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01PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

DE UüE

Processo Administrativo n.o 50/2019

OBJETO Contratação de empresa especializada em
serviços de perícia de veículos.

VALOR - R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais).

DOrAÇÃO -
06 - Secretaria ltlunicipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento ÍVlunicipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - l\Ianutenção do Departamento tríunicipal
de Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Ou os Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 1590; 1600; 610
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D

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cento, E 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova 1
Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA L St
Av.: Walfredo Bittencourt de Moraes,222,7 (43') 3266.8'100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

SECRETARIA MUN]CIPAL DE EDUCAçAO, ESPORTE E
02CULTURA

- Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes,842 - Jardim Alto da Boe Vista A (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáóaÍa - PaÍaná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E
CALTARÁ

N" 134/2019

Data:13106/2019

P ARA: P RE F E I TO M U N I C I PAUS E C RE TA RIA D E AD MI NI S T RA o

ASSUNTO: SOLICITA CONTRATAÇAO DE EMPRESA

Vimos através do presente SOLICITAR a contratação de empresa

especializada para serviço de perícia - laudo técnico para os veículos marca IVECO -
Placas ARM 9155 e AZI9818 do Programa Camiúos da Escola.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Cleid
Secret ária

e MõÉirã Branco-da Silva
Municipal de Educação Esporte e Cultura

Recebido por
11
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊructa truteRrua

Nova Santa Bárbara, 1310612019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a contratação
de empresa especializada em serviços de perícia - laudo técnico para veículos, para
que sejam tomadas todas as providências necessárias para abertura de
procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

,,j[
{(

Kondo
Mun icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, .: - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: I & D - VISTORIAS VEICULAR LTDA
CNPJ: 09. ,l 63.72íl0001 -97

Ressalvadô o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrlções em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A acêitaÇáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBi PGFN nõ 1.751, de 2l'1012014
Emitida às 15:í9:-:â3 Qo dia 0710612019 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 0[/121201q
Código de càotrole d4certidão: BCA2.F00D.41EC.A6O0
Qualquer rasu\a-eu,/menda invalidará este documento.

1t1



13/06/2019 Consulta Regúlaridâdê do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.163.7 2r/OOO r -97

RAZãO SOCiAIJ E D VISTORIAS VEICULÁR LTDA ME

ENdETEçO: R URUGUAI / 512 / CENTRO LONDRINA. PR

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçoes co FGTS

validade:13/06 /2019 a t2/07 /2019

Certificação Número: 20190 130 1282557 69247 2

Informação obtida em t3/06/20t9 L4:05:26

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

htlps-//consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpregador.isf 1t1



13106t2019 Comprovanle dê lnscÍrção e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Conflra ôs dados de ldentificaçáo da Pessoa Jurídica e, se houvêr qualquer divergência, pÍovidencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

07

NUMÉRO OE tNSCRtÇÃO

09.163.72íl000í -97
MATRIZ

coMPROVANTE DE tNSCRtçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURA

16t1012007

NOME EMPRESÁRIÂL

I & D. VISTORIAS VEICULAR LTDA

LO OO ÊSÍABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

ME

côolco E oEscRtÇÀo DÀ aÍrviDADE EcoNôMrcA pRtNctpÀL

82.99-7-99 - Outras atividadê6 dê 6êrvlços prêstâdos pÍincipalmentê àô êÍhprêsas não especiÍicadaô antêriormêntê

cóDGo E oEscRtÇÁo DAs ATIvtoÁDEs EcoNôMrcas sEcuNDÁRlas
Não lnformada

VEL (EFR)ENTÉ FEOERATIVO RESPON

CôDJGO E DESCRIÇÃO OA NATUR EZÁ JURíDlCA

206.2 . Sociedade Empresária Limitada

LOGRAOOURO

R URUGUAI 512

BATRRO/OrSÍRrTC)

CENÍRO
MUNrciPro

LONDRINA

COMPLEMENTO

PR
CEP

86.010-2í0

ENoEREÇo ELEÍRóNtco TELEFONE

(43) 334E.1963

DATA OA SITUÁÇÃO CAOASÍRÀL

16/10/2007

TIVO DE SIÍUAÇÁO CADASÍRÂL

s ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dêzêmbro de 2018

Emitido no dia 13/06/20í9 às 14:05:52 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIÁL

Página: í/1

Pre F.!..r í iaqinã
FAIX lmpressao

Consulta QSA / Capital Social Voltar

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

Atualize sua glgina

i--l

h ttps i/^rww. rece ta.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpireva-Comprovante.asp 1t1
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIHISTÀS

Nome: I & D _ VISTORIAS VEICULÀR LTDA
(MATRIz E FILIAlS) CNPJ: 09 .763.121/00A7-97

Certidão n": l1 4074962/2A).9
Expedição: l-?/
Va I rdade | .'A9/12/20
de sua ex

019, às l4 :06:52
9 - 180 (cenLo e oitênta) dias, côntados da data

diÇã

Certifica-se que r & D - VISTORIÀS VEICULAR LTDÀ
(MÀTRIZ E EIIIÀIS), inscr.ito (a) no CNPJ sob o n"

09.163.721/O0OL-9'1 , NÃO CONSTÀ do Banco Naciônal de Devedores
T r: ab a l h r s t a s .

Cert.idào emit.Ída com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis dô
Trabalho, acrescentado pela Lei rL" 12.440, de ? de juiho de 2011, e

na ResoIuÇão Administrativa n" I4't0/2?ll do Trlbunal Superior dc
TrabaIho, de 24 de agosLô dê 2011.
Os dados constantes desta Cert.idão são de responsabilidadê dos
Tribunals do Trabalho e esLão atualizados até 2 (dois) dias
a n ter iore s à data da sua expedição.
Nô casô de pessoa jurÍdlca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agê!clas ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificaçào de sua
autent ic idade ro portal do Tribunal Superior Co Trabalho na
I nte rn et (http: / /www. tst - jus.br) -

Certidão emitida gratuitamente.

INFORITAçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores T rabalhi s ta s constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e j uridicas
j-nadrmplentes perante a JustrÇâ do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecídas em sentenÇa condenatória transítada em julgado ou em

acordos l udiciais traba.Ihistas, inclusive no côncernêntê aos
recolhimentos p r e v i d e n c i- á r i o s , a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinadÕs em lei; ou decorr:entes
de execução de acordos frrmados perante o Ministérrô Público do
Trabalho ou Comrssão de Concifraçãô Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 020090463-43

Certrdão fornecida paÍa o CNPJ/MF: 09.163.72110001 -97
Nome: IMANISHI & DANCIGUER PER.VIST.E REM.DE CHASSI E MOT.LTDA ME
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de ContÍibuintes do ICMS/PR

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

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

Válida at 't1t10t201 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta ceíidão deverá ser conflrmada via lnternet
www.fazenda. Dr.aov. br

09
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CLÁUSI I;A SEGUNDA - o.objao i!: "pre*ttçüo dc scrylfor do vlrrorirs leÍculnr," c.) p.i: . ;j;

CLÁU§UL^ TT,RCEIRÂ - Â socl
prazode durudo é idctcÍminodo,

CLÁU§UL^,our\qT+ - o ccpital mclal é dE R§ 10.000.00 (dcz nril renis). <livid
(dce nll) quolu no ralor nominsl dc R§ 1.00 (hunr rcol) cadn umn. integnrliz.ldns cnr r

do Pa§.pclc sócios:

NI-§-A-C.t0rtr
0l - RoBERTO MA§§ÂO tMÂNt§|.il.........".....,
(}2- WESLTEY DÂNCIGUEfi..,.

TOTAL....... ,.......:

edodc lniclnu suns stividürss cnt lír dc otrluhro tlc

ouo T^S
J,0m)
5.000

t0.000

RS 5.000.
(Í

arÀ |tf

Itt
c()Írcr'l g

0
(l í)

ilt
nl

. R§ 10.00 ,00

CIlUSpl,Jt OUltiT^ - As quolns dr rocicdodc s[o lnrtiürlvcir e úo pxlcrllo scr cctlirlus ou

f, : tuuffidg ! tcÍrclltr sÉm o cornmümçnto do outro sôclo. n quon ílco asscgurndo, cm igulldodc dc

cdlçlco c JrÍ€ço o dlrçíto dc prfcrÉncio pant $ra aquisiçio sc posla s vcndtr, formnlizando, sc

e italliàdi a cssio dchc, a úhÊmçâo çontmlual prlincntc.

CI,ÁUSUU Snfn'f - A rcsponsnbilidudc dc cÀdr sóclo d rcstritu uo trlor rlc sruu quolus, llus
rrúic rrspoodcm solidariarnc,nte pela integraliznçno do ctpital social.

- Âr &llbcrnçôcs rcciais. oinú quc impliquc ent llrcÍoçllo sonlrotual p«l:nt
*r,lonrdo pclo rôclo quc rcprercntt 5070 (cinqÍlento Jnr ccnto) do clpitrl vxlul rlo socicdude .

- O sácio que descjnl tmnsfcrir suns quotls dcvcrÀ notiÍicar por c-scrito À

elhs o prcço. forml c prnzu rle ptgnmunto. pôÍo quc csto €xeÍso ou renuncic

a critúrio do sócio olierurnlc. Dcconido cisc pnr, scm que sejn
us qurlar Jrudcrflo scr lir.renrcntc tronsÍcrirlas.

- Á *oci*t«le serri urlnrinistrndrr pclos sócios SQI!§§I(INA§§AO
, dispcnsarlos drr prcstuç0o rlc cauç[o, com oc podetes c

ntrlorizltlo o urc do nontc r,mprcsurinl. fcmofc cm
tividrulcs cslrrnhns no inlrrcssc sociol ou ossrnrir
rcclros. bcnr coms oncnrr ou nllc'nor bcng imôvcis dn

no cnl{uo, çnr fl
dc ourra quotlslu ou tc

do outro sócio.

* Âo lénnirm tlc srtdo r'xcrçicio «rcitl, cnr JI rh. rlczcnrbro. os
usÍilicodus dc sux [dtuinistniçllo, pÍucr'dcntlo u eluhornçÀo drr

do anr quOlr. os lucme c penlu opurndos'

* Nos qultros mcscs sr:guintcs uo lc(rmino do cxcrcício socinl
io6ru as contgs e derignarf,o administrudores qturndo lbr o cnso

- A sociedille porlcró n qullqucr tcnrlxl, lhrir ou l'cchur lilial
rúliurtc ultemçüo contrsluol rssinndu prr Irxlos os sócios-

- (h srkios Íxxlcrllo rlc comum nconlo, lixnr unru rclirnrlrr
llÍEEth1pto latort". obscrurulss ru dispsiçôes rcgulnntcttlnrr.s [rcíincutr.s

'1;?

forêncln, o quc devcrú l'uzer derrtro dc í0 (scsscnta) dlng conttdos rlo rccchimsnto dn
úi maioÍ

dÉ

,.+

.patrimoniEl c do balanço rlc resultrttlo t'conômico, cnbcndo nos sóeios. nn
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-GêÍal da Fâzenda Nacional

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

Nome: DETECTA VISTORIAS VEICULARES LTDA
CNPJ: 09.1 57.698/0001 -28

Ressalvado o direito de a Fazênda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍlcado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) Junto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nacionâl (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administÍação direta a ele vinculados. RêÍerê-se à situação do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇões sôciais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 199'1.

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

Certidão em tuitamênte com basê na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
dia 1410212019 <hora e dala de BrasÍlia>.Emitida à

Válida a
Código de certidão: 1 E46.CF86.9044.958E
Qualquer ra emenda invalidará este documento

1 .42:57
13108t2019

ntrole

1t1
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CAIXA
r]AIXÁ EC-.]I.!ÔM]l: A FEf]ERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.157.698/0001-28
Razão Social TDETECTA vISToRIAS vEICULARES LTDA

Endereço: AV LAGUNA / 1736 / ZONA 01 MARINGA - PR

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

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

Validade:03/06/2019 02/07l2or9

CêÉificação Número: 20 190603005337 34154624

Informação obtida em L3/0612079 14:04iL3

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
côndicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br

https://consulta-cí caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpÍegadoljsf 1t1



13/06/20'19 Comprovanle de lnscrição ê dê Situação Cadâstrâl

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 atualizaçào cadastral.

A infoÍmaçáo sobre o porte que consta neste comprovânte é a declarada pelo contflbuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

16

NúMERo DE rNScRrÇÁo

09.'t 57.698/0001-28
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÁO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURA

24110t2007

NOME EMPRESARIAL

OETECTA VISTORIAS VEICULÂRES LTDA

PORTE

ME
TIJLO OO ESÍAEEIECIMENTO {NOME DE FANTAS]A)

CÔOIGO E DESCRIÇÃO OAATIVIOAOE ECONôMICA PRINCIPAL

82,99-7-99 - Outras atividades de serviços pÍêstados principalmêntê às emprêsâ6 náo êspêciÍicadas antêÍiormêntê

tco E DESCRTÇÃO OAS AT|V DAOES EC Mrcas sEcuN s
Não inÍormada

ENTE FEDERAÍIVO R VEL (EFR)

ATTVA

cóotGo E DEscRtÇÃo oa NAÍu REza JURíorca
206-2 - Sociedade EmpÍesáíia Limitada

LOGRÁDOURO

AV LAGUNA
NÚMERo

1736

CEP

87.050.260
a^tRRo/DlsÍRtÍo
ZONA OE

MUNtciPro

MARINGA PR

ENDEREÇo ELETRôNrco

COMPLEMENTO

ÍELEFONE
(,1,1) 3024-2868 / (,í4) 30263,t44

oAÍa oA srÍuAÇÂo CADASTRAL

24t10t2007

SIÍUAÇ

SITUAÇÁO ESPECIÀL OATA OA SIÍUÁÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia í3/06/2019 às 14:04:03 (data e hoÍa de Brasília).

Consulta OSA / Capital Social Voltar

Página:'ll'l

, Piepóia. Fâgiia
--_. psaa lrnFíssEão

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

Atualize sua pigina

https://www.receila.fazenda gov.br/pessoaluridica/cnpj/cnpireva/Cnpireva-Comprovante.asp 1t1



DETECTA VISTORIAS VEICULARDS LTDA

c.N.P.J (M.D N' 09.t57.698/0001-28

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃo Do coNTtLA'I'o socrAl-

PEDRO APARECIDO DIAS, brasileiro, solteiro, rnaior,
empresário, residente e domiciliado na cidade de lllaringá-PR,
na Rua lr4arciano l{alchuk,60, Vila Bosque, CEP; 87005-080,
ponador da Cedula de ldentidade Civil RC n" 2-18.697.596 /SSP-
SP e do CPF (NíF) sob n" ló2.734.8,18-{8; c .{NTÔNIO
ÁPARECIDO DIAS, brasileiro, casado sob regime de
comunhão parcial de bens, empresário, residente e doniciliado
na cidâde de Maringá-PR, na l{ua À4arciano t'lalchuk- 60. Vila
Bosque. CEP: 87005-080, poÍtador da Cédula de ldentidade
Civil llG n" 21.788.698i SSP-SP e do CPF (MF) sob n'
118.376.i7E-25, sócios componentes da socicdadc enrpresária
limitada quc gira sob o nome crnpresaÍial de: l)ETEC'IA
VISTORIAS VEICULARES LTDA, com sede e Íbro nesta
cidade de Maringá, estado do Paraná, na Av. Mauá n' 1365 -
Salão 02, Zona 03 - CEP 87050-020, com conllato social
arquivado na Junla CorDercial do Estado do Paraná sob n'
41206052E67 em sessão dc despacho de 24l10/2007, resolve'nr
por este instrumento paniculaÍ de alterâção de contraro social,
modiÍlcar seu conlralo prinritivo e posteriores alterações
conlratuais, conforme cláusulas e condiçôcs seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Alterâção do eDdereço dâ socicdade
Fica nes(e aÍo alterado o endereço da súciedade para; Avenida Laguna n' 1736,Z.ona 08 - CEP
87050-260, ncsta cidade de Maringá. cstado do Paraná.

CLÀUSULA SEGUNDA: Álteração do endereço residencial dos sócios
liica nestc ato aherado o endereço residcncial dos sócios IEDRO AI'ARECIDO DI.{S e

ANTÔNIO AP.ARECIDO DIAS para: Rua Marechal Mascalenhas de Moràes n" 1635,

Jardim Alvorada - CEP 87033-220, nesla cidade de Maringó, cstado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: Consotidaçio Contratual
Em decorrência da presenÍe alteração consolida-se o conttâto social da empresa passando a

vigorar com a seguinte redação:

coNSoLIDAÇÃO »O CONTRATO SOCIAL

n

PEDRO ÂPAII.ECIDO DIAS, brasileiro, solleiro, nraior,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Maringá-PR,
na Rua Mareclral Mascarenhas de l\íoraes n' 1635, Jardim
Alvorada - CEP 87033-220, portador da Cedula de Identidade

,! \ 6rG Jú' Conúara .s

I iSCOPLA\ ESCNIÍORIO'ON'I {BILIL\NÀI'TOLTDÁ

'..J-....-.
-_ li,róNro rP\REarDo Dr^r

't /5
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DETECTA VISTORIAS VEICULARES LTDA

c.N.p.J (rlr.F) N" 09. r s7.698/0001-28

QUAnTA ALTEnAÇÂO E CONSOLTDAÇÃO DO CONTTLATO SOCIAL
Civil RG n" 248.697.596 /SSP-SP e do CPI-- (MF) sob n"
t62.734,8,18-48; C ANTÔNIO APARECIDO DIÁS, brASiIEirO,
casado sob regirne de cornunhão parcial de bens. empresário,
residente e domiciliado na cidade de Nlaringá-PR, na Rua
Mareclral N4ascarelhas de Moraes n" 1635, Jardim Alvorada -

CEP 87031-220, poíâdor da Cédula de ldentidade Civil RC n"
71.788.698/ SSP-SP e do CPF (N1F) sob n" 138.376.578-25,
sócios componenlcs da sociedade empresária limitada quê gira
sob o nome empresarial de: DETECTA VISTORIAS
VEICULT\I{ES LTDA, com sede e foro nesra cidade de
I\4arinsá. cstado do Paraná, na Avenida Laguna no l?36, Zona 08
- CEP 87050-260, com contralo social arquivado na Junta
Conrercial do llstado do Paraná sob n" 41206052867 em sessão
de despacho de 2411012001 resolyem por esle instrumento
consolidar seu conrrato social:

CLAUSULÁ PRINIDIRÂ: Do nonre cmprcsarial e sede

1.1 A sociedade girará sob o norne empresarial de; DETECTA YISTORIÀS VEICULARES
LTDA, com sede e foro nesta cidade de lvÍaringá, Estado do Paraná, na Avenida Lagrrna no

1736, Zona 08 - CEP 87050-260.

Parágrafo Único - A sociedade podcrá a qualquer tempo, abrir ou I'echar filial ou outra
dependência, nrcdiantc alteração contratual assinâda pelos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do objero social
2.1 A sociedade tem por objeto social o ramo de: Vislorit em veículos.

CLÁUSULÂ TERCEIRA: Da duTação
3.1 O prazo de duração da sociedade é por tempo inr.letcrminado e iniciou suas atividades em

24 de outubÍo de 2007.

CLÁUSULA QUARTA: Do capital social
4.1 O capital social inteiramente subscrito e integralizado na inportáncia de RS 10.000,00 (dez

mil rcais). dividido crn 10.000 (rjez rril) quotas, dc RS 1,00 (um real) cada uma, está assim

distribuido entrc os sócios:

Sócios

PEDRO APARECIDO DI.AS

TESOURARIA

ANTÔNIO APARECIDO DI.AS

Total

Quotâs

4.200

3.300

2.500

r0.000

Câpitâl

4.200,00

3.300,00

2_ 500,00

r0.000,00

42

i3
2i

100

I:S'OPI 
^N 

IiSCRI-IóRIOCONIÀBtI PI-ÁNâLTOL'ID.\

\r,ToNro rPlRtcrDo rr.1s
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DETECTA VISTORIAS VEICULARBS LTDA

C.N.P.J (M.F) N" 09.1 s7.608/000r-28

QUARTA ALTERÁÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUINTÀ: Da responsabilidade dos sócios
5.1 Â responsabilidade dos sócios é resírita âo vâlor de suas quotas, mas lodos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SExTA: Dâs obri8açõcs soriâis
6.1 Os sócios não respondem srrbsidiariamcnte pelas obrigações sociais da sociedade,
consoante o Artigo 997, inciso \rlll, daLei 10.40612002.

CLÁUSú'I-A SÉTINIA: Da erclusáo de sócios
7.1 A excÍusão de sócios, ainda qLre impliquern em alterações contratuais. poderão ser tomadas
pelos sócios que representcm a maioria representatiya de mais da meÍade do capitâl sociêl da
sociedade. consoante a laculdade delcrida pelo Anigo J085. Parágrafo Unico, da Lei 10.406 de

l0i0t,/2002.

CLÁUSULÀ OITAVA: Da divisão das quotas
8.1 As quotas da sociedade são indivisíyeis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento dos ouÍros sócios, à quem ficam assegurados, em igualdade de condições
e preço direito de prefeÍência para â sua aquisição, se postas à venda, Iormalizando, se realizada
a cessão delas, â alteraçào contratuâl peninente.

CLÁUSULA NONA: Da Íransferência de quotas
9.1 O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificaÍ por escrito a sociedade,

discriminando o preço, fonna e prazo de pagÂmento, para que esta alravés dos sócios, ererça ou
renuncie ao direiro de preferência, o que deverá fazer denlro de 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificaçào, ou em maior prazo, a critério dos sócios alienantes. Decorrido este

prazo sem que seja exercido o direilo dc preferência, as quotas poderão ser livremente
transleridas para terceiros.

CLAUSULA DECIMA: Da deliberâçio dos sócios
10.1 Em suas deliberações, os sócios adotarão preferencialmente a forma estabelecida nos
Parágrafos 2" e 3' do Artigo 1072 da Lei 10.406 de I 0/01/2002

CLAUSULA DECII\,LA PRIMtrIRA: Dâs alterações socictáriàs
ll.l As alteraçõcs societárias - cisão, fusão, incorporação e/ou transfoÍmaÇão societária -
obedecerão êo que presüreve o Art. 1053, Parágralo Unico da Lei 10.406 de 1010112001.

CLALISULA DECItrLA SEGUNDÂ: Do conselho liscâl
l2.l Fica estabclecido que a sociedade não lcrá conselho fiscal

CLÁUSULÂ DÉCIMA TERCEIR-À: Da designação de tcrceiros
13.1 A designação de pessoa não sócia para a administração da empresa obedecerá ao disposto
no Artigo 106l da L t 0.406 de t010112002

ÁNlolJro §rtlicÍDoDrÁs

EscopL^N-EscRI'IóRIoco}ITÁatL pt.ÁsÂLTo l-ÍDÀ

ti5
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DETEC'I'A VISTOItI.4.S vEICULAIIES LTDA

c.N.P.J (rvl.F) N' 09. t 57.698/000r -28

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DECITMA QUÂRTÁ: Da dcclaraçáo de desinrpcdimento
l,l.l Os administradores declararn sob as penas da lei, de que não estão impedidos de
exercerem a âdministuação da sociedade, por lei especial, ou em yirtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que ternporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou pol crirne tàlimenlar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacional, contra
rrormas de defesa da concorrência, contra as rclações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CL.ÀUSULA DECIMA QUINTA: Da rcpresentatividade societária
l5.l A administração da sociedade caberá aos sócios PEDRO APÁRECIDO DIAS e

ANTONIO APARECIDO DIAS conr poderes e atribuiçôes de Administradores autorizados o
uso do nome empresarial, vedado, no enlanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotisÍas ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCb,lA SDX'TA; Dos âdministradorcs
l6.l Estão investidos na função de Ádrninistradores da sociedade dispensados da prestaç^ão dc
caução e fazendo o uso individualmente os sócios PEDRO APARECIDO DIAS e.AN'IONIO
ÂPARECIDO DL{S.

CLÁUSULA DÉCINLA, SÉ'uMA: Da remuncrrçâo dos âdminisÍradores
17.1 Pelos seíiços quc prestarem à sociedadc perceberão os sócios, à título de remuneraÇão

"pró-labore", a quantia mensal fixada en comum acordo com os demais sócios, a qual será

levada a conta de despesas gerais.

CLÁUSULÀ DÉCI}[A OITAVA: Do exercicio socinl
l8.l Ao término de cada exercício social, em I I de dezetrbro, o administÍador prestará contâs
justificadas de sua administração, proccdendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado cconômico, cabcndo aos sócios, na propoÍção de suas

quotas. os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro - Mcdiânte balancetes especiais os resultados poderào ser
distribuídos mensal, trimestrâl ou anualrnente.

Parágrafo Segundo - Os prcjuizos serão mantidos em conta especial para

compensação com rcsultados fuÍuros.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Dâ deliberâçáo sobre as contas
t9.l Nos quatÍo meses seguintes ao término do exercício social, os sócios delibeÍarão sobre as

contas e designarão adrn in istradores quando I'or o caso.

CLÁUSULA VIG
20.1 F'alecendo ou

A

ÉSIN{1, Do lalccinrento ou interdição dos sócios
inlerditado qualcluel sócio, a sociedade côntinuará suas atividades cont os

l,t'
PrDRorlToDoD

I

- .. -r,--l_'-
s.lô:\ro {P.\Ârc }o Dlas

ESCOPLÁ\ - ÉSakfrORlo CONfÀltrl, Pl,ÁsAl-To LTOÀ
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DETECTA VISTORJAS VEICUL,ARES LTDA

C.N.P.J (Nr.F) r\-' 09.1 57.698/000r-28

QUARTA ALTER{ÇÁO E CONSOLIDAÇÀO »O COntnr,To SOCIAL
herdeiros e sucessores. Não sendo possÍvel ou inexistindo interesses destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haYeres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente Ievantado.

Parágrato Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a scu sócio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Do foTo
21.1 Fica eleito o lbro de Maringá-PR para o exercicio e o Çurnprimento dos direitos e

obrigaçÕes resultairtes deste contÍato.

E, por assim terenr justo e contratados, lavranr, datam e assinam o Presente instrumento

em 03 (rês) vias de igual teor e lbrma obrigando-se fielnrente por si e por seus herdeiros a

cumpri-lo cm todos os seus lermos.

Maringá-l'R, | 3 de Sete mbro de 201 L

,.nr»vo APARECIDo DIAS
j. / t.),.,

4 ,,,11r,1 f fiyrtoic'{r' '/:t'tir-, t

ÀNTÔNIO APARECIDO DIAS

]I

resà:41 2 0605286 
-r

ircrr vrsron:rs vercu

20

r$Es L?DÀ SÉgASÍÁO itOÍTA
SÉRETAR|o GERAL

i-..:i.,, t:l

,.; te-tr

$

LSCOP!.rÀ' asaRtTOItlo coNf-llllL PLANÀLro ÚlDA

\T TONIO ,{PARE'IDO DI '1S
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RAZÃO SOCIAL L;

ENDEREÇO: Qua: Deonrr:-o, :qB
CNPJ 1aÊflq. Yr.s I

F. /yt vpn: í\,o l)l i../,r, êô. \ /;(--?.)o: ^ 1/P r ,, )^t' t' .'f>-

- h1-

TELEFONE G, ge+r.-+urq

EilAlL Íet, oxcrftn8as,§r or-riloor. crro

Á Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56í.080/000í60 - Fone/ Far - (lÍi}) 3266{í00 Email:

compras@nsb. pr.gov. br

"COTAçÀO DE PREÇO"

Carimbo com CNpJ _ 35.s.e?.ruct ioool _ oí

Assinatura -

Data -

L/-n J, -! 1, 
".*-',

o5/oa7 3,3q

Serviço de perícia - Laudo técnico que aleste a
inviabilidade de manulenÉo devido ao excesso de
desgasle dos veículos ônlbus marca IVECO - placas
ARM 9155 e AZI 9818 - contemplados pelo Programa
Caminhos da Escola.

},ffr§#x*

-Íoíe0+ ).1?''o.oo
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Recêita Fêdêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: F. ALVES DE OLIVEIRA - VISTORIA VEICULAR EIRELI
CNPJ: 33.589.469/000í 67

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederalivo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõês sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aít. 1'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1 991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à vêrificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov-br> ou <http://www.pgín.gov.bÍ>.

Certidão emi gra tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
Emitida às Í 23:08 d ia 2210512019 <hora e data de Brasília>
Válida até 1811112019
Código dê ntrole d rtidão: 0F05.8054.1 0CC.5CBE
Qualquer ras emen da invalidará este documento

1t1
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Dúvidas mais Frequentes I lnício lV - 1

Situoçõo de Reguloridode do
Empregodor

lnscrição (CNPJ ou CEI): 33.589.469/0001-67

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constiturção da
empresa.

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de

autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



'13/06/2019 Compíovante dê lnscriÇão e de Siluação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Conflra os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇáo cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDlCA

Z5

NÚMERo DE INSCRIÇÁO

33.589.469/000167
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

DATA OE ABERTURA

10i 05/2019

ME
OO ESÍA8€IECIMENTO (NOME OE FÂNTASIA)

TERCEIRA VISAO PERICIAS E VISTORIAS

ENTE FEOERATIVO RESPON VEL (EFR)

stÍuÁ

NOME EMPRESARIÂL

F. ALVES DE OLIVEIRA . VISTORIÂ VEICUTÁR EIRELI

CÓOIGO E DÉSCRIÇÁO OA AÍIVIDADE ECONôMICA PRINCIPÁ!

82.99-7-99 . OutÍa6 atividades de serviços prestados principalmentê às êmpÍêsâs não êspêciÍicadas anteÍiormênle

cÓDtGo E DÊSCRtÇÁO OAS ATTVTDADES ECONôMTCAS SECUNDÁRrÀS

66.21.541 . Perltos e avaliadoÍes de seguros
71.20.1-O0 . Testes e análiEes técnicas
82.í1-340 - Servlços comblnados de escÍitório ê apolo adminlstrativo

@
230-5 - Empíe6a lndividual de Responsabilidadê Limitada (de NatuÍeza Empresári

LOGRAOOURO

R ORONGO

CEP

86.70't-474

NUMERO

24A
COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRIÍO

VILA CASCATA

ENOEREÇO ELEI rco
TERRASJC2TE GMAIL.COM

MUNrciPro

ARÂPONGAS PR

TELEFONE

(43) 9976.9190

oATA DA stÍuAÇÀo caoÀsrRAL
'í 0/05/2019rTIVA

s ESPECIÂL

Aprovado pela lnskução Normativa RFB n" '1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1310612019 às 13:56:í9 (data e hora de Brasília).

DATA OA SITUÀÇÀO ESPECIAL

Página: í/1

P:cpa. rÍ iaql]r
pâr, ir.)É,Éssái)

Consulta OSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, qlqltc aqtri

Atua lize sua Daqll)a

ht(ps://www.receila.íazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpireva/Cnplreva-Comprovante.asp 1t1



26F. ALVES DE OLIVEIRA . VISTORIA VEICULAR EIRELI
ATO CONSTITUTIVO

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de

comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 27.09.'1988, residente e

domiciliado na Rua Acylino Augusto Nascimentô, n" 398, Jd. Versalhes, em

Londrina, estado do Paraná, CEP 86.063-090, portador de Cedula de ldentidade

Civil RG - 5.342.595-09 SESP/SP e CPF - 375.449.518-63, Carteira Nacional de

Habilitaçáo n" O4303277016 DETRAN-PR; na condição de titular pessoa fisica da

empresa F. ALVES DE OLIVEIRA - VISTORIA VEICULAR EIRELI tendo sua sede e

foro sito a Rua Drongo n' 248 , Vila Cascata, no município de Arapongas, Estado do

Paraná, CEP 86.701474., neste âto constitui uma Empresa lndividual de

Rêsponsabilidade Limitada. sob as seguintes cláusulas e condiçÕes seguintes:

Cláusula 1s. oA DENoMINAÇÃO SoclAL - A empresa individual gira sob

o nome empresarial de F. ALVES DE OLIVEIRA - VISTORIA VEICULAR EIRELI

Cláusula 2'. DO ENDEREçO COMERCIAL - A empresa individual tem a

sua sede Rua Drongo n" 248, Vila Cascata, no município de Arapongas, Estado do

Paraná, CEP 86.701474.

Cláusula 3'. A empresa individual iniciou suas atividades em 07 de Maio de

20í9, e seu prazo é indeterminado.

Cláusula 4", OBJETO SOCIAL: O obieto social da empresa individual será

de "Prestação de serviços de Vistoia Veicular, festes e Ánálises fécnicas, Pericia e

avaliação de automóveis e seguros, servigos combinados de escritoio e apoio

administrativo. " ConÍorme disposto na Classificaçáo Nacional de Atividades

Econômicas (CNAE), sendo a exploração das seguintes atividades:

CEETIETCO O REGTSIRO Êt{ l.O/05/2OL9 15:18 SOB N' ',11600370166
DROTO.\oT4: 192770926 DB 09lo5/2019, CóDrGO DE \tERrsrcÀÇÁo'
1I902I02188. NIRE: t 16008r0t66
P. à',VB§ DE OúIVEIAÀ . VISÍITIÀ VIICU!ÀR EIRELI

ru\ÍÍA coMEtcl^l
OO PAIANÀ IJEàNDRO XÀIC!§ RAYAIL BIgCàIÀ

sEcn-RtÁ.Eto- otRÀI,
cu8ttr!À, 10/05/201t

vt Y, €ryrgrr!.c11. Pr. gov. b!

r v.l,id.d. d.rt. atoú.Â!o, !â lEsêtro, fic! 6uj.ito à c@PtôvÀçIo
IDlorudo ãêuE !c!Pêctivo6 códlgo,

autêntlcidrdâ noB t.iP.cllvo! Port.rB
l ticáç5o

À)
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F. ALVES DE OLIVEIRA . VISTORIA VEICULAR EIRELI

ATO CONSTITUTIVO

> ATIVIDADE PRINCIPAL

Outras atividades de serviços presÍados principalmento ás empresas não

especificadas anteiormente. (CNAE - 8299-9/99);

> ATIVIDADES SECUA/DÁRIAS

I€sÍes e análises técnicas (CNAE - 71 20-1/00)

Perilos e avalíadores (CNAE - 6621 -5/01)

Servços combinados de escritóno e apoio administrativo (CNAE 82 11-300)

Cláusula 5ü. DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00

(cem mil reais), dividido em 100.000,00 (cem mrl) quotas no valor nominal de R$

1,00 (um real) cada uma delas totalmente subscritas e integralizadas, em moeda

conente nacional, pelo titular, a saber:

Cláusula 6". ADMINISÍRAÇAO - A administraÇão da EIRELI será exeÍcida

pelo titular, FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, acima qualificado, que terá a

representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto

direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias,

contÍair empréslimos, receber e dar quitação, emitir e endossaÍ duplicatas, constrtuir

procuradoÍes em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais,

podendo para tanto, sempre assinar isolada e ind istintamente.
P:.t;):J: l! l

.$

r-Yti
i rrrNIÀ co,+trcr^r

OC, PÀF-^NÀ

t0 /o5/20t9 15;33 soE N' 41600s701;6
rerr?c.:6 DÊ o9/0s,2019- cóDrco DE vsxlF,cÀÇÂo.

119 0210218L NIREr 4ró00870166.
OLTVATR} . VIS?OR:À VEICUI.ÀR EIRELI

!EÀ,}IDRC HÀRCOS IÀYSEL EISCÀIÁ
sEcRFTÁRro -GERÀr,

cuiITIBÀ, t0l05/2019
wv,. ênprêÊÀlacil . pr. gov.br

NOME DO EMPRESÁRIO
NO DE

QUOTAS

VALOR

NOMINAL EM

R$

100.000 R$1,00

VALOR

TOTAL R$

FRANCISCO

OLIVEIRA

ALVES DE
RS100 000,00 100%

R$100.000,00 í 000/"TOTAL 100.000 R$í,00

À valldaile deEEê docúêíto, sÉ 1ip!eÉEo, flca ÉuJê1to à coÀprovàção de Eua âuLêotlcidà<le no! rêapecclvos po.têj,Ê
l'nlorundo Eêu6 rêspecLivo6 códigos de wcritrc.çeo
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F. ALVES DE OLIVEIRA - VISTORIA VEICULAR E]RELI

ATO CONSTITUTIVO

Paráqrafo Único: O titulaÍ, FRANCI§CO ALVES DE OLIVEIRA, dectara

sob as penas da lei quê não possui e nem é titular de nenhuma outra empresa nos

moldes de empr€síi individual de Íesponsebilidadê limitada em qualquer parte do

terÍítório nacional.

Cláusula 7r. O titular declara sob as penas da lei, que nâo está impedido, por

lei especial, e nem condenado ou que se encontÍe sob os efeitos de condenação,

que o prolba de exercer a administração desta ElRELl, bem como não está

impedido, ou em virtude de condenaÉo criminal, ou por se encontÍar sob os efeitos

dela, a pena que vedé, ainda que temporariamentê, o acesso a cargos públicos ou

crime falimentaÍ, de prevaricação, peila ou suborno, concussão, peculato, ou contra

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

de conconência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art.

1.0í1, § 10,CCl20O2l.

Cláusula 8", Falecendo o titular, a empresa contlnuaÍá suas atividades com
herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo intêresse destes o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçáo patrimonial da
emprêsa, a data de resolução, veÍiÍiGda em balanço especialmente levantado.

Cláusula 9'. DO EXERC|C|O SOCnt: O término de cada exercicio social
será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentaçáo do balanço
petrimonial e resultado econômico do ano Íiscal.

Cláusula 10'. O titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pÍó-
labore", observadas as disposigôes regulamentares pertinentes.

Cláusula 11r. Fica eleito o foro da comarca de ARAPONGAS. Estado do

Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes

deste contÍato.

Pi2jn ) lt a

4
()

JlJr{r^ coMtrcÁr

CERTIEICO O nEGISTf,O Ell 10/05/2019 15!38 8OB N' 
'15008'0166;;ôilcoiõ, rez7?0e26 DE oelos/2ore óDroo Ds rÍtÚrcÀçio,

11902102118. tÍInl: aI600070166,
tl. À!V!S D! OLIVEIRÀ . VISTORIÀ \IBICUI,ÀR EIN'LI

LEÀIíDRO I4ICOS ÀÀISEL BISCÀIÀ
sEcRÉTÁiro-cERÀL

coRrTrEÀ. lo/ o5 /2 0I9
wY. BÀpr..ãtacrI. pr. gov,b!

À vÀltdâa. d..r6 ilocqnro, ,. l4r...or fic. rujêito à c.4Eov.çIo d. sÚ 6ur€lEicldaê6 Áos r.sPêcrlvo! Porlôit
Irlorudo sous E.tP.ctlvot c#lgot d' v'riftcêção
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F, ALVES DE OLIVEIRA . VISTORIA VEICULAR EIRELI

ATO CONSTITUTIVO

E por estar assim juslo e decidido lavra data e assina o píesente instrumento

particular de constituiçao de Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada -
ElRELl, elaboÍado em via única, na presença de duas testemunhas que a tudo

assistiram, para quê valha na melhor íorma de direito, sendo esta via, destinada ao

registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente

[ubricadas pelo TITULÁR e suas testemunhas, obrigando-se fielmente pôr si e seus

herdeiros a cumpri-lo em todos os termos

Arapongas/PR, 07 de Maio de 2019

O RECONHEqMEflIO ,1i.... i, r,,
FrRl${8)EflÁ NO VER§O

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

Testemunhas:

c
Alesson CarvaÍho Braga

RG í2.796,889-6 SESP/PR

cPF 052.532.979-01

CRC:056635/O-0

Jessica Bertolassi

RG: 13.690.253-9 SESP/PR

CPF:103.í75.269-28

,- -v---.!--i
I l rNTÂ aalÀlFltcrÁl
| 9o FÀt^NÂ

CEBTIFICo O REGISTRo EM lO/05/2019 15:f3 SOB N' 41ú00370166
pRorocolo: 192170926 DB 09/05/2Or9. CóDrCo DB vERrFlCÀÇÃOl
11902r02188. NIRE: {1ó00870166
F, ÀIVES DE OLIVEI§À . VISTORIÀ I'EÍCUI,ÀR EIRELI

L!ÀNDRO IíÀiCCS RÀYSEL BISCÀIÀ
sEcFETÁRro-cERàr,

CgRl?IBÀ. 10/05/'201t
Hw. êepreEàfacil , p!. gow.br

À và1ldôde dês!. docúenro, Éê rrpre6so, ilca 6ujêrEo à coapEoyagão de sue qu!€nEicidadê nq5 respÉcEivos porrais
InÍorEÀndo soüs les9eclivoE códiso6 dê werlllcàçÀo
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PREFEITURÂ MUNICIPAL

IpH*Hr"t
CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 13 /06 /2019.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de perícia -
laudo têcnico para veículos.

Senhorita Contadora:

Tem esta llnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orÇamentária para a contrataçáo de empresa especializada em serviços de
perícia - laudo técnico para veiculos, conforme solicitação da Sra. Cleide
Moreira Branco da Silva, Secretária Municipal de Educaçáo, Esporte e
Cultura, num valor máximo previsto de R$ 2.320,O0 (dois mil, trezentos e

vinte reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamen

Elaine C na tk os Scrntos
Setor de açoes

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n'll2. Centro, 8,13.3266.8100, :a - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacaorÔlsb-pr,eov.br - Br./r1.45!,p1.ggy.br



PREFEITURA MUNICIPAL

Atencio

32HffiilHI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

cORRESPONDÊNCra rXtrrurla

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 1310612019. int'ormamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de empresa especializada em sen,iços de perícia laudo
técnico para veículos, conlorme solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva,
Secretária Municipal de Educação. Esporte e Cultura, num valor máximo previsto de R$
2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

06 Secretaria Municipal de Educação, Espoíe e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolasr
12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 -Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1 590; 1600; 1610.

Sendo o que se apresenta para o momenlo

Nova Santa Bárbara. 1310612019.

samente,

Lau de S' lo Compos
Contadora,/CR 0450961O-4

Rua Walliedo Binencoun de Moraes n'222. Centro, I 43. 3266.8100, :- - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná -.8 - wwrv.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

33NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1310612019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicitando a
contratação de empresa especializada em serviços de perícia - laudo técnico para
veículos, num valor máximo previsto de R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte
reais) e informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educaçáo e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutençáo do Departamento Municipal de
Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1590; 1600;
1610.

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

Sendo o que se apresênta para o momento.

Atenciosamente,

Ela a Ludi dos Santos
Setor de Lic çÕes

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes n" 222, Cenrro, 8,13. 1266.8100 :a - 86.250-000 Nova Santa Bárbara

Paraná - -tr - E-mails liciracao@nsb.pr.gor'.br - urvrv.nsb.pr qov-br



PREFEITURA MUNICIPAL 34
NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURiDICO ne 721/2019

Processo de dispensa de licitação

Assunto: Contratação de Empresa Especializada em serviços de perícia de

veículos.

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 em serviços de perícia de veículos, conforme constante

na correspondência interna de (fl. 01) da Secretaria de Educação, Esporte e

Cultura.

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 21de junho de 1993, a

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

citado dispositivo constitucional, e criar padrôes e procedimentos para reger a

contratação pela Administração. A obrigatoriedade da realização do

procedimento licitatório é um corolário do princípio constitucional da isonomia,

previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5s, 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 ocorrêncía 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.



PREFEITURA MUNICIPAL 9tr
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NOVA SANTA BARBARA

A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório, somente é

admitida excepciona lmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações,

contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a

contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcion alidade, é obrigatória a realização do

procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que pese à

obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio dispositivo

constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva

dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade

de licitação. Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de

existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a

Administração Pública a celebrar, de forma discricionária, contratações diretas

sem a concretização de certame licitatório.

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 dispensável a licitação: ll - para outros serviços e compras de valor até

10% (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;

A Lei ns 8.666193, ao instituir as normas para licitações e contratos da

Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses,

ainda que possível a competição. São circunstâncias peculiares que aconselham

a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Nesse

caso, portanto, o legislador entendeu que, em função do pequeno valor
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financeiro envolvido, não se justificaria a realização de um procedímento

licitatório pela Administração. Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em

razão do pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as

formalidades prévias às contratações pela Administração Pública. Diante de todo

o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de exigência de licitação

para serviços de até L0% do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo 23

da Lei 8.666/93, 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 2.300,00 (dois 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 8.666193 (limite f ixado pelo artigo 24,11, 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 ns 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.
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Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se

pela formalização do processo de contratação direta, nos termos do artigo 24, ll,

da Lei ne 8.666/93.

A consideração superior

Nova Santa Bárbara, 21 de junho de 2019.

<--
Carmen Cortez Wilcken

Procuradora J urídica

,t\/tIL
I t)/\--
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fslado do Pârâná
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DISPENSA DE LICITAçAO

N" L9l2O19

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 5O(2OL9, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, para CONTRATAçÃO DE EMPRESA

ESPECTALTZAD^ EM SERVrçOS DE pERÍCrA DE VEÍCULOS,

conforme solicitação feita pela Secretaria de Educaçáo, Esporte e

Cultura, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na

forma do inciso II, do art.24, da Lei 8666 193 e posteriores

alterações, caracteriza-se a referida dispensa de licitaçáo.

PREFE
Kondo
MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara PR,2sl06l2Ot9.

tr

lI
/\

Av Wâlter Gu imaráes da Cosla nô 51 2, Fone/Fax (043) 3266.8100 - CNPJ N.o 95.561 .080/000'1-60

E-mail: ticrrâcaorinsbprqor br Site: rvrvrv.nsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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}
TCEPR

Insltlrçà. Frnan.eÍ'a

Ccnralô dê EmpÍésr,n o

Vollar

Detalhes processo llcitatório

E !r.iaae Eiec!torâ flU IúPIC DE itOVÁ SANTA BÁRBARA

Aro,:019

It r,. tação/d spefsal nEirErbllrdôde' 19

iloc,al'dade' pro-e<59 Di.pen.-

tlLnrÉío eJ tal/or'){€ssâ' 5ô,2019

nÍormações Gerair ----_,_----

.úrsos proveniênter de or9àni5mo5 intêrnacionals/nultllàier.lr d. crédll
!

Dcscnçào R.sum dê do Oijlelo' Cornaiôç:. ce .mp1íêç aspecj:llaca em seivrías ce peric a de ve culrrs

D\]taçáo OÍça nrentôrla-

Pre(o mà\rm.,/Referêncra de preço -

Ri^

Dara PubLcnçào Iermo r.LhÍi.ê(ão

Data de LànçàmêLrto do Ed tal

Dêtà da Abenura das Prcpostâs

060c2i236i021020i53190390000

2_32A,DD

25lC6i'iCtg

fá ilens exclusivos paia EPP|t'lE?

Há .oie d3 paÍutipaÇão paía EPP/fi:?

Trata s! de obrê .om exgêncre de sirkon'.raLação de EPPltrE)

llá pr oíjdade pâra aqlr sr(õcs de mi.roemr.êsas rêg onars oir locats?

PercentLral dÊ part c,paÉo

Dôtà Cancelômcnto

CPF: 4271512954 i!9!9q!)

hllps://servicos.lce.pr.gov-br/TCEPR/Muniopal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril
de m13.

Ediçáo N" 1507- Nova Santa Bárbara, Paraná. Terça-leira,25 de Junho de 2019.

DI PEN IT

De acordo com o procedimenlo adminislralivo instaurado pelo unc pro de Novâ Ía, objeto do prolocolo no 50/2019, reÍerenle ao processo

de drspensa de licltação, para coNTRAÍAÇÃo DE EMPRÉSA ESPECIALIZADA EM SERVIçOS DE PERiCIA DE VEÍCULoS, conlorme solicilâção Íeira pela

Secretaria de EducaÉo, Esporte e Cultura, e sendo â{endidas âs nomas legais perlinêntes e na Íorma do inciso ll, do àt1.24, da Lei 8666/93 e posteriores

alteraçôes, caÍacteriza-se a reÍerida dispensa de licilação.

Nova Santa Bárbara PR .2510612019.

Etic Xondo
PREFEITO I\,4UNICIPAL

ptsPENsÀ ÓÉltêtTÂcÃo N. 20/20,r9

De acoÍdo com o pÍocedimenlo administrativo instauÍado pelo [,4unicipio de Nova Sanla BáÍbara, objelo do protocolo n0 5'l/20'19, reÍerenie ao processo

de dispelsa de ticitagã0, paÍa CoNTRÂTAçÃo DE EMPRESA ESPECTALTZAoA PARÁ ELABoRAçÃO DE CONCURSo PÚBL|C0 PARA PREENCHIMENTo
DE VAGAS DE PROFESSoR DE LÍNGUA INGLESA E PROFESSOR 1'E 2" PADRÃO, conÍorme soliciraÉo Íeira pela Secreraria de Educação, Esporte e

Cultura, e sendo atendidas âs normas legais pertinentes e na Íorma do inciso Xlll, do art.24, da Lei 8666/93 e posteriores alteraÇoes, caractenza.se a reÍerida

drspensa de licitaÇáo.

Nova Santa Bárbara PR 25/06/2019

E c Kondo
PREFEITO [/UNICIPAL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE o N." 51i2019 - PMN

oBJETo - Regisko de preços para evenlual aquisição de gêneros alimenticios.

VALIDADE DÀAÍAr De 25i06/2019 a í4l04i2020,

E AO PREG

BE,IIEFICÉRA DA ATA; TUBARÃO LICITAÇOES EIRELI

C'sobn".29.310.533/0001-51
Rua Cambé, 90 - CEP: 86200000 - Baino: Jardim San Rafael, lb porá/PR

RESPONSÁVEL JURÍolCO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n" 22.932

ESPECIFI Ão Oo oBJETO E PRE REGISTRADOS

ITENS

Cádqp e LJnldade de
medide

Quanüdade Prcço
unitário

Prêç, totalLote Item D6rriçao do produtdserviço '' Màrcá do

i 'pÍoduto

LOTE:001
- Lote 001

31 Came bovlna (acém 2a) Sem osso, llmpa, sem nervos, sem tendões.

sem aponervroses e sem gorduras com c€racleristic€s

oÍganoléptjcas (cor, sabor, odorcaracleríslicos). Apresentar

Cerlricado de lnspeção Esladual/ Federalou Munrc pal. Embalada,

devdamenle rdentrllcada com eUquelas inlernas de acordo corn a

Legislação vigente e especiÍicação de píazo de valdade.

DMILLE KG 2.195,00 12 42 27.261,90

38 722 Came bovina (moÍda 2a) Limpa, sem nervos, sem tendÕes sem

aponervroses e sem gorduras, com caracteristrcas organolépticas
(cor, sabor e odor crracleristicos). Apresenlar CertrÍicado de

lnspeÇão EsladuaU Federal ou Municipal. Embalada, devrdamênte
identilicada com etiqletas intemas de acoÍdo com a legislaçáo

vgente e especiÍcaçáo de prazo de validade.

DMILLE KG 1.935,00 11,35 21 962 25LoÍE:001
- Lole 001

LOTE:001
- Lote 001

42 730 Came de poíco .coslelinha Apresentar CertiÍcado de lnspeçáo

Estadual/ Federal ou Municipal. Embalada, devidamenle idenüficada

com etiquetas inlêmas dê acordo com a legislaÇáo vgênte ê

especrficaçáo de prazo de valdaoe.

DI\4ILLE 215,00 10,m 2.343,50

TOTAL 5't.567,65

Diário Oíicial Eletrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Bua:Wafredo Biflencouí de Moíaes n"222- Cenlío

FonerFax (43) 3266,8100
E-mail: diaíiooílcral@nsb.pí gov.bÍ

l,!w!v.nsb.pr.gov.bÍ

o€lmonro ass,nado poÍ Cêíírcado DE[al - Nôva SãnE
Sáôá6 Prêlêrua leü^icioá: 955610m0o016o-+C SEÊASÁ-
56 au€nncdade é Senrlra d6& que v6Mrizado aÍaváé do
rl.: hto //M nsb Mrd.bilmtu /Nh[riBo/di.íGôí1.'âlôhllnê
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Prefeitura Municlpal de NI
oÉcRETO N.0í2/2019.

SUMULA: AUÍORIZÂ A PROAROGAçÃO DA DTSPOSIÇÃO FUNCIONÃL OÀ
SERVIDORAANGELIÍA OE OLIVETRÂ MÂRTINS O PreÍêilo unEjpal dê \ovã Saita
Bãóe6, E.bdo do Fãraná, m uso de suâ6 âLbuiçôes lêgâ's ê.

- Coi§deÉÉo p€dido.ôÉhinh.(I. pelà (=6aía MunE!€i de Nova Sanla Bnb3r.:
- Consrderândo hào hâveÍ píejuizos pará a ÀdminislreÉo Públiá Mlrnicjpal. antê o

ônus pa6 o ór9áo soliolânlei DECREIA
Árl. 1o. F@ aúoEáda ã PÍúogãçlo da Dispos Éo Funcioíál da §êtuüJ@ Argelitá

cêOllvolreMâíiB, RG.f 7.099.607.3, con d linâ]i&dêdêánêsm6ocup tunçãÕJunlô
à CáÍn6E Muílopáldá Nova sánta Báôârãi

Aí. 2"- Q@ rcl6dj. Dispoeráo Fun(&n6lsadârá por pràzo dêtemrnado, @ sejâ aÉ
dêzêmbre d,à ml9, podêndo se! pÍorôgádo Éso hãjà inrsresse do ór9áo solicitÉ nle e
coôcüdância do Múicipio, lt@ndo áindá âc.rdãdo o ônus Fêm o árqáo slEÍánre

art. 3ô. Eslê Dê@lo enúa êm üqor nesta dáta. Gvogandcse âs disposiç&s em
conEáio, NovÉ Sanlá BáôaÍá,01 dê márçôdê2c19.

Erlc Kond,o - PEreito lúunlclp.l
]DE

Í€(s)

rsE

OES

ioE

DE

NO
2019

ária

S6nra BárDâ.a, oàolo do p'oro@ro n! 50120r9, eÍe,ênrê âo Dr6so d6 dispenra de
hcnâçáo paE CONTRÂÍaÇÀO DE EVPRESÂ ESPECiaLIZAOA Eiú SERVIÇOS OE
PERIcra DE vElculos. @nroft ehor!Éo í"tú pêá sê4Íerâi^â ce EduâÉc.
Espo.iêêCulluB,6s6ndoalehdid€!6sno.naslegâis pêíhenlesenâ forma dôincLso ll
do ãn. 24, da Ler 8666/93 ê Fostenores âireiêçô6, e6cteíi7á se . rÉÍétida cispersa ae
ri.rt Éo Novã sánrâ BáóâÉPR2aro6/2019.

. Erlc Kondo. PREFEIÍO MUlllClPÂL

otsPEÀsÁ oE LrcrTAçÁo No 20/20í9
DÉ @do @m o pr@ediEenlo âdhinrstêlú. inslâlrâdo pêro Municí9o de l'icvá

Sa.lá Bárb5râ, oqelo do pÍorocolc n'51/201s rclêrêÕle áo p.E€e dedlsoensa Je
IÊIâçáÔ, 9âh CONTFATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZÂOÀ OÀRÂ ELAEORÀÇ ÀO
OECONCURSOPIJBLICOPARÂPREENCHII!!FIJIOOFVAGÀ5DE DFO'FSSJR'):
IINGUA INGLES E PROFESSOR 1'E 2'PADRÀO,.onÍm€ $iicilaÉo leila Êera
Sêc'olaná d€ EduÉÇào, Êrponê € Cutura ê sendo oleôdidas as normas legãr5
po.ünont€s e nà Íorudo inosxrli, ao âd 2,1, da Lei 86.5e63 e posLe4des alleáÉês
@a.leÍi2a-seãrálendadisp4nsadeliitàÉo Nova San'ú Sárbára PR.21061201-o.

Eric Kondo - PREFEIÍO iIUNICIPÁL

avrso DE LrcrÍÀÇÁo pREGÂo pREsENctaL N.23/roi9
Obeto: CdL?laçáo de Deisoá tJno'ca pG.lÉdo â dê 3ê Ços dÊ holpeda€ên

Bpeoãlizãdá @m ãlêndnerlo 24 húâe, parâ áre.dêrusuários d. Sisremá Unco de
Sáude - SUS, en úalámênlo de sâúdê lore do donicllio. Ípo: Msor prêço, p.r il6m.

8.cêbm€n(o dos Enlllop€s: até às 13h30min, dodÉ 11/0712019.
lnlcio do PregÉo:Dia 11/0712019. às iihoomLi
PEfo máximo: Rlt 22.200.00 (vnle e dors mÍ ê duzent)! ÍeâB)
lnÍomáçóê' Coóplengtares podêÍâo se. obtdas om hdá.io de êxpêdÉnrê ná

Prcíeitur. Municipaldô Nová Sanrá BáàcB, sno à Ruãt^/àlÍÉdo Bitten@urtde iJorães
n' 222, Delo lone:43.3266,8100, por Ehailr lilr'allcgjrrúr'l.sa\br ou pelo srie
!!lr,I!U,.!!3!! b! Nde San[a Báôe.â,24m6,2019.

Itárco Àntônlo.l. 
^!!l! 

Nuõe. - Prâgo.kô - PortaÍ|. n'08012018

avrso oE LrctTAçÁo pREGÀo pREsÊNctÀL N.2ar2oi9 - sip
Ohjêro: RêgisÍo de pêços pãra êv€ntua! @nti_álêÉo de emprêsa páB execllar

.ê ços cm loírccihálô d. poçás . mnulonçào p.aônlivá ê 6retiva Côs veiaL.s
da kota muni.lpál (aulomóEis leves, @mio.eles, vüs, ônibus, emi.hões, oorc3,
máquinas p€sádâs ê rhplem6nto6 â9n@làs). Ípô. MêôoÍ pr6çô. pôr ilen.

Rêcêb,rento dG Envebo6s: Àté às 08h30min do die 09/07/2019.
lnioo do Êê9ào: Olã C9/07/2019. às 09h00min
Prêgo trúx'mo: RS 038.752.10 (ôiloenlc ô úinlâ . ôlio mi, s6re@htos e cinqueílâ e

dol§ €ais ê dê: centávos) lnÍomçóês CoÍnplem.iláÍos p.deráo sÊr obúdás em
hüá.lo ds sr!êdente na P.eÍeilur. Munlopãl de Novã Sarlà Báóará, silo á Rua
WarLedo Bitlen@ú.t do Moíáes n'222. pelo lonê: 43-3266{100, por êm.rl:
!úJsdl§b-E!!_u!ú pelo silê \j!\d.t!!a!ir Novâ Sán!â Báóaá, 24106/2019

MârcôAnlônlo dêA!.is Nunos-Pràlo.trc -Port rlr n'08012018

_ aMso DE LrcrraçÁo pREGÃo pREsENcrat- rl. 212019 . sRp
ObleÍo Regisl! ôe prelos pêr6 êr€ntJâl aôu srÉo de supnhortos de rrrorálÉ

paÉ supnr as n.cessrdádes das sefiêtaias municip.is Ípo. N!êmr p.eço, pcr rtêh.
Reebloenlodos Enverooes:Aléês 13h306in d.dia09/07/2C19-
lnrciodoPÍ69âo Diâ09,!7Ê0r9, ás 1{hcohin
Preço máxiN: Rl 51 .479 1 C (onqúenlã e um mii, quat@nlos e sête.i,â e .dê r.â s

e dêr c€írávos) lnlômôçóes Cmpleftntaes podêráo sr obrdss em hoiário de
€xpêdienle na Prelerlura Muncipâl de Nova S.nl6 Báóará, $lo à Rúa Wâllietc
Bitren@úrrdê Mô6ês n'222 Dero ronê: ,13-32664100, pd Eroil: L!",!q,r:r !,1, f,l,t i:

7
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CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA Oe UCITAçÃO

N. .i9 / 2oJ1

I
10

N' eseecrrrcaçÃo DOC OBS.
1 Capa do processo oK
2 OÍício da secretaria solicitando ôk
3 Prefeito pedindo abertura do processo ÔK
4 Cotações de preços (no minimo 3) oK
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaçáo) ÔK
b ôkContabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão)
7 LicitaÇáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) ok
I Parecer Jurídico ôk

Edital de autorizaÇão do Prefeito Ol(
Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Mu nicípio). slí

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

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

Rua Walfredo Bi[encouí de Moraes n'222. CentÍo- Fone JJ. 32 66.8100. CllP - 86 2i0-000 Nova Santa

BáÍbaí4 Paraná- E-mail licilacao allb-DIlqlu - rrrrrr nsh.Dr.sor br
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LAUDO DE PERíCIA CAUTELAR

tvEco I tvEco/crryclAss 7oct7 2oL4 I 2ot4

Dâta dâ vistoriã

[audo nr:

Consulta:

Cód. da Consulta:

Dátá dâ Consulta:

Marca / Modelo:

Ano / Modelo:

cor / combustível

Cidade / UF (BlN)l

Chàssi(BlN)l

Motor (BlN):

Câmbio (BlN):

Renavam:

Nr, Lacre da Placa

03/07/2019 18:08;16

1.041509

AUTO PERICIA ( AUTOCREDCAR )

5902144

A2 /A7 /2079 1.513431

rvEco I vEco/clTYCLASS 70c17

201.4 / 2A14

AMARELA / DIESEL

NOVA SANÍA BARBARA / PR

932r68C01E8462039

F1CE3481137219936*

À2r9818

solicitante: PARTICIILAR

Cidadê / UF: NOVA SANTA BARBARA / PR

Chassi: 932168C01E8462039

Nr. Motor: t1CE34811*7219936+

Nr. Câixa dê Câmbio: 582218

CRLV: 013a98147871

o

uJ

'=O

)N

01036144515

0013067357

RESULTADO

SIGNIFICADO DOS iCONES REFERENTE AO RESULTADO DAs FONTES PESQUISADAS

o

EI

@

NADA CONSTA que impeça a co eícialrzação do veículo

ATENçÃO antes dá conreíciallu açào do veicLrlo

APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veiculo

REPROVADO co- àpJntê1renl, e / )u 'e!rrr(;o

Pagina 't de 3
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ITENS

-i

LU

o
O

)
t-t

A NUMERAçÃO tOENTTFTCADORA DO CHASST:

O 018 Gravaçâo sem vestigios aparentes rje arjulteração.

A NUMERÂçÃO IDENTIÉICADORÁ DO MOTOR:
g 041 Gravação senr vestÍgios aparêntes cje adulteracão.

O 048 Numeraçào e a mesma qL,e.constê registrada nos bancos de dados dos ór8ãos co.rpetentes (BlN)

A NUMERAçÃO IDENTIFICÀDORA DO CÂM8IO:
g 068 Gravaçâo sem vestígios aparentes de adulteraçâo.

ETIQUETA 'ETA" - COMPARTIMENTO OO MOTOR:

E 081 'Danrfrcâdâ

EÍqUETA "ETA" - EATENTE DA PORTA:

g 102 - Origrnâl/Dêntro dos pad.ões do fabri.ântê

ETIQUETÂ "ETÂ" - PISO,/ ASSOALHO:

O 115 'Oflgrnal/Dentío dos padrões do fabricante

vrDRo oTANTETRO (PÁRA-BRTSA):

O 124 - Ori8rnal/Dêntro d05 padrões do fabricante

âno utGnaL tnnsErRo EsquERoo:
g 179'Onginal./Dentro dos padrôes dô fâbI.ântê

VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO:

O 190 Oíginâl/oentro dos padrões do fabricante

LACRE OA PLACÂ:

g 211 ' Lacre de plástrco com nunreraçào 5em vestiBios de v o ação

REGrsrRo ou HrsÍóRrco DE rErLÃo / sArvÂDo / srNrsrRo:

E 2452 Consta cêrtidão POSIIIVA de débito trabalhista conforme pode serconstatado na pesqlrisâ anexa ao laudo, rêelizâdo no veicú oeín
rt uestê o.

g 247 Realizamos nesta data, a firn deveriíicarse o'/eiculoern qLrestâo possLr aêgrstro(s) nos bancos de dados de leiloelíos e no câdastro de

veiculos s nrstrado, porem não foi encontrado nenhum íegrstro, conforme pode ser constatâdo na pesqu sa anexa ao audo (docun)ento

rnte8rante a este laudo). IMPORTANTE: A ÍERCEIRA VISÃO, por mars eltorço que façà para obrer informações sobre o veicu o, nào se

responsabLhza pelos resultàdos das pesquisas por e a reêlrzada e/ou a ped do do clrenLe, pors trâtam se de infoÍmações orrundas dê bancos dê

daclos privados e qüe contem apenas uma quantidade de veiculo câdastrôdos, podendo hàver casos de NÃO rnfoímados e arncla que a incluseo

do veÍculo nos bancos de dad05 de ieilão pode ocorrer enr ate 90(noventa)dras apos â realizaçào do referrdo leilão.

OB5ÉRVAÇÃO: O veiculo periciado em questão encontra-sê com clrversês avaÍrô5, pêçãs , acessórios e componentes dânrficados. Êaz necessário

nformar que devtdô o eslado êm que se encontra o reíerido veícu o o nresnlo írcâ rnpíópío pârâ o Lso dâ atividade de ônibus de transporte
e,-1ar. ConÍorme íotos em aneto.
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LErúO 2
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LAUDO DE PERíCIA CAUTELAR 4q

rvEco I rvEco/crwcLAss 70c16 2009 / 2009

0âtâ da vistoíia

Laudo nÍ:

Consulta:

cód- da Consultai

Data da Consulta:

Marca / Modeloi

Ano / Modelo:

CoÍ / Combustivêl

cidade / ut (8rN):

Chassi(BlN):

Motor (BlN):

Câmbio (BlN):

Renavam:

Nr. Laare da Placa

03/01/2A19 t87535
1047510

AUTO PERICIA ( AUTOCREDCAR )

5902861

02/A7/2079 1.6:11 11

rvEco I vECo/cTTYCLASS 70C16

2009 / 20a9

AMARELA / DIESEL

NOVA SANTA BARBARA / PR

93216880198409327

F1CE0481N*7055961

I
I

í.

ÂRMg155

Solicitante: PÁRTICULAR

CidAdE / UF: NOVA SANTA BARBAÂA / PR

Châssi: 93216880198409327

Nr- MotoÍ: F1CE0481N'7055961

Nr. Caixa de Câmbio: C9CH600266

CRIV: 012190609293

C)

ao

_-l
f-l

ta

00153320664

012

SIGNIFICADO DOS íCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESqUISADAS

O NADA coNSTA que rmpeça a conrercrallzacào do veiculo

AÍENçÃO antes da come.ciall2açào do veículo

E APRovADo coM aPoNTAMENTo antes da comercrêlização do verculo

@ REpRovaDo com apontanento e / ou restrição
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,A
tl
§
i:F§,

I
?

RESUTTADO

El



5n

@

J
t.l

A NUMERAçÃO IDENTIFICADORA DO €HASSI:

O 018'GravaÇão sem vest;gios aparentes de adulteraÇão.

A NUMERAçÃO IOENTIFICADORA DO MOTORI
g 041 Gravãçãô sem vestígros aparentes de âdult,.racão.

O 0,18 - NumeraÇào e a mesrna qLre consta.egrstrada nos bancos de dados dos órgàos cortpetentes (BlN)

A NUMERAçÃO IDENTIFICADORÁ DO CÂMBIO:

O 068'Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

ETIqUETA "ETA". COMPARTIMENTO DO MOTOR:

É, 081 - Danlfrcadê

ETIQUEÍA'ETA" - BATENTE DA PORTAI

g 102 Origrnal/Dêntro dos padrões do fêbricante

ETTQUETA "ETÂ" - PtSO/ ASSOATHO:

Él 107 - Danificada

vrDRo DtaNrErRo (PÁRA-BRTSA):

O 124 - Origrnâl/Dênlro dos pad.ões do iabii.ãnte

âno utgR.at tn-asErRo EseuERoo:
g 183 VidÍoÍ]ào oriBinal

VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO:

g 190 ' Or grnal/Dêntro dos padrôês do fatrrlcante

LACRE OA PLACA:

O 211 Lacre de plástico coin nunre.açào sem vestigLos de \,iolaçào

REGrsrRo ou HtsróRtco DÉ t€túo / sArvÂDo,/ srNrsrRo:

El 245.2 ConstacedldãoPOS|TVAdedébitotrabalhistaconformepodeserconstãfadonapesquisaanêxaaolaudo,realizadonoveicuLoerr
q! estão.

O 247 - ReaLrzamos nesta data, a [im de vearíicar se o veículo ern questão pos5rr] registro(s) nos bancos de dados de ei oêrros e no.ãdâslrô dê

veicu o5 5Lnrstrado, porém não foi encontrado neô rurn regr5tro, conÍorrre pode ser consLatado na pesqui5ê anexa ao audo (docunrenLo

rntegÍante a este laudo). IMPORTANTE:ATERCERÂVlSÃO.porrnarsesíorçoqlrefaçaparaobterinformaçõessobreoveiculo,nãote
.esponsab lza pelos resultàdos das pesquisas por ela realizada e/oL] a pedrdo do c rente, pors tratam-se de informações onulrdas de bancos dê

dadoe pnvados e alLrê contem apenas urna quântidadê de veiculo cêda9tÍados, podendc haver casos de NÃO informados e a ndâ que a lncllrsão

do veículo nos bancos dê dados de lei!ão pode ocorrer em ate 90(noventa)d as apos a reêlização do referrdo le lão.

OBSERVAÇÃO: O veiculo pÊriciâalo êin questão encontra'se com clr!,er5as avãÍ as, pêçâs, acessorios e ccmponentes danifi.ados. Fa2 necessáno
iníormar.luedevdooestadoemqueseercontraoreíericoveicLr oornes,}cír.a InpróprôpâraousodaâtividadêdeônibusdetranspoÍte
e^91âr. Conforme fotos em anexo.
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-'l lA4l0 t-12O19 AUTO CREDCAR
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04107t2019 AUTO CREDCAR
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FOTOS EXTRAS DE ALGUMAS DAS AVARIAS
DO VEíCULO PLACA: ARM-9155
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FOTOS EXTRAS DE ALGUIVIAS DA§ AVARIAS
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TER]T'IO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORJO
DISPENSA DE LICITAÇÀO N' 19/2019

Aos 10 dias do mês de julho de 2019, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n" 1912019, registrado em25/0612019 ,

que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 63, que corresponde a este termo.

Ekiru Cristitw Luôtfrf,os tos

Responsável pelo Setor de Lici oes

TERMO DE ENCERRÂ]VIENTO DE PROCESSO LICITATORIO

Rua Walfredo Binencoun de Moracs n" 222, Centro, Fone 43 32ó6.E100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla Bárbara Parará

- E-mail Iicilacao kl.n sh nr sov-br - u.ww nsb.or.qov.br


