam de respmsabilidade do Orgáo Guenciador;

Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer oJfo procedimento por parte do Orgão

Gerenciads dos materiais dentro do pazo da garanüa, o transpoíte dos mesmos cmerá por conta do

Detenlor da Ata, bem mmo o deslocamento de seus té':nicos até a PreÍeitura.

cúusuLA NoNA - DAS SANçOES AD]TilNISTRATIVAS

A reorsa iniustiÍicada das empresas com propostas classifcadas na licitação e indicadas para registro dos

respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal n" 8.666193

e ahera$es e no Decreto Municipal n" Ml/2009, ao crit&io da Administração.

Aos poponentes que enseiarem o retardamenlo da exe$Éo do ceÍtame, não mantiverem a proposta, Íuem

os 'l.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Regislro de Preços, compotarem-se de modo

inidôneo, fizer declaração Íalsa ou cometerem Íraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,

resguardados os procedimentos legais, soÍru as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou

cumulativamente, sem prejuizo da reparação dos danos causados à Administação da Prefeitura Municipalde

Nova Santa Bárbara pelo infator:
. lmpedimento para regisfo na Ala, se conduida a Íase licitatória;

. Cancelamento do registro na Ata;

. Advertência e anotação resffiiva no Cadastro de Fornecedores;

. Muha de 10% (dez por cento) do vakr estimado da contatação, que será aplicada nas hipóteses de

inexectção tolal ou parcial das úrigações assumidas;

3

Rua WalÊedo Bittencouí de MorÀes n" 222, Ceútro, FoÍe 43. 3266-8100, CEP 86-250{00 Nova Sântâ BárbaÍa Pârmrá

E mÂil IicitacâoíA.nsb.Dr.qov.br - www.nsb.pr.qov.br
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. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que

seja pomovida a reabilitação paante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contatar com a Adminisfação Pública. A aplicação das
penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de

Licitações, a contar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, compovadamente, o ataso do atendimento, advir de caso Íortuito ou motivo de

força maior.

O desctmprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo Íomecedor no momento da execução da

Ata de Regisfo de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo orgão ou entidade usuária, resguardados os

procedimentos legais pêrtinentes, podeíá acanetar, isolada ou ormulativamente, nas seguintês sânÉes:
. Advertência;

. Mutta de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do confato, em caso de reorsa do 1.o

mlocada do ilem em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Muha de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 100Á (dez pu cento), incidentes sobre o valor esümado da contratação, além do desconto

do valor conespondente ao Íomecimento não realizado pela delentora da Ata, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados oÍicialmenle;

Em qualqua hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o mntraditorio e ampla

deÍesa.

A aplicaçáo das sanções previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicaçáo de outras, previstas em

Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata,

podendo, entretanto, confome o caso pocessar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, pevistas na Lei no 8.6ô6/93 e ahera@es.

Considerar-se-á justificado o abaso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüenles de enagia elébica e água;

d) enchentes; \
e) impedimento de supir os saviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos maleriais;

g) escassez, Íaha de materiais e/ou máodeoka no mercado;

h) atrasos demnentes de utos serviços e/ou instalação inerentes aos termos contatados diretamente peh

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA- DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualqua oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúüdas oriundas desta licitação.

E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada

Ruâ Wâlftedo Bittencourt de Mores n" 222, CenEo, Fone 43. 32óó.81m, CEP - 8ó.25o-mo Novâ Sa â Biárbara" Par-aná

I \e

4

E-oÂil - licitâcaol_affb-pr.sov.trl - v,.s ú.nsb.Dt.gov.hlÍ
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pelos representantes das partes, 0rgão Gerenciada e o Detentor da Ata.

de ianeiro de 20'15.

Prefeito Competente

Carlos
Empresa: EÍi

CNPJ: 31 1.

da

Rua WdfrEdo Binencorm de Morâ€s n" 222, CenÍo, Fon€ 43- 3266.8100, CEP - 86.250-mo Novâ Sânrâ Bárbqra, Pârará -
E-úail - licilacaôaa nsb DÍ qo\ bÍ - u'*rv nsb Dr qov br

Nova

/PRS

5

Detentüa

I
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ATA DE REG|STRo DE PREçO N.o 22015 - PMNSB

REFERENTE A0 Pregão N0 55/20í4 - PMNSB

0 MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito púbtico interno, inscríta
no CNPJ sob no 95.56'1.080/000í-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de I,lloraes,222- Centro, Nova
Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Claudemir Valério,
RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante denominado órgão
Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçôes
posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal n0 04'l/2009 do dia 04/09/2009, em face da
classiÍicação das propostas apresentadas no Pregão N0 55/2014, homologada pelo PreÍeito Municipal
RESOLVE registrar os preços para Conhatação de empresa para fornecimento de infra-estrutura,
material de divulgação e decoração para o evento do 250 Carnaval de Rua de Nova Santa Bárbara,

^ conforme especiÍicado, oferecido pela empresa Vanderson Ribeiro Sudário . Eventos - Me, pessoa iuridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 14.221.45910001-20, com endereço à Rua Adelson dos Santos, 11

CASA - CEP: 86225000 - BAIRRO: Conjunto Monte Castelo, Santa Cecília do Pavão/PR, neste ato
representada pelo Sr. Marcos Valentim Damasceno, inscrito no CPF sob no.077.784,918-08, RG n.
4146.772-0 SSP, doravante denominado Delenlor da Ata, cuja proposta foi classiflcada, observada as

especiÍicaçÔes, os preÇos, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçôes

abaixo estabelecidas, tem entre sijuslo e mntratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual Contratação de empresa para fornecimento de
infra.estrutura, material de divulgação e decoração para o evento do 250 Carnaval de Rua de Nova
Santa Bárbara, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, especiÍicados no ANEXO l,
que integra o Edital de Pregão N0 5512014 . PMNSB, independentemente de transcriçã0. O Órgão

Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades

a indicadas no ANEXO l, podendo alé rcalizar licitação especíÍica para aquisição de um ou de mais itens,

hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art.

15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFI DO OBJETO E PRE OS REGISTRADOS

Rüa Wdfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BráÍbara Paraná -
E-mail - licitacao@asb.or.qov.br - www.nsb.pr.eov.br

1

ITENS

1 2 6369 Banacas Tipo Pirâmide 18 Banacas tipo

Pirâmide com tamanho de 4,0 X 4,0 metros mm

altura mÍnima de pé direito de 2,0 metros,

montadas de forma agrupada formando 02

UN í,00 5.220,00 5.220,00

Marc

ado
produ

to

Unidade

de

medida

Quanti

dade

Preço

unitário

Preço totalLote Item Códig

odo
produ

to/ser

viço

Descrição do produto/serviço
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anacas contínuas de 36,0 metros
e comprimento por 8,0 metros de largura;
obertura piramidal em lona galvanizada anti
hama na cor branca, altura de 2,S metros na
xtremidade e 4,0 metros em sua ponta cenkal

ra as pirâmides de 04 x 04 mehos;
strutura em feno pintado na cor branca; Calhas
m toda sua extensão lateral; Fornecimento de

(kinta e seis) metros de fechamento de fundo,
m lona galvanizada, com a altura equivalenle a

,00 mekos de altura; í8 (dezoito) Separações
intemas (de preferência metálica) de banacas,

e 4,0 metros de comprimento, com 1,0 metro

ertura de Palco Profissional tamanho'12 X I
metros, Estrutura em aç0, cobertura completa
m lona galvanizada, Fechamento nas laterais e
ndo em tela preta, Pé direito com 9,5 metros e
amarim 03 X 03 metros.

802

rupos de 09 b

altura

1,00 980,00 3.980,00
1 3

4 5803 iços de Segurança / Brigadista; 30
rofissionais por dia de evento, devidamente

abilitados e uniÍormizados. A alimentação dos
uranças será por conta da empresa

Serv

nkatada.

UN 1,00 14.400,0

0

14.400,00

2 5797 amisetas em algodão ou poliviscose com

mpa frente e verso, com ou sem manga, nos

tamanhos P, M, G e GG, à critério da

CONTRATANTE,

UN 300,00 19,50 5 B50 00

2 lz artazes, adesivos e banners 200 (duzentos)

rtazes de divulgação do Camaval 2014,

anho 65,0 X 45,0 cm, em cromia, impresso
papel couchê de 150 gramas;

00 (trezentos) adesivos auto colante em cromia
manho 7,0 X 27,0 cm;

(quatro) Banners no tamanho 1,50x2,20
ekos, impresso em lona.

lut't 480,00 I

371 Divulgação em Carro de Som DIVULGAÇÃO EM

RRO DE SOM - Divulgação de jingle alusivo

o Camaval, veiculado através de carro de som,

as vias publicas dos Municípios de Assai, São

ebastião da Amoreira, Nova Fátima, Santo

UN 1,00 1.000,00 1.000,00

E-mail - li sb.pr. .Dr.sov.br

2

Rua Walfiedo Bittencourt de Mrcraes nl 222, Centro, Fone 43. :ZOO.AIOI, Cfp -86 250-000 Nova Santa BárbaÍq Paraná -

UN

1

1

5798 1,00 2.480,00
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CLA SULA TERCEIRA. DA VIG NCIA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do

mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Municipio de Nova

Santa Bárbara.

cLAúsuLA QUARTA- DA DoTAçÃo onçamrHrÁnn
As des sas decorrentes desta Lic c0rrera0 conta da uinte do a0 amentária:

Antonio do Paraíso, Santa Cecilia do Paváo,

Nova Santa Báóara, São Jerônimo da Sena,

Sapopema e Curiúva, veiculando no minimo 2
(dois) dias e 45 minutos por dia em cada cidade

A grade de divulgação poderá ser alterada

desde que previamente autorizada pela

Contratada.

2 4 6370 Divulgaçáo em Rádio DIVULGAÇÃO EM RAD|o
- Minimo de 100 (cem) inserções de 15

segundos cada, veiculadas na Radio Paiquerê

FM de Londrina - PR, distribuídas do dia

30/01/2015 aodia1410212015, sendo 05 (cinco)

inserções por dia do dia 30/01/2015 ao dia

06/0?2015 e 09 (nove) inserpes por dia do dia

071042U5 ao dia 1410212015. A grade de

veiculação pode ser alterada para atender às

disponibilidades da emissora, desde que

previamente aprovada pela Contratante.

UN 1,00 290,00 290,00

2.500,003 1 5872 Materiais de decoração (Enfeites) '180 fitas

metalóide de 1 cm c/ 50 mts (cores sortidas),
'180 fitas metalóide de 1,5 cm com 50 mls (cores

sortidas), 5 rolos de barbante cú n' 08, 30

chicotinho com 10 gomos (cores sortidas),

10 pingentes laminados, í0 pct máscaras com

gliter, 02 pct máscara sem gliter, 'l varal de Íitas

com 10 mts.

UN 1,00 2.500,00

UN 1,00 2.750,00 2,750,003 2 5873 Materiais de decoração (Faixas) 03 faixas em

polipropileno medida 6xí m,

06 faixas em polipropileno medida 3x1,35m,

02 faixas em polipropileno medida 2x1m

40.470,00TOTAL

DOT ES

.3.90.39.00.0090

E-mail - licitacao@Jsb.or.eov.br - wwu.nsb.or.sov.br

3

Rua Walfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sarta Bárbara, Paraná -

esreDo oo peReruÁ

da de recurso da

loz.ooz.ts,asz.oe3o.o2o33 lo

N
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cúusuLA eurNTA. Do PREço
Para o fomecimento do objeto descrito na cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
C0NTRATADA um valor total de R$ 40.470,00 (quarenta mil quatrocentos e setenta reais).

CúUSULA sExTA- Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentagão da nota Íiscal acompanhada da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência
de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte do Detentor da Ata,
iniciandose novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o

devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá conslar da nota flscal o nome do banco, agência e o
N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do
pagamento.

cúusuLA sÉTtMA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGtsTRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- peb Ôrgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de
preços cancelado na Ata, por intermédio de processo adminishativo especíÍico, assegurado o contraditório e

ampla defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por omnência de casos fortuitos ou de

força maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevaçâo dos preços de

mercado dos insumos que compoem o custo do serviço. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento

dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à,

Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Ôrgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado; 
1

- perder qualquer condição de habilitação ou qualiÍicaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- por razoes de interesse público, devidamente moüvadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigaçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no pr€rzo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de

Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiioes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicaçáo do cancelamento do preço registrado,

nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandese

o comprovante aos autos que deram origem ao regisko de preços.

Rua Walfrcdo Bittcncoun de Moraes no 222, Cenao, Fore 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa B&baÍa Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br

\

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAçôes oe empResA vENcEDoRA
0 Fomecedor obrigar-se-á a: Fomecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicaçoes

4
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descrilas no Termo de Referência, bem mmo no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabillzando-se inteiramente pela entrega inadequada. Manter-se regular (documentação

obrigatória não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento. Conigir ou substiluir às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem defeitos resultantes da fabricação,
montagem ou ainda que estejam em desamrdo com as especiÍcações deste Edital; Responder por todo o
ônus referente à entrega do objeto, tais como, Íretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e mmerciais, deconentes da aquisição do objeto; Durante o periodo de garantia do
obieto, o Licitante vencedor deverá fomecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando
os necessários aiustes ou reparos sem Ônus para o Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 03 (três) dias
após a mmunicaçã0, desde que os danos causados não seiam de responsabilidade do Órgão Gerenciador;
Sendo necessário o encaminhamento para troca, ou qualquer oulro procedimento por parte do Órgão
Gerenciador dos materiais dentro do prazo da garanlia, o transporte dos mesmos conerá por conta do
Delenlor da Ata, bem como o deslocamento de seus lécnicos até a Prefeilura.

cúusuLA NoNA- DAs sANçôEs ADMtNlsrRATtvAs
A recusa injustiÍicada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos

respectivos preps ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93
e alteraçoes e no Decreto Municipal n' 041/2009, ao critério da Administraçâo.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem

os 1.0 colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo

inidÔneo, Íizer declaração Íalsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso,

resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançoes, a critério da Administraçã0, isolada ou

cumulativamente, sem prejuizo da reparaçao dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Báóara pelo inÍrator:

o lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

. Cancelamento do regisúo na Ata;

. Advertência e anotação restriüva no Cadastro de Fomecedores;

. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigaÉes assumidas;

. Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que

seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das
penalidades oconerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de

LicitaçÕes, a mntar da intimação do ato.

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendlmento, advir de caso Íortuito ou motivo de
força maior.

O descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da
Ata de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os
procedimentos legais perlinentes, pderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san@es:

. Advertência;

Moraes no 222, Centro, Fone 43 . 326ó.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubarq Paraná -Rua WalAcdo Binencourt de

E-mail - ligitacao@rsb.or.eov.br - www.nsb.or.eoy.br

NOVA SANTA BARBARA



PREFEITURA MUNICIPAL 150 w

.- Fica eleilo o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.

E, para lirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a pÍeseflle ata, que depis de lida, será asslnada

pelos representantes das paÍtes, Ôrgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

esraoo oo panaruÁ

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do Í.0
colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o
máximo de 1070 (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto

do valor conespondente ao íomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo

máximo de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ala não exclui a possibilidade de aplicação de oulras, previstas em

Lei, inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detenlora da Ata,

podendo, entretanlo, mnforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabíveis, selam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.66683 e altera@s.
Considerar-se-á justilicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifica$es substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãodeobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalaçãr: inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA- DO FORO

Nova Sa ta Bárbara, 15.

L

CI

ntPrefeito Mu

RG

mpetente

mascen0
RO SUDÁRIO. EVENTOS - ME

6

Empresa: VAN

NOVA SANTA BARBARA

Rua Walfredo Bincncoun de Moraes no 222. Ccntro, Fon€ 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitâcao@rsb.pÍ.sov.br - wwE nsb.or.eoy..br
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CNPJ: í4.221.459/000'l-20
Detentora da Ata

Rua Wâlfredo

E-mail - licitacao(arsb.pr.eov.br - urrw.nsb.pr.eov.br

7

Bittcncoun dc Moraes no 222, Centlo, Fonc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbar4 Paraná -

NOVA SANTA BARBARA
estloo oo plnanÁ



0n1(,

úfliéiÍo de 2015
Edição:

conireto dê

I iílI.GtP?ol§Fío PDffi i$g§,iSOÍle

Prefeffif,fà -MuniciPal de Prêfeitura Munr
- Estado do

Bárbara PR

(
L-

DÉ:

s2.67

sobôà:

da diÉito

n6te llo

CI{PJ n'

p€lo (6)
1 .CPF

n' 1'17, CEP

CONVÍTE

5; HoráÍio: 9:0 hoí33: Locet Câmars MÚnbipel'

2015-
unlciP.l

PORÍARIA X

*:ffi,HH#j
ffir::Sffiffi#:il
'Hffimãim-,
p'*' a"''';S$"Sffiro. . rn

".tffi;iffi§ffi?i"I,n"q'Íz' ÀíÍtol! cdl.' ' (

PORTARI.A I'I

*""l*ffiI#i:i§':8li'E:'
#ffi-àiffi,
**iffiumffi.lffir#'m
r,a. a" *§.jfl iff ffii"nr" . rq

."H'ÊHãtsffi§ãf$;
mI 

' 
qulnz€ 

Àrú'.'dr cotÍti ' t

PORTARIÀ à

'iffi'ff##i[l#-.
*$ffi::SPigxnx
"ffi#ffii::ffi
rmar. ao mg33gp;,;,2;* . *
."lffi:ãffi:jffiT;;
mlto.it2' Àrd"roí cdíú' _

PORTARTÀ I

,-o"l.##y#ffê331'Ê*,

,ffiffi"ffi';.
"'ãffiâ1ffiffim:.1mj
trnoroOo rm Ce aOr '* c oxz;* 

. t,,

."tffi;ãH*ffimff
ml aal*rza.

REF.

oo coNTRAÍo x' 00'tl20 l5
.51Í2011.
oYa Senta Báôaí8, Pos€oâ iuíiricá

pudho , 222,

91

d?B d3

deEmPrBgos

O{veirB P6ÍêiÍa. OÀB,PR

d6 hhâ€struiurá,
do 25' Csmaval de Rua &

De21/01 d[€ito
à Rúa

oÀ8-Fn n'

48857

AngQiita

E

Frscdl

(cMDCÂ).

- PITNSB
PflTSB

I



153
wü

4
^ 

ctDlDi rlolo[ÂL

Municipal d

aàIc.. rro. LirÍdplo. da 
^!.1,S.àdtao d. &É.Í.. l{ov. FaüD.

& Ph6o, s-t C..r.
r-v. s-r. 8iLb.r.. §5

EM C iRO OE SOU .
Ô X'rb ürlÉ - CrEvd,

.t a.ô.&&.o.n,u

,oo .000,@

EXÍiAtjo o at DC lt
EFERCI'IE AO 

'itIoa.Erc - Â§rl+& ó. "aàtL &drid..,V UDIDÉO 
^Í 

D.22
DEIEIÍIOF^ OA^ÍÀ G!ô{^ú

6Cl+JdI. 6l€1.1í/mol .14.

S21@ - adD: C.fr. J.dttuÍ
REsPg,6^vtL Junlorcc 

^,í.4,

17

,00
.cn rrn ntn ó. a,0 x 4,0

6rdhr lrlÉÔ Éd.lbd.
Ír.í!À .ÚrÍ,.. (b lq .!rup..

02 eírF. Ô 0A b.,r..-
d. !a,o mü!. d. digftfiro

a.0 Düú ô bl(niCobdlE
h h.. !6Naniád. ú q

D.n l. úamld.. d. Ol r

m lúre rrrtrrb B .d t r!..:
.m lod. E arLí.lo blml:

m . .lrú! ÉllvC.il| .
nfrú d. .in: i! (&Erb)

d. t .rÉ, rt 
'1,0 

trr.to. a.

3.9ê0,@UT r@ ].r30,0
0

3 c.t !rad. ,bàú.d t rülE
!2XInEü{€ô'Jt a-§,
.oh..tD rúrrLt mlot Ífl'üE d..
F.düriD E H. i,ô.ó ab
F.b. Àl ltr&@' tá n!ú.
Crútn 03 x0! r,.aB

la.r«xr.o
0

5tô3 seviad d. Sqrüí. IPl!t|l,ú
po. d. !r. .úb, düittú!.
úffih. . rr.ft.rnLú. a
Jíe.r.a& (b F$rarÉ. Ea ,'c
!..b d. qrEÉ drtí.aa-

t@,0
0

19,50 5.&50,mlJlrc.ia.rr n.toodao@ Ddt,bd
dí âlrír núb. vrD,dn @..ln
mn!À ErrD.rEr Ê , C. CG, a
Era.rô d. ()ot{rR^l r{lE.

2

1460,00L]N t,00 2 it30.0
0

z 2 Crl@.. .ddiü . b..rÚ 200

Irturró) Et , Ô d{,ÍF{aô rr,
c{ú, 2014, !Fr!l! 16.0 x tls,o ct\
,n (Íúr.. 14.!- .o ,+.1 arda d.

llb (tüôto!, n .r'd Eb ri,lri. .n
dqnh bí.nlb 7,0 X 27,0 cn;
a (qúo) B.rt io úrlnlE l,í, x
â,20 n t6. ht loodt l.

6239 h.s d. ,ú'. r

toE
pd rL ú ..d. Gl,ab. A 9.rb

E

OAJEÍO .

À!a*. q\*. ü..h. Pírh, o BPR .'La§I-
' CEÊ

I
+-l

w

hEo
[F

i 220,m



l\4

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARA,\IÁ

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL N" 55/2014

Aos27 dias do mês de janeiro de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Presenciat n" 55/2014, registrado em 17fi2/2014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 154, que corresponde a este termo.

Ebtu Satus
Responsável pelo Setor Licitações

Rua WalfÍedo BiÍencoút de MoÍaes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BÁrbar4 Paraná

- E-mail - licitacao@nsb,pÍ.gov.br - www.nsb.pr.gov.br


