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Estado do Paraná

Processo Administrativo n.o 03412016

Objeto - Contratação de empresa para locação de

brinquedos e carrinho de algodão doce e
pipoca para campanha de vacinação.

Valor Máximo - R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

DOrAÇÃO -
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
2520;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
2790',

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbaü, Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2910612016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedída
pela Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a Contratação de empresa para locação de brinquedos e carrinho de
algodão doce e pipoca para campanha de vacinação, para que sejam tomadas todas
as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

no
nicipal

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

, ,. PREFEITURA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNtCtPAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

coRRESPottoÊructA TNTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 184/2016

DATA: 14106116

ASSUNTO: Licitação de brinquedos campanha de vacinação

Recebido por: )4 ,06 ,JÉ.
Nome atura Data

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde

solicito a abertura de licitação para contratação de empresa para alugue

de brinquedos (cama elástica, pscina de bolinha, carrinho de pipoca e

algodão doce), que serão usados na campanha de vacinaçâo contra

poliomielite que irá acontecer no mês de agosto. Ressaltamos que os

brinquedos são usados como estratégia para alcançarmos nossas metas.

lnformo que poderão ser usados o recurso do APSUS e
vigilância em saúde.

0:o
)Atenciosamente,

Marta L ne S. Rezende

Secretária Municipal de Saúde

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, A(€ 266 8050) CNPJ no 08.854.89fl0001-88 E-mail
saudênsb(Ovahoo.com.br - Nova Sanla BárbaÍa - Parcná
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PREFEITURA MUNICIPAL 04

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA CAMPANHA DE
vAcrNAÇÃo coNTRA POL|OM| E L|TE

Obs: o valor do frete deverá estar incluso no valor da locação dos brinquedos.

Espêcificações gêrab dos brinquedos

Os brinquedos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, serão instalados na Praçâ Central
deste município no mês de agosto deste corrente ano, sendo o dia deÍinido após confirmação
com a regional de saúde quanto a data oficial da Campanha Nacional contra Poliomielite.

A Secretaria Municipal de Saúde fará o agendamento prévio, com no mínimo í5 (quinze) dias de
antecedência, informando o local onde serâo instalados os brinquedos, o tempo de permanência
do mesmo e o horário de desmontagem.

Ficârá sob inteira r6ponsabilidade da CONTRATADA o transporte, montagêm, desmontagem e
guarda dos brinquedos, não se responsabilizando a PREFEITURA por qualquer ônus.

Os brinquedos deveráo possuir sistema de amarração e ancoramento no solo, a/itando o
deslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e chuvas.
Os brinquedos serão instalados em conformidade com as normas aprovadas pêla AssociaÉo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais legislações aplicáveis à matéria.

Rua Antmio Jmquim Rodrigues 563, Recanto do Sabiâ I 43. 3266.8050, B - 8ó.250{00
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail- saude.nsUâ smail.conr.br
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Descrição Previsão
da

Locação

Unid Preço
Máximo
Unitário

Preço
Máximo

Total
lnstalação e operaçáo carrinho de pipoca, com
material incluso tais como: milho de pipoca, sal,
óleo e embalagens e 01(uma) pessoa servindo,
por um período de 08 horas

01

Locaçáo máquina de algodão doce, com material
incluso tais como açúcar e palitos e 01(uma)
pessoa servindo, por um período de 08 horas.

01 Unid

Locação e instalação e operaçáo de cama
elástica redonda 4,30x4,30. Em perfeito estado
de conservaçáo. Equipe operacional: 01 monitor
Por um período de 08 horas

02 Unid

Locaçáo com instalação e operação de piscinas
de bolinhas infláveis, com dimensão 3.0/3.0,
acompanhada de monitor para orientar as
crianças na utilizaçáo do brinquedo. Por um
período de 08 horas.

02 Unid

Total

unid 
I

I

Os brinquedos deverão ser instados com antecedência mínima de 01(uma) hora antes do início
do evenlo.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
SEGRETARIA MUNIGIPAL DE SAUDE

A CONTRATADA deverá adotar medidas preventivas de modo a evitar danos materiais e/ou
pessoais a seus funcionários, usuários, tercoiros e ao público em geral, ficando ainda responsável
única e exclusivamente por qualquer indenização ou ônus, incidentes na realização do serviços,
isentando-se PREFEITURA.

A CONTRATADA deverá aplicar todos os esforços, recursos humanos e materiais para a
manutenÉo do pleno sucesso do evento, assumindo todos os custos, impostos, taxas,
emolumentos ê encargos trabalhistas, proridenciários e fiscais, que, direta ou indiretamente
incidam na realização dos serviços.

Todos os brinquedos a serem instalâdos, deverão ser acompanhados de um monitor durante o
seu funcionamento, que deverá zêlar pela segurânça dos usuários e coordenar a utilização dos
mesmos.

Marta Luciane S. Rezende
Secretario Municipal de Saúde

Rua Antonio Joaquim Rodrigues 563, Recanto do Sabirá, A $.3266.8050, E - 86.250-m0
Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - saude.nsb@,gmail.com.br

.'l

Nova Santa Bárbara, í4 de junho de 2016.
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ENDEREçO 't (

GNPJ: ('i,e :r, ( '1\ l'({(- ' L
,)

CoilTATo:Lev.xÉ- L43 SLSK-S..,IS L 89cS Str'l

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara . Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001 60
Fone/Fax: (43) 3266-8í 00

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

"COTAçÂO DE PREçO"

íe[ --U ] 3@.co

Item Nome do produto/serviço Quantidade Valor
unitário (R$)

Valor total
(R$)

0í Locação máquina de algodão
doce, material incluso tais como:
açúcar e palitos e 01 pessoa
sêrvindo, por um período de 08
horas

01

>t>(. . cq á>t, r-.'

02
Locaçáo com instalação e
operaçâo de piscinas de bolinhas
infláveis, com dimensáo 3.0/3.0
acompanhada de monitor para
orientar as crianças na utilização
do brinquedo. Por um período
de 08 horas

02

)cc ( I{cc (-.

03
lnstalação e operação de
caninho de pipoca, com material
incluso tais como: milho de
pipoca,sal óleo embalagem e 01
pessoa servindo, por um perÍodo
de B horas

01

C

Locação com instalação e
operação de cama elástlca
redonda 4,30 x 30. Em perfeito
estado de conservação. Equipe
operacional: 01 monitor por um
período de 0B horas

02

àr ra
t
Vt-c c.04



Esoecificacões qerais dos brinquedos.

Os brinquedos solicitados pela Secretaria de saúde, serão instalados na Praça
Central deste município no mês de agosto deste conente ano, sendo o dia
definido após confirmação com a regional de saúde quanto a data oficial da
Campanha Nacional contra a Poliomielite,

Os brinquedos deverão ser instalados com antecedência mÍnima de 01 hora
antes d inicio do evento.

A secretaria municipal de saúde fará o agendamento prévio, com no mínimo í5
dias de antecedência, informando o local onde serão instalados os brinquedos,
o tempo de permanência do mesmo e o horário dê desmontagem,

Ficará sob intêira rêsponsabilidade da CONTRATADA o transporte,
montagem,devnontâgem e guarda dos brinquedos, nâo se re§ponsabilizando a

PREFEITURA por qualquer ônus.

Os brinquedos deveráo possuir sistema de amanação e an@ramento no solo,

evitando o dêslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e

chuvas.

06

Os brinquedos serão instalados em conÍormidade com as normas aprovadas
pela Associação Brasileira de \normas Técnicas - ABNT e demais legisla@es

aplicaveis á matéria.
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uos.: o valoÍ oo rele oevera eslar tncruso no varor oa rocaçao oos oflÍlqueoos.

OBS: Aguardamos o rêtorno, se possível, em 05 dias'
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Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, Í
RFB a sua atualização cadastral.

nepúeLrcn FEDERATTvA Do BRASIL

cADASTRo NActoNAL DA pEssoA lunlolcl
U rÇÀo A OATA OE

10t09li

NOMEEMPRESAÂÁT

WN . FESTAS E EVENTOS LTDA . ME

ÍfTuto oo EsÍaaELEcrMENTo (NotvtE DE FÂNTASA)

WN FESTAS E EVENÍOS

CÔOIGO E DESCRIÇÃO OAATMDÁDE ECONCWICA PRINCIPAI

77.21-7-00 - Alugusl de equipamontos rgcrsatlvos c êspoÍtivos

cÔDrco E oEscR rÇÃo DÀs aÍrvroaoEs EcoNoM rcas sEcuN DARrÀs

82,30.0.01 . Slrviço! d€ organização d€ íêlras, congrÊsaoa, €xposiçõs3 e lostaa

CÓDIGO E OESCRIÇÃO OA NAÍUREZÀJURiOICA

2Oô.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMIÍADA

LOGRADOURO

R WANDERLIN FIGUEIRA

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE REISENCIAL ESTORIL

ENoEREÇo ELEIRôrrco TEIEFON E

(43) 3258.52E2 / (43) 840E.700í

NÚMERo

89
COMPLEMENTO

CEP

86.200-000
MUNtclPlo
IBIPORA

ENrE FEDERÂrrvo RESPoN sÁvÊL (EFR)

stÍuÀçÃo cÂDrsÍRÀr
ATIVA

Mof rvo DE sruÂÇÀo CADASTRAL

saruaçÁo EsPEcrÁl l-ara oa srru

Aprovado pela lnstruqão Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio dê 2014.

Emitido no dia 27106/20í6 às 08:1Í:42 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

tõffiEitiii
I rorogrzooi

;::lilil::'T
A RFB agradece a sua visita. Para rnfomrações sobre politica de privacidade e

uso, clique aqui.
Atualize sua página

COMPROVANTE DE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazênda Nacional

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

Nomê: WN - FESTAS E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 09.056.038/0001{0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidade
do suleito passivo acima identificado que vierem a ser apuÉdas, é cêrtificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral 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 Íund6 públicos da administração direta a ele vinculados. RêÍ6r+sê à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alínêas'a a'd'do paÉgrafo único do art. 1'l da Lei nq 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autênticidade na lntemet, nos

endêreços <http://www.receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgún.fazenda.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211012014

Emitida às 15:52:56 do dia 1410612016 <hora ê data de Brasília>.
Válida até 1111212016.
Código de controle da certidão: ABD7.A5D2.2D2A.D26E
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.

'\

,,.
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RAZÃO SOCIAL: Bruno Glovacki Murakami ME

ENDEREÇO: Rua Hercio Ximenes, 275; Bairro Palmital; Santo Antônio da

Platina

CNPJ: 09.6í 6.906/000í -00

CONTATO : 43 3534-21 6'l I 43 9800-6556

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

"corAçÃo DE PREçO"

01

01 320,00 320,00
Locação máquina de algodão
doce, material incluso tais como:
açúcar e palitos e 0í pessoa
servindo, por um perÍodo de 08
horas

02
02 350,00 700,00Locação com instalação e

operação de piscinas de bolinhas
infláveis, com dimensão 3.0i3.0
acompanhada de monitor para
orientar as crianças na utilização
do brinquedo. Porum período de
08 horas

03
lnstalaçáo e operação de
carrinho de pipoca, com material
incluso tais como: milho de
pipoca,sal óleo embalagem e 0í
pessoa servindo, poÍ um período
de 8 horas

01 indisponive
I

04 Locação com instalação e
operaçáo de cama elástica
redonda 4,30 x 30. Em perfeito
estado de conservaçáo. Equipe
operacional: 0í monitor por um

0L 350,00 ?so,oo

{0ru+ J}rPm

Item Nome do produto/serviço Quantidade Valor totalValor
lunitário
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período de 08 horas
Obs: o valor do frete deverá estar incluso no valor da locaçáo dos brinquedos

Especificacões qerais dos brinquedos.

Os brinquedos solicitados pela Secretaria de saúde, serão instalados na Praça
Central deste municÍpio no mês de agosto deste corrente ano, sendo o dia
deÍinido após confirmação com a regional de saúdequanto a data oÍicial da
Campanha Nacional contra a Poliomielite.

Os brinquedos deverão ser instalados comantecedência minimade 01 hora
antes d inicio do evento.

A secretaria municipal de saúde fará o agendamento prévio, com no mínimo 15
dias de antecedência, informando o local onde serão instalados os brinquedos,
o tempo de permanência domesmo e o horário de desmontagem.

Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte,
montagem,desmontagem e guarda dos brinquedos, não se responsabilizando a
PREFEITURA por qualquer ônus.

Os brinquedos deveráo possuir sistema de amarração e ancoramento no solo,
evitando o deslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e
chuvas.

Os brinquedos serâo instalados em conformidade com as normas aprovadas
pela AssociaçâoBrasileira de \normas Técnicas - ABNT e demais legislações
aplicaeis á matéria.

Assinatura:

OBS: Aguardamos o retorno, se possível, em 05 dias.

Ze

I
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados dê ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, ;
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

RtçÃ DAÍA DE

tosti27

NOME EMPRE§CRIÁI

BRUNO GLOVACKI MURAKAMI . ME

-uLo 

Do ÉsÍÀr€[EclMENÍo {NoME n}
SUPER FESTA

I gl.Zg.a.gg - Outns atividadeg do rocrgação I lazêr não erpecificada! anteriormqnle

@
I Não inÍonnada

cÓotco E oEscÂçÀo DA NATUREZA JURIOTCÀ

213.5 . EMPRESARTO (TNDTVTOUAL)

LOGRÂOOURO

R DR HERCIO XIMEI.IES
NÚMERO

275 LOTE CHACARA OA
COMPLEI,I ENÍO

CEP

86.430.000
E ]RRODTSTRTÍO

PÂLMITÂL
tMUN'ciFb
I slrro lxronro oA PLATTNA

TEI.EFONE

(43) 35344965
ENOEREÇO Et.EÍRÔNICO

ENÍE FEDERAÍIVo RESPoNSAVEL (EFR)

IDArA DA s-iit
lzztoslzoot

sÍruÁçÃo cÁDÁsrRÂL
ATIVA

Molvo DE sruAÇÂo caDAsrRA

STUAÇÀ. ESPECIÁI

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no 1.470, dê 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27106/2016 às 08:14:00 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

A RFB agradece a sua visita. Para infonlações sobre política de privacidade e

I DÁTA DA srÍlJt*

túinirtdrio dr t...hdà

Voltar

_[--1 Poperar Página
l-j p"r" lmpr.3sao
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CERTIOÃO N EGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIOA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRUNO GLOVACKI MURAKAMI - ME
GNPJ: 09.6í6.906/0001{r0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierêm a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pêla Sêcrêtaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ênte fêderativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo diíeta a ele vinculados. Refer+se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 de Lei íP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.íazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 021012014
Emitida às 11:17:34 do dia 31i03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida alé 2710912016.
Código de controle da certidão: G6C6.720C.3E7D.8989
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.

MINÍSTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional
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C/|.IxA
CAIXA ECONÓMICA FEDERÁL

Inscrição: 09616906/00o1-oo
Razão Socia!: BRUNo GLovAcKt i4URAKAMI

ENdETEçO: RUA DR HERCIO XIMENES N275 / PALMITAL / APUCÁRANA / PR /
86430-000

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

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

Validade: 13/06/2016 a 1.2/07 /2016

Certif icação Número: 2016061301201 497 fL7 533

Informação obtida em 2210612016, às 15:57:09.

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

Lei está
Caixa:

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF
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Rua Aelcon doe Sa,'tos, 17 - Monte Cdstelo - Sa.rrra Cecílic do Pdudo - Pr

CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: compras@nsb.pr.gov.br

"COTAçÃO DE PREçO"

Valor Total
(Hum Mil e Novecentos Reais)

0'1 Loca$o máquina de algodão
doce, material incluso tais como
açúcare palitos e 0í pessoa
servindo, por um período de 08
horas

01 R$350,00 R$350,00

R$600,00
02

Locação com instalação ê
operação de piscinas de bolinhas
infláveis, com dimensáo 3.0/3.0
acompanhada de monitor para
orientar as crianças na utilizaçáo
do brinquedo. Por um período
de 08 horas

02 R$300,00

lnstalação e operação de
carrinho de pipoca, com material
incluso tais como: milho de
pipoca,sal óleo embalagem e 01
pessoa servindo, por um período
de 8 horas

01 R$350,00 R$350,00

04 Locação com instalação e
operação de cama elástica
redonda 4,30 x 30. Em perfeito
estado de conservaçâo. Equipe
operacional: 01 monitor por um
período de 08 horas

02 R$300,00 R$600,00

-R$1.900,00

Alvará n' 36412011

GRUPO DE APOIO E EI,ENTOS

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

Iteml Nome do produto/serviço Quantidade I Valor I Valor total
lunitário (R$)l (Rs)

03
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

rçAo DAÍA OE

lgl08.li

NOMEEMPRESÀRIÀ!

VANOERSON RIBEIRO SUDARIO . EVENTOS . ME

ÍIÍULO DO ESTÁBELECIMÉNÍO (NOME DE FÂNÍASA)

GAE . GRUPO DE APOIO E EVENTOS

coorco E oEscRtÇÁo oaÀTMDÁDE EcoNoMlca PRTNcIPA!

E2.30-0-0í - SêÍviçog dc organlzação dê felras, congressos, êxposigõê9 e Íe9la9

CÓDIGO E DESCR DI§ ATIVIOAD€S ECON M IC'"S SECUN

80.í1.1-01 . Atividadês de vigilância e 3ogurança privada
74,20-0.04 . FilÍnag€m do fesla! 9 qvsntos
93,29-E-99 - Outras atividad6s do recroação ê la.êr não especificadas antêrioímonto
90,01-9.05. Produção do ospotáculo3 do rodeios, vaquejadas e similares
77.39.0.03. Alu uel do alcos, coborturas e outras estruturas do uso tqmporário, oxceto andaiÍ

cÔolGo E oEsRtçÂo oa NAÍuREz^ JURlorcÀ
2ís.s . EMPRESÂRrO (TNDTVTDUAL)

LOGRAOOURO

R JOSÉ CARNEIRO DA SILVA
NúMEao
09

COMPIEMENTO

FUNOOS

CEP

86.225.000
BAIRRO/D ISTR IÍO
RÂNULFO ROSA OE LIMA

MUNIC lo
SANTA CECILIA DO PAVAO

ENOÉREÇO ELEÍRÔNICO

suDARto4S@GMAtL.COM (il3) 9154-6584
ÍELEFONÊ

ENÍEFEDERAÍIVO RESPON {EFR)

SIÍU

ATIVA
fõÂrÃõÃ=lii
lrgroerzorr

MOÍMODESÍÍU

srÍuAÇÃo EsPÉcrÁL T iTõ;=EIt*

VoltarConsulta QSA / Capital Social

Prsparar Pâgina

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

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27106/2016 às 08:15:34 (data e hora de Brasília).

{I

CoMPROVANTF DE TNSCR|çAO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

J-L



Alwará n" 36412í)11CNPJ | 1 4-221 -459lOOO1 -2O

L7GAE
VANDERSOIV RTBEIRO SUI)A,RTO - EUEAITOS )WE

R .a Aelson dos S@l,aos, 11 - Mon e Cootalo - Sontd Cectlid do P@uAo - Pr'

EspeciÍicacões qerais dos brinquedos.

Os brinquedos solicitados pela Secretaria de saúde, serão instalados na Praça
Central deste município no mês de agosto deste corrente ano, sendo o dia
deÍinido após confirmação com a regional de saúde quanto a data oficial da
Campanha Nacional contra a Poliomielite.

Os brinquedos deverão ser instalados com antecedência mínima de 01 hora
antes d inicio do evento.

A secretaria municipal de saúde fará o agendamento previo, com no mínimo 15
dias de antecedência, informando o local onde seráo instalados os brinquedos,
o tempo de permanência do mesmo e o horário de desmontagem.

Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte,
montagem,desmontagem e guarda dos brinquedos, nâo se responsabilizando a
PREFEITURA por qualquer ônus.

Os brinquedos serão instalados em conformidade com as normas aprovadas
pela Associação Brasileira de \normas Técnicas - ABNT e demais legislaçôes
aplicaels á matéria.

Santa Cecilia do Pavão, 22 de Junho de 2016.

GAE . Apoio o Evanto€

Marcoc Valenlim DemescsÍlo
cPF. 02.784.97848

RG. 4.146.7724

GAE - Grupo de Apoio Eventos
\âíü.Í!on Riboim Sudarlo Evonto3 -lulE

Rua: Jo3ó Cemciro da Silva . 09 . FundG
senr. c. do Pavâo . PR / cEP 86.225{q}

CNPJ: I 4.221.rr59/000í-20
valêntimproducoes@hotmail.com

lnsc. llau'rc. 1OO

Os brinquedos deverão possuir sistema de amarração e ancoramento no solo,
evitando o deslocamento dos mesmos, quando da incidência de vento e
chuvas.
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MINISTÉRIO DA FAZENOA
Sêcretaria da Rec€ita Fôderal do Brasil
ProcuradoÍiacêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO N EGATIVA oE DÉBITos RELATIVoS AOS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÂO

Nome: VANDERSoN RIBEIRO SUDARIo - EVENTOS - ME
CN PJ: 14.221.459/0001 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuÊdas, é certificado que não constam
pendências êm seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receila
Fedêral do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e íundos públicos da admlnistração direta a ele vinculados. Reíere.se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da lei íP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veíficação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://wwwpgÍn.fazenda.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 0lJ1012014
Emitida às 09:04:40 do dia 20104/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1711012016.
Codigo de controle da certidão: 24íC.654E.25C6.1EF9
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.
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CÁ.IxA
CAIXA ECONÔMICA FÊOERÀL

Inscrição: 1422t459looot-20
RAZãO SOCiAI: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME

I{ome Fantasia]GAE GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Endereço: RUA ADELSoN DOs SANToS 11 / coNJ l''loNTE CASTELo / SANTA
cEctLIA DO PAVAO / PR / 86225-000

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

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

validade: 76/06/2016 a 15/07 /2oL6

Certif icação Número: 2016061603335 627 5497 OB

Informação obtida em 22/06/2076, às 16:01:13.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29 I 06 / 2016.

De: Departamento de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa para locação de brinquedos e carrinho
de algodão doce para camparha de vacinação

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentária parâ a Contrataçáo de empresa para locação de brinquedos e
carrinho de algodáo doce e pipoca para campanha de vacinação, conforme a
solicitação da Sra. Marta Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de
Saúde, num valor máximo previsto de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos
reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Setor de Licitaçôes

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CenÍÍo, t 43. 3266.8100, E< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCM INTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
sçúoria em data de 29106/2016, informamos a existência de previsão dà recursos
orçírmentários para a Contratâção de empresa para locação de brinquedos e carrinho de
algodão doce e pipoca para campaúa de vacinação, conforme a solicitação da Sra. Marta
Luciane Silvestre Rezende, Secretária Municipal de Saúde, num valor mtá.ximo previsto de
R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentaria é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2520;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.304.0390.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2790;

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Brirbara, 29 / 06 120 1 6.

Atenciosamente,

\
Sorr Compos

5096/O-4Contadora,/CRC

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - E - www.nsb.or.gov.br
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CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910612016.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Marta Luciane Silvestre
Rezende, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a Contrataçáo de empresa
para locação de brinquedos e carrinho de algodão doce e pipoca para campanha de
vacinaçáo, num valor máximo previsto de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e
informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2026 - Manutençáo do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2520;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
'10.304.0390.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica; 2790;

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurÍdico.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Mari nde

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CentÍo,I 43.3266.E100, M - 86.250-000 -Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Av. Walter Guimarâes da Costa no 512, Fone/Fax (0i13) 26&'1222 - CNPJ N.o 95.5ô1.080n00160
E-mail: pmnsb@ondâ.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

PARECER JURÍDICO

Referêncla: Processo Administrativ o t" 34l2016

Orlgem: Departamento de Licitaçôes e Contratos Administrativos

Agsunto: Análise jurídica para o efeito de aprovaçáo prévia de edital e minuta

contratual, ex vi do art. 38, parágrafo único, da Lei n" 8.666/93.

1. DO BREVE RELATÓRIO

O Departamento de Licitaçáo e Contratos

encaminhou o procedimento de Dispensa de Licitação n". OO9 /2OL6, tendo por

objeto a Contrataçáo de empresas para locação de brinquedos e carrinho de

algodáo doce e pipoca para campalha de vacinação, para fins de parecer.

Juridico a fim de

mencionado.

O mesmo foi distribuído a este Departamento

obter parecer juídico referente ao procedimento supra

Depreende-se dos autos, que o Departamento de

Contabilidade informou a existência de previsáo de recursos de ordem

orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contrataçáo, no valor

máÍmo de R$ 1.9000,00 (um mil e novecentos reais)

E o relatório.

Rua Walíredo Bitlencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0\43) 2&1222 - E+nail: plo!§barbra@ssleseu - Novs Santa Báôara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fonê/Fax (043) 26S 1222 - CNPJ N.' 95.5ô1.080/000í -60

E-ínail: lElsuoeldsJalLu - Novâ Santa BáÍbara - Paraná

Depreende-se dos autos, que o Departamento de

Contabilidade informou a existência de previsão de recursos de ordem

orçamentária para faznr face às obrigações decorrentes da contratação.

2. DO MÉRITO

O pedido do parecer reside na possibilidade de

utilizaçáo da dispensa de licitação para a contratação do objeto ora mencionado.

A proposta tem fundamento juúdico em razáo do

valor, previsto no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666193, a saber:

Art. 24. É dispensável a licitaçáo:

II - parâ outros serviços e comprâs de valor até

LOo/o (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo

anterior e para alienações, nos casos preüstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienaçáo de maior vulto

que possa ser realizada de uma só vez;

Vejamos o que a doutrina nos diz:

Licitaçáo dispensável é aquela que a Administraçáo

pode deixar de reaTizar, se assim lhe convier. A lei enumerou 26 casos (aÍt.24l..

Os serviços (que nâo sejam de engenharia) e as compras atê LOo/o do limite

previsto paÍa o convite (art. 24, II) podem ser contratados diretamente pelos

mesmos moüvos que autorizam a dispensa de licitação para obras e serviços de

Rua Wâlftedo Bittencouí Moraes, 222 - Fone/Fax (0u43) 2661222 - E-rnail: psllbarbarg@aolleLbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

(...)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. WalteÍ Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fat (013\ 2&1222. CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: pmlsuaoldaloEbr - Novâ Santa BáóaÍa - Paraná

engenharia de pequeno valor, ou seja, por não comportarem protelação e

formalismos burocráúcos. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitaçáo e Contrato

Administraüvo. 14 ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2006, p. 113).

Trata-se, como se vê, de autorização legal para que,

desde que observados os requisitos fixados no dispositivo, o gestor possa deixar

de instaurar a licitaçáo e contratar diretamente compras e serviços gerais para a

Administraçáo.

A economicidade é, em suma, o fundamento da

referida dispensa de certame licitatório. Observe-se que a licitaçáo tem um custo

financeiro para a Administração Pública e hâ hipóteses em que este custo

financeiro é superior ao beneÍicio que dela, licitaçáo, advirá.

Nesse ponto, passamos a palawa do Procurador-

Geral do Tribunal de Contas da Uniáo, Dr. Lucas Rocha Furtado, que, a respeito

do tema em apreço profere lúcido comentário: 'Nesses casos, o legislador

entendeu que, em razÁo do pequeno valor a ser contratado, náo se justificaria a

realizaçáo de licitaçáo em face do valor da futura contrataçáo. É sabido que a

reahzaçáo de licitaçáo gera ônus para a Administração, de modo que o custo de

sua realizaçáo náo justificaria seus beneficios".

Assim, de acordo com o diploma legal, comumente

conhecido como Lei de Licitações, poderá ser dispensada a licitaçáo para

contratação de serviços com valor estimado até R$ 8.000,00 (oito mil reais), caso

ultrapasse esse valor necessária à abertura de licitaçáo, em que a modalidade

adotada deve ater-se ao limite de valor constante no art. 23 da [,ei no. 8.666193.

Rua Walfedo Bittencourt Moraes, 222 - Fone lFax (0§43) 2&1222 - E<nail: ptr!§beô@@êalcoeb! - Nova Santa Bárbara - PaÍaná



Av. Walter Guima.ães da Cosla n'5í2, Fone/Fax(U3) 2&'1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60
E-mail: pDrsuAgübjgÃE - Nova Santa Báóara - Paraná

Ressaltam a doutrina e a jurisprudência que a
dispensa de ücitação deve ser excepcional, pois a regra é que toda â contrâtaçáo

da Administração Pública deve ser precedida de licitaçáo, para preservar o

princípio da supremacia do interesse público.

Portanto, o critério de limite de preço só foi adotado

pelo legislador para, em caso de compras ou serviços de pequeno valor, pudesse

o poder público contratar pela modalidade mais célere de licitação ou,

excepcionalmente, dispensar a licitação, já que existem hipóteses em que a
ücitaçáo formal seria impossivel ou frustraria a própria consecução dos

interesses públicos. O procedimento licitatório normal conduziria ao sacrificio

do interesse público e não asseguraria a contrataçáo mais vantajosa.

Ausência de licitaçáo, náo equivale à contrataçáo

informal, rcaJizada com quem a administraçáo bem entender, sem cautelas nem

documentação.

A contrataçáo direta não significa inaplicação dos

princípios básicos que orientam a administraçáo pública, ou seja, não

caracteriza poder discricionário puro ou liwe atuação administrativa. Permanece

o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a

todos os possíveis contrâtântes.

Por isso, num primeiro momento, a Administraçáo

verificará a existência de uma necessidade a ser atendida. Deverá diagnosúcar o

meio mais adequado para atender ao reclamo. DeÍinirá um objeto a ser

contrâtâdo, inclusive adotando providências âcerca da elaboraçáo de

orçamentos, apuraçáo da competitividade entre a contrataçáo e as preúsões

orçamentá,rias.

Rua Walftedo Bittencourl Moraês, 222 - Fone/Fax (0n43) 26ô.1222 - E{ail: prD!§baüerdAÂqlçeek - Nova Santa Báóara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costâ no 512, Fone lFax (0!,3l2&1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000160

E-rnail: p@tq@!!Ílsloebr - Nova Santra Báôara - Paraná

Ao que vejo, pelos documentos que instruem o

presente processo, todas essas providências foram tomadas.

Por fim, uma recomendaçáo, defrnido o cabimento

da contratação direta, a administraçáo deverá pesquisar a melhor solução,

tendo em vista os princípios da isonomia e da supremacia e indisponibilidade do

interesse púb1ico. Logo, deverá buscar a melhor soluçáo, respeitando (na medida

do possível) o mais amplo acesso dos interessados à disputa pelâ contrataçáo.

3. CONCLUSÕES

Estudando o caso, concluo que â contratação dos

serriços do objeto em epigrafe, observando a Lei no. 8.666/93 e suas alterações

posteriores, em especial o disposto nos artigos 23, inciso II, alínea "{ e 24,

incisos II, hipótese em que se enquadra a consulta submetida, configu.rando

assim o interesse, bem como estando o preço menor proposto compatível como

praticado no mercado, opinamos pela Dispensa de Licitaçáo. Sugho a Vossa

Excelência à remessa desse parecer a Comissáo de Licitaçáo para continuidâde

do processo licitatório, caso seja vosso entendimento.

É o meu pârecer

Nova Santa Bárbara, 04 de Julho de 2.016.

PereiÍa

OAB/PI n" 48857.

Rua Walíredo Bittencourt Moraes, 222 - Fon€y'Fax (0§43]266-1222 - E<nail: plo!§barberq@aolegEbÍ - Nova Santa Bárbara - Paraná
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DTSPENSA DE LrCrrAçÃO

N" O9l2O16

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo

Município de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo no

o,3412016, referente ao processo de dispensa de licitaçáo, p â

Contratação de empresa para locação de brinquedos e carrinho de

algodão doce e pipoca para campanha de vacinação, conforme

solicitaçáo feita pela Secretária de Saúde, e sendo atendidas as

norÍnas legais pertinentes e na forma dos artigos 24 e 26 da Lei

8666/93 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, O4lO712016.

a
NICIPAL

c

/l

Av. Walter Guimarães da Costa no 5'12, Fone/Fax(U3) 32&1»2 - CNPJ N,o 95.561.0800001$0
E-mail: pgqlsyAo!Íl&loeE - Site: www.nsb.or.gov.br - Nova Santa BáÍbam - PaÍaná
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De acordo com o procedimenlo adminishativo instauEdo pelo Municipio de Nova Santa BáÍbara, objeto do protocolo no 03i920i6, reÍerente ao processo de
di§pen§a d€ licitaÉo, para ContrataÉo de empresa paIa locação de brinquedos e caninho de algodão doce e pipoca par3 câmpanha de vacinaçáo, confoÍms solicitaÉo feita
pela SecÍetária de Saude, e sendo atendidas as normas lêgais pedinentes e na forma dos artjgos 24 e 26 da Lei 8666/93 e postedores âltera@s, caractedza-se a referidâ
dispensa de licjtaÉo.

Nova Santa Báóarã PR, ()/U07/2016.

Claudenh Valéúo
PREFEITO MUNICIPAL

AVTSO DE LICIT
PRESENCTAL o 2112016

Objeto: Aquisição e instalaÉo de módulos dê sombreamenlo e toldo§.

Tipo: Menor preço por item.

R*úinenÍo EnveJopes: Até àts 13:30 ho,|as do di.20h7/2016.
lnicio do Pregão: Dia 20/072016, às'l,l:00 hoÍas.
Preço lráximo: R$ 32,897,30 (Írinta e dois mil, oitocentos e novenla e sete reais e tdnta centavos).

^ bIQIOa§9!§-çIOIED§[kE§: poderão ser obtidas em hoÉrio de expediente na PrcÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Waíredo Bittencoud de Moraes no

222, pelo fone: 43-326ffi100, ou por e{nail: !iç!E!gq@!§!.p!99ÉI. Site www.nsb.pr.oov.br

Nova Sanla Báóara, M/07i2016

Fábio Hênriqus Gomes
Píegoeiro

Portada n" 015/2015

ÍERMO DE HOMOLOGACÀO E ADJUDICACÁO

PREGAO PRESEIICIAI NO I9/2016. SRP

Aos 04 (quato) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

alribuiçoes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão P.esenclal n." 20/2016, destinado ao registro de preços para eventual Aqulslçáo de mêdlcamêntos,
matêÍiais dê ênÍêrmagêm e matoiiais odontológicos, paÉ supdr as nêoessidades da Secretária Municipalde Saúde, a favor das êmpresas que apresenlaram menorês
propostas, sendo elas: iíARYMED DISTRIBUIoORA DE ÍrlEDlCAtrlENTOS E CORRELAÍoS LTDA{IE, CNPJ n" 23.121.920/0001S3, no valor de R$ 62.006,30, (Sessenta e

dois mil, seis reais e tÍinta centavos), BIOLÓGICA DISTRIBUIDORA ElRELt, CNPJ n' 06.175.908/0001-12, no valor de Rt 1?,4277,26 (Cento e binla e qualro mil, duzentos e

sele.ta e s€te mil e vinte seis cenlavos), AWR DISTRIBUIDoRÁ DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n' 08.836.350/0001{2, no valor de R§ 19.936,00
(Quarenta e nove mil, novecentos e trjnta e seis reais), CLASSMED PRODUTOS HOSPÍÍAIARES LTDA, CNPJ n' 01.328.535/0001-59, no valor de Ri 25.332,32, (vinte e
cinco mil, lrczenlos e tinta e dois rcais e trinh e dois centavos), para que â âdjudicaçáo nele procedida produza seus juridicos e legâis efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescÍi@s legais pertinentes.

ClaudêmkValério
Prefeío Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.'45/20í6- PMNSB. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 19/20'16- PMNSB

OBJETO - Registro dê preçrs, pala svêntual aquisiÉo dê pneus, câmaras de arê prot€toro§, para manutenÉo dos veículos da lrota municipal.

VALIDADE DA ATA: Dê 04/07n016 à 03101nU7 .

BENEFrcúRn DA ATA: AQSENEN E AQSENEN LTDA, CNPJ no. 09.687.051/0001{8, com endereço à Av. João Mânoel dos Santos Ribas, 579 Loja - CEP: 84051410 -
Bairo: Nova Rússia, Ponta GrossaPR.
RESPoNSÁVEL JURíDEO: Angelita Oliveira Martins Peíeira, OAB+R n'48857.

ESPECIF DO OBJETO E OS REGISTRADOS

S

UN 12,00 979,00 11.748,00Lote 001 11 3548 lPneu 1000 X 20 (boradrudo) TORNEL /VIKRANT

Lote 00'1 14 5809 lPneu í4.00/24 ADVANCE/G2 UN 8,00 1.637,00 13.096,00

ROADEGUIDER i G2 U 6,00 2.350,00 14.100,00Lote 001 18 3552 lPneu 17.5/25 com Cámara

Lote 001 27 6919 lPne! 195/60 R 15 CONSTANCY/ 1Y688 UN 16,00 254,00 4.064,00

Lote 001 34 6925 lPneu 700x16 PIRELLI/ CT52 UN 4,00 418,00 1.672,00

TORNELT 305 8,00 439,00 3.5'12,00Lote 001 36 3540 lPneu 750x16 Liso 12lonas

22,00 825,00 18.'150,003564 lPneu 900 X 20 (Bonachudo) G000RrDE / c1946 UN

TOTAL 66.342,00

Ru.: WalíÍedo Bittêncouít de Moraes n' 222 - Cênlro
FondFâK (43) 326H100

E{ail: diarioofi dâl@nsb.pr.gov.b. - Sl!.: www.nsb.pí.gov.bÍ
wlxw.transparenciaparana.com.br/dosnsb

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Doc!rento assnâdo por C,êíií€do Digitâl - Novâ Sânla
Bárbâra PrêíeiluÉ Munidpât 95561080000160-ÁC

Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Julho de 2016 - Diário Oficial Eletrônico - Edição | 783/2016 -l2l
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Ittcr Marca do ppdúo ljnidade de medidaLote Codigo do DesciÉo do prodütdservitr
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Detalhes processo licitatório

CPF: 427151295a (!9gQg0

Vollar

MUNIOPIO OE NOVA SÂNTA BÂRBÂRÂ

EditaÍ Exduií

2016

Processo Dispensa

34

Cortatação de eíipresa paÍa locaÉo de bÍinquedc e carínho de àlgpdão doce e

fipo(a pôia campnhô ê rrdcina6o.

0800110301034020263390390000

1.900,00

0410712016

9

Eüdade E)cortora

AÍtot

No t jbÉddlspeÍsa/irÉxi{iulkb&*

I,todalidade'

NftrcÍo edibup.ocesso.

DescÍiÉo Re$mlda do obJetol

Dotação Or9meríárla*

Preço máxiílo/ReÍeífuô de Éeço -

Dab hlri:aéo TerÍno ratificaéo

Dab CaÍlcelamenb

h&úservicc.tce.pÍ.gov.tr/Tc EPÍUM'.,ricipauÀ,t UDetd lEsPrrcessocqn pía6p( 1t1



PREFEITURA N{UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 30
ESÍADO DO PARANA

GHEK LIST

MODALIDADE: DTSPENSA DE LICITAçÃO

N. 01 / JOt€
N' ESPECTFTCAÇÃO OBS.

1 Capa do processo
2 Ofício da secretaria solicitando OK
J Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) ôk:
4 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇáo) ok
E Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) IK
b Parecer Jurídico IK
7 Edital de autorizaÇão do Prefeito
8 PublicaÇão (Jornal Regional). t{
I Publicação Mural de Licitação (TCE) r<

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250{00 Nova

Bfubala. Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwv.nsb.Dl€olLb!
Sania

I

I ooc


