
PREFEITURA MUNICIPAL
!?3

ffiffi
Estado do Paraná

MuNrcÍplo DE NovA sANTA BÁnn^lla

ATA DE REUNIÃo DE ABERTURÂ Do f,NvELopE N.2 -pRoposrA DE pRf,Ço

REF: EDITAL DE TOMÀDA DE PREÇOS N'3/2017

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às l0h00min, em sessâo
pública, sob presidência do Senhor Sr. Silvio Rosa de Lima, RG n" 5.027.764-0 SSP,/PR, e os
membros, Sra. Maria José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Marco Antônio de Assis
Nunes, RG n' 1.331.134-5 SSP/PR, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria no

01012017, para proceder a abertura dos envelopes no 2 entregue pela proponente interessada na
execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS n" 312017. Aberta a sessão o Senhor presidente
esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo,
contatou-se estarem lacrados os envelopes de propostas de preço. Procedeu-se então à abertura do
envelope no 2 contendo â proposta de preço da empresa habilitada, sendo ela: LUIZ PROCÓPIO
BÀTISTA RIBEIRO - PAVIMENTOS - ME, lendo-se em voz alta os preços globais propostos,
a saber: R$ 279.325,84 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e
quatro centavos). A proposta foi rubricada pela comissão de licitação e pelos presentes que assim
desejaram e submetida a exame. O Senhor presidente informou que as empresas inabilitadas,
NONATO EMPR"EITEIRÂ LTDA - ME, CNPJ n' 19.879.850/0001-30 e SIMPSE
CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ n' 22.654.770/0001-90, poderão retirar seus envelopes
contendo a proposta de preço, ainda lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente
após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente
divulgado através de aviso a ser encaminhado ao participante e fixado em quadro próprio existente
nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara deu por encerrada a sessão de

cujos trabalhos eu, Maria Jose Rezende, secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme,
vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e o representante da proponente
presente.

Silvio Lima
Presidente da Comissão de Licitação
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rrr,"i, roí"tdàra"
Membro

n e Assis Nunes

embro

Ribeiro
Representante da Em sa Luiz Procópio Batista Ribeiro - Pâvimentos - Me

Rua Walfredo Bittencourt de Morues n" 222, Centro, I 43.3266-8100, X - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL ú.1 r

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

MT]NICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA

EDITAL DE CLASSTFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 3/2017.

A comissão de licitação constituída pelo Sr. Silvio Rosa de Lima, RG n' 5.027.764-0 SSP/PR, e

os membros, Sra. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Marco Antônio de
Assis Nunes, RG n" I .33 I .134-5 SSP/PR, comunica aos interessados na execução do objeto do
Edital de Tomada de Preço no 312017, qt:e após a análise e verificação da proposta ofertada,
decidiu classificar a seguinte proponente:

EMPRf,SA VALOR RSEOT
N'

L

0l LulZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO - RS 279.325,84 (duzentos e setenta e

PAVIMENTOS - ME nove mil, trezentos e vinte ê cinco reais
e oitenta e quatro centavos)

Nova Santa Bárbara , 26 de julho de 20 I 7.

Presidente da comissão:

Membros da comissão

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (fax) (43) 3266-8100 - Nova Santa Bárbara-Paraná

E-mail: licitacao@nsb.or.gov.br site: www nsb'pr.gov.br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de sbril
d6 20í3,

. Atog do Poder Executivo

MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA---@
REF: EDITÂL 0E IoMADA DE PREçOS l,l" 3/20'17

A comissáo de lkilação conslituida pelo SÍ. Silvio Rosê de Uma, RG n' 5.027.764{ SSPi?R, e os membros, Sra. Maria José Rezende, RG n' 9.170.71+4 SSPiPR e o Sr.

Marco Antônio de Assis Nunes, RG n0 Í.33í.'134-5 SSP/PR, comunica aos inleressados na execuÉo do objeto do Ediblde Tomada de Preço no 32017, que apos a análise e
ve.ificaÉo da proposta oíedada, decidiu dassifcar a s€guinte profonente:

VALOR RILOÍE N'

01 LUrz pRocópD BATtsrA RtBEtRo- pÂvlMENTos. ME Rg 279,325,8,1 (duzentos e setenta ê novê mil, kêEntos e vinte e cinco
Íeais e oitenta e quatro cenlavos).

Nova Santa BáÍbara.26 dejulho de 20i7

N" 30t2017

De acoÍdo com o píoc€dimento adminislraüvo instaurado pelo Municipio de Nova Santa BáÍôara, objeto do prctocolo no 68/2017, referente ao processo de dispensa de

licitação, paÊ AoUlSlçÀO DE Í{EDlCAttEt{ÍO AI{IPULADO, confoÍme solicitaÉo íêita pela Secretaria Municipal de Saúde, e sendo âlendidâs as normas legais
p€rtinent€s e na Íorma dos adigos 24 e 26 da Lei 8666/93 o postedo{6 alteraçôes, caracteÍiza.se a reÍedda dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR. 26/07/20'17

Edc Kondo
PREFETTÔ MUNICIPAL

ll . Atos do Podêr
Não há publica@s para a presente data

lll- Publicldade
Não há publicâÉes para a presenle dala

o@)Eb âr!ftd. p.r C.ftr.ldo D{'t - Noa S.nb
A&í. Pr.t'trÉ n ip.l: 95561060001@ - ÂC SEIA§Â -
S'. rba.íâd. a !..riüa d€nô q6 vúálrab.!.É ô
sb tí!./r$r,.9ov!.0..4!tuD{Ír./ú.iodilál-

A Preleitura Municipal de Nova Santa Báôard, Estado do Paraná, âtÍavés do PÍegoeiro, designado pela Poítada n" 080/2017, no uso de suas atÍibuiÉes, torna púbtico e paÊ
conhecimênto dos interessâdos em participar da licitaÉo em epigraíe, a qual lem por objEto o registo de preços para eventual aquisiÉo de pneus, cámarcs de ar e prctetores,
para manutonÉo dos vêiculos da íÍota municipal, que íoram eíeüvadas alleraçôes no edilal. Face ao exposto, ficam alteradas as seguíntes datas:

-{ECEBI EI{IO DAS PROPOSÍAS: &s 08h0omln do dia 03/0712017 à! 07h59mln do dia 1í,06/20,t7.
BERTURA 0AS PROPOSTAS: das 0Shmmin àr 08h59min do dla í'l/082017.
Ícto DA sEssÂo DE Dtspur DE pREços: às oghmmtn do dta lí/08f2017.

LOCAL: ww.bll.oÍa,bÍ 'Acôlso ldsntificado no link - llcltâçõss"
Pr€ço máximo: Rl 390,017,32 (bszcnt€ o novonta mil, dots.rotô rsab G t lnb e doir canteyos).
lnlorÍnâcôâ. complsm.ntârês: podeÍão ser obtidas em horáÍio de expediente na PEíeitura Municipal de Nova Santa Báôara, sito à Rua WalHo Billencouít de Moces no
2n, pêlo íooe: 4!326&8100, ou por Email: lidtacao@nsb.or.aov.br. Site www.nsb.or.oov.bí

Nova Santa MÍbara. 2fl072017.

l{arco Antônlo do Assls l{un6
Prcgoerro

Poítada n' 080/2017

EMPRESA

Diário Oficial Eletrônico
: lVlunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

Ediçáo N" 1046 - Novâ Santa Bárbara, Paraná Ouarta-teira, 26 de Julho de 2017. 
I

Eric Kondo - PreÍelto

Diárlo Orlcial Elêtrônlco do llunlcíplo do Nova Sanla Bárbara
Fuâr wáírêdo Bins'coun do r/bt$. n'@ - ?.ânno

Fo.€/Êar: {€) 3266-8100
É.íÉil: dúoof ciâl6rüb.tÍ.oov.b.

ww..Éb.P..Cov.bí
hnp//n6b.p.-gov.b/pod.Yüânspâr.íÉitr'diâícoÍciâl'€lslroricoio€
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Edigão:1435

de Nova Santa Bárbara - PR

2011Íb

EXÍRAÍO OO COllÍll^ÍO r{. !6iirot7
nÉF. I OÉp.ns6 d6 Lin!Éo lL'27l:rol t-
P^FIES: Müírdplo d€ Nov. 35íí. B&!.ra, p..toa tÍldlc. d. dirlito poúo íl.ro.

ir..Ítâ io CNPJ .oà o i. 94.ír1.0100m1-GD. c!ín ..d. ldmiúr.Dvi .rá lU,
wdEo Bitt ,t out d. haüaa. Íâà iút .b ,.ría..naado Dato ..ú PÍ.íêttô
Munidp:|, Sr Eric l(ônílo. a o ,roíaalô..| FELIPE AUGUSTO M R^NOONI
MÂRÍlNELLl. ir.ãib lE CPF n'00a.155.m{0. RG r' l2.rE5.r/l]l.1.,!3irênt ô
dodúrlir(b í. Âv.nld. O.Êrtalo ltaaot Rlàaa. 1323 . CEP: 16315000 - B.irc: C.orD.
Sa.roAntô6b Ílo Pa..l!o/PR

OAJETO: Conúâl'çaô ú p.aÍltbrlr D.á .Lboc.çao d. PSCIP - Pt m d.
s.g@i'F Co. r. lncâlr.fi o. Prúco.

VÂ!OR: R.t, !§.21 , (sd. mr, or'loc.íto3.lrlnra . úar .!.i!. vlnL. um c.nràv6)
PFÂZO OE vrcÊncA: 30 {lÍi.tr) 6r!, oú râ., .tê d. 15/0ar2017.
SECREI^ÂlÀ. S.cma,iâ Múil9drb E(rlcl§.o. Elpon,Cdrr.
RECURSOS: S..rrrârÉ lillÍidí,.| d. EdlEÇ&, E.Fa.r. ! Cuürt
RESPONS^VEL JURIOICO. Gab.ÉrA/dEld.d. J.3j3, OAg/pR n. 81 963
oaraoEassrN ÍuR^coNTR Ío. 1,tbiÍ2oi l

ÊxrRÂTo Db coxÍh^Ío t. trnor,
REF., Pí.OaoPíÊr.nci{,n,.241201r.
PARTES rllunidpb d. ilovr Sri! 8aÍbÍr, F.to. !rúc. d. dí.io pqõtlco hr.íx.

ruãil,l m CNPJ t ô o n'95,551,(Pr06l6O. co.n lodâ adoitteúv! ia Rui
Wâltr<b Bí{ü!.ôün d. llüaGl 2Zl. ll.ri. rto íêÊúrs{rô ,Gb !!u pÍ!Í.nD
rr@op.r, 9. Erc Kdr.b, . o píúktioôàt Bro EE§ooos IR^NsFof,rEs trDÀ
iMir, io CNPJ .ob ô! 08.6E0 t 3810ü)1.{ t. colYl !.à. u 

^vü*h 
cda!. .3r Sâh 2 t E

22 . CEP: 17200149 - EC.r§: ZÓ.01. CkEt /P8. d.r. .to ..pr!..fl* ,o. ..r,
prdrdo., SÍ tJr!.lo G..tç.a,r.t 0{...

OEJÉTO| Co.!lrã@o d. anp.lrá pân píÊ.|áêo d. sc irDi dâ.olcii, i-e4o.tt,
l6bíi.río r &slhaé. Índ ô.l6ktuó dâ rül(b.

VAIOR: Rt ,.475.(re (un nn. qr.lí!..ílôc . ..!mür . orco Gr!!I n6,Eâ1.
lol.rzrúoRi1,.rm,m,(d.z..tàt na.s.{..!n!osrâ.is).

PA ZO DE VloÊNCüÀ: 12 (Ô2.) í!..., os..i.,.ra dil l rO r20 r 8.
SÉCRETAAI^ S.oltaL ltuúirdit Srlb-
RÉCURSOS: S6s.lrÉ tluiia ô Seidâ.
RESPONSÁVÉLJURIOTCO êitir^ttE d.ôJ6sa O^a/PR n'81 96J
O^ÍÂOEÀSsltlÂluR^CONTR^ÍO: l6r!7120l 7.

017-* r

ll

IEçO,-

isB

POFI R^L.0!6, OE t7DEJULHO OE 2017
Snruir: R.€!!. Po.!xi. n, 0631r. qU. c.d. s..vldo6.o Ínt rd d. Ju.ljF do

EllrdoôP!.â.á-Cdn rc. d. Sào Jüütnô ô Sê.Ír.
O 9. E i: Kolúo- P..õL MuÍrc+t. m !$dc irã â!üriçô.! h95..
Cdi,{.ndo o d6gÇb í. daüd. tlrll câó!Í& rric.. doÍldm ô Cá3ao ê

s.Niro. P'!!{ao anrahrdo.o.n orrtuú tb Ju.!§. (b Eabdo do Pr..a.
cúed€íúúo oi iámr. úo ríilo zo. âíligo 22, Fílr.ro 'i,'Êo. 

i.8 6, d. Lâ
Co.idgn'..lârn.l01A000.

Csn*r....Éo o! Pihcirb.Fnt cor.plcâêl ardnúlrr!çlo hJô0.á. R.&rv€:
M. l'RrEld â hrri. 

^. 
01317. d.alrrônóo c..úaô (,ê .áivío.. ú, llt .icipb áo

librc rL ll.r&. óo E.!.ôô P...nl-Ccrlrr. d. Sao J.íürío d. 5..rá.
M. ? E!r. ttrr.i! ..rt! t.n lbd n d.tr d. ar. ,ln c.Éô, ..togode!. bd3.

daFôi(ó.s co.'lrllia.. raovr Ear{.8rtá.a. lT dalüod.2017.

9.170.714-1
SSP,?R. . o 9. M.rc! 

^a6.b 
(b LlL NúE!. RG .r. l-331 .13a.5 SSP/PR .o.rui..

-. hl4t6tâdo6 n êrarríao do otldo do €dísl dê Ídtrú. dâ PÍ!9o n rraol7 .
Coôlr.liç5o dá .n|p..5â Ér. .Eo4ü, d. ,a',ir..n çao coo pêdrà ia$r.r,
d.r.râgrn ptú'â|. lrl.b,lo . t .i.t ã$.r.. rb Uúi.ipb d. Nú. Ssb Bárbda. qr.
.pó6 . à.áliie o vüir.aç& ô dooxiaúrçáo d.lr.t&.çâ., d.(üu hltilt* r..gú4.

n'10.4$20?ô &s. Mârie J6a Rà.nde RG n'

A -ÍlST 
RIBÉIRO - PAVIüENTOS . ME. CNPJ .'

26 366.35f,Ím1-06

ME, CllPJ 
^' 

la lts A,aOí000r.1'o

Co,lljÉ úlroilirn. q6 d.rÍo do Frà d! 5 {út o} ú.r útÀrdlt .b6 dâ dâl'

EDIÍÀL OE
REF: E oE PREçO§ N.y20r?Íj

Ig4g
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 3/20í7

Rua walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8t00, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

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

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 23 de maio de 2017, às 14h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura dos

envelopes de habilitação apresentados na licitação modalidade Tomada de Preços no 312017,

que tem por objeto a contrataçáo de empresa para execução de pavimentação com pedra

irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara,

conforme ate anexa.

Protocolaram os envelopes le ll as seguintes empresas: LUIZ PROCOPIO

BATISTA RIBEIRO - PAVIMENTOS - ME, CNPJ n' 26.866.363/0001-06, NONATO

EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ n' 19.879.850/000í-30 e SIMPSE CONSTRUTORA LTOA -
ME, CNPJ n' 22.654.770/0001-90.

Após a abertura dos envelopês de habilitação, foi concedido o prazo para

interposição de recursos, sendo então inabilitadas todas as empresas. A comissão decidiu então

abrir o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentaçáo de nova documentação de habilitação. Na

data agendada, 26 de junho de 2017, apenas 2 (duas) empresas apresentaram nova

documentação de habilitação, sendo elas: LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO -
PAVIMENTOS - ME, CNPJ n' 26.866.363/0001-06 e NONATO EMPREITEIRA LTDA - ME,

CNPJ n" 1 9.879.850/0001-30.

A empresa NONATO EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ n' 19.879.850/0001-

30, foi declarada inabilitada. Foi então concedido o prazo para interposição de recurso, porém a

referida empresa não se manifestou. Por esta razáo Íoi marcado para o dia 26 de julho de 2017

a abertura da proposta da única empresa habilitada, sendo ela: LUIZ PROCÓP|O BATISTA

RIBEIRO - PAVIMENTOS - ME, CNPJ n'26.866.363/0001-06. Aberto o ênvelope, constatou-se

que a proposta apresentada foi no valor de R§ 279.325,84 (duzentos e setenta ê nove mil,

trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), compatível com o preço máximo

estipulado no edital convocatório.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esteoo oo pannNÁ

Resolve.se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecêr, e após
enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2610712017 .

Silvio de Lima

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Ceíúro, t 43. 3266.E 100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

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

Presidente da Comissão de Licitação



26107 t20',t7 Cadastro lmpedidos Licitar e Convataí

aa.úLr:i

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

P..q0lr. tdprdldor rlê Llclt..

Ípo documento CNPJ Número documento 26866363000 106

Nome

Peíodo publicasão : de êté

Data de Início Impêdimento: de

Datà de Fim Impedimentot de

até

até

h...,]Ul'l ITIM EN(ONTRADO!

https://sorvicos.tcs.pr.gov.bÍltc€pr/municipaUaiUConsultaÍlmpEdidosweb.aspx
1t1



26t07 t2017 Portal da Transparência - Cadastro dê Empresas lnidôneas e Susponsas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov. br

Ini.io » CEIS

CADASTRO NACTONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CEtS)

F6.866-363,!00 1{6

nomê, Rt:ao socl.l ou
i{om. frnt.ra.:

3($

O Cad.íro Nàclonàl dê Êmpresàs Inidôn€as e Suspensàs (CEIS) é um bànco dê inÍo.mãções màntido pêlà conb'olãdorià-GeEl da Uniáo quê tem como objetrvo consolidà. .
r€Lção d.s .mPnsàs ê p€ssoôs Él@s que soÊer.m r.ntões dàs qu.ls d*orrê como êÍêlto restrtção ào dlr€lto d€ pàrticipar em licitâçõês ou d€ cerêbrâ. <ontràtos com à
Admlnlstr.Co PrJbllcà. Sàibà Ínâis

Qu.ntldrd. d. r.glrtror .ncontr$or: 0 o.t t 26/07/2017 lot43t45

|{to to7.m .ncoatr.do. r.glitror qúê.tân.lârn âo ..íulít. .rlú.lo d. burcr:

ct{PrlcPF: 26.866.163/0001-06

Pó91n.1/1
A'IENçÃO
Esla cadastro vlsâ dâr publldd.de às sànções adminisEô§vas âpllcôdas contô llcltôntcs G fomlc.dores. Ás inbmaçô€s aqui vêiculâda. são dG intêlrâ r.sponsàbllldàd€ da§
êntidadê qu. âs pÍlst rdrí, náo pod!ído à Uniáo s€r r.pons.bilizôdâ pêlâ vcrao&da e/ou aut.ntiddade dê tais infoíma!ô€s nem pclos êvêntuôis dânos diÍêtos ou indirêLo3

,-\r. d.làs .!6ult m..or.d,o6 à t ftclros.

' D€slgnôCo do.p€n.do, .onfom€ iníomado p€,o óqão sanoooador (publk ção no DOU; d.dos constantês d€ OíEio, etc.)

.. Coírst tou-i. quê o nom. iníormãdo p€lo ór!ão sàncio..do. div€.9ê sigíifcôtivâmcnt d,o constantê do cadast o da Recêrtô Fêdêrâ|, .onsld.ràndo-st o CPF/C Pl

inÍoím.dos, O nom. .onstàntê do càdâsEo dà Rec€itâ Fêdcr.l pode s€r v€íi6.àdo dicâõdo..ê sobrê o respectivo registro. 
^ 

diveqéncia podê andi..r.P.ms um. alt€r.ção m
nomê do .ôndonâdo ou umâ hconsinêndà dos dâdos r^romàdos. nrs lníom.çõ.s podêm r.r obüd.s ,unto ao ór9ão ekionãdor.

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis?cPfCnp;=26.655.aa,*rF0001-06&nome=&tiposancao=
1t1



,t 1rJ.llPREFEITURA i/tUNICIPAI. DE NOVA SANIA BÁRBARA
Av. Wolfredo Biltencourt de Moroes n" 222, Fone/Fox (043) 32óó-8tOO

cNPJ N.. 95.561 .080/0001 -ó0
E-moil: omnsb@nsb.or.oov.br - Novo Sonto Bórboro - Poronó

Solicilonte: Deportomento Municipol de Licitoções e Controtos

Ref. Anólise conclusivo ocerco do tomodo de preço n.03/17

Foi encominhodo o eslo Procurodorio Jurídico pedido de

porecer ocerco do reguloridode dos Últimos olos do procedimento

tomodo de preço n. O3/\7, cujo objeto é o execuçôo de obro público,

em que se sogrou vencedoro o empreso "Luiz Procópio Botisto Ribeiro -
Povimentos - Me."

Do onólise dos documentos, ressoi que no processo oro em

telo houve boslonte disputo, com voriodos interpeloçôes e recursos. No

enlonlo, reslou vencedoro único, com proposlo equivolente oo

montonte posto no termo de referêncio.

Quonlo oos embotes, esto Procurodorio jó se pronunciou, nõo

hovendo de se pronuncior novomente, visto iró openos repetir os mesmos

termos. Agoro, cuido-se, como ló retrolodo ocimo, dos últimos otos do

procedimenlo.

A respeito deles, nõo hó o que se levontor, cuios mesmos

forom feilos em eslrito observôncio à normo legol.

E, por mois que terceiros possom pensor de umo formo ou de

outro, que o processo/procedimento poderiom tomor outros rumos que

Pá
o
ài.na'-l de2

Porecer jurídlco



PREIEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wolfredo Biltencourt de Moroes n, 222, Fone/Fox (043) 32óó-8 t 00

CNPJ N.. 95.5ó1 .080/000i-ó0
E-moil: omnsb@nsb.or.oov.br - Novo Sonto Bórboro - Poronó

nôo oqueles que forom tomodos, prevoleceu o vonlode do Comissôo,

prevoleceu o que ero lógico, rozoóvel e proporcionol.

Nõo se pode duvidor do publicidode do certome e

concorrêncio, visto que os monifestoçoes de inesignoçôo por oqueles

que porticiporom sõo provos disso. De iguol formo, o iguoldode e o
isonômico sõo observóveis no coso em espécie.

Por fim, importonte solientor que o obrq é custeodo por

recursos econômicos odvindos de convênio por porte do Governo

Federol, onde hó prozo poro o dispêndio, sob peno de devoluçÕo do

dinheiro. Com efeito, hipotese de prolongomento do processo nôo

coodunorio com o interesse público, eis o possibilidode de perdo dos

volores.

Longe de se dizer que o processo em onólise encontro-se

irregulor; mos, no sentido de se repetir o licitoçoo poro o recebimento de

outros volores - cogitondo-se menores preÇos.

De tudo, eslo Procurodorio monifesio posiÇõo fovoróvel à

homologoçôo do certome e odjudicoçõo do objeto pelo licitonte

vencedor.

É o porecer, solvo melhor juízo.

Novo So Bórboro, 2ó de julho de 2017

Go meido

(..
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enviando a Vossa Excelência, o Processo de

Licitaçáo na modalidade "TOMADA DE PREçO' n." 3l2OL7, para

que se manifeste com relaçáo à HOMOLOGAçÃO ou náo deste

processo licitatório, uma vez que o mesmo transcorreu dentro dos

padrões de legalidade previstos pela Lei n" 8.666 193.

Nova Santa Bárbara, 04/08/2017.

Silvio de Lima
Presidente da Comissão de Licitaçáo

Portaria n" OIO l2Ol7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, S 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - Site - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TrRruo DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAçÃO
TOMADA DE PRTçOS N" 3I2OI7

Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto (08) do ano

de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo,

Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais,

HOMOLOGO o procedimento da Licitação Tomada de Preço n."

3l20l7 - que tem por objeto a contrataÇáo de empÍesa pâra

execuçáo de pavimentaçáo com pedra irregular, drenagem pluvial,

meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara, a

favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: LUIZ

PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO - PAVIMENTOS - ME, CNPJ N'

26.866.363 10001-06, no valor tota-l de R§ 279.325,84 (duzentos e

setenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro

centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

rl Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Cen1jo, S 43. 3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná E - E-mail - liciracao@osb.ugqy.bt - Site www.nsb.pr.sov.br
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IMPRENSA OFICIÂL -
Lel n' 660, de 02 dê abril
dê 20í3.

l- Âtos do Poder Exqculivo
EXTRATO OAATÂ DE REGISÍRO DE o N." 35/2017 - PMNSB

REFERENTE AO P PRESENCIÂL NO í8/20I7 - PMNSE

OBJEÍO- Regisko de preços paÊ eventual contrátaçáo dese.viços médicos como plantonista (Cliíico ceral).

VALIDADE DA AÍA: 0ê 0,í05t20'tl a 0!11rm17 .

BEI{EFICúRIA DA AÍA: CLII{ICA TTEDICA BOI{I

,Q§PJ só n' 14.062.021m0í46
\Jorqe Elias de Almeidâ, 245 casa - CEP:86225m0 - BaiÍÍo: Ezideo de Freitas, Santa Cecllia do PavãdPR.

ESPECIFIC OO OBJETO E P OS REGISTRADOS

]TENS

Codigo doLote llem l\,larca do
prDduto

Lrnidâde de

medida
0uantidade P.@

uniláÍio
Píeço tolalDescrição do píodut seryiço

600 18.m0,00 108.000,00Lole 001 Presta{ao de SeÍviços Médico como Plantonistã (Clinico Gerd) para atendimento
de segunda à s€xtêíeira, das 23h00min às 07h00min, e nos finais de semam, das
l0h00min ás 23h00min, induslve em feíiados municipais e nac.ionais. Médico corn

foÍnaÉo e inscdção no conselho da c€tegoÍia - CRM.

MESES

TOTAL 108.000,00

Aos (N (quatro) dias do mes de agosto (08) do ano de dois mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Edc Kondo, PreÍeito Municipal, no uso de minhas

alribui@s legais, HOMoLoGO o pÍocedimento da LicitaÉo Íonada de Prêço n.' 3/:1017 - que tem poÍ obieto a conhat?Éo de empresa para execuÉo de pavimentação

com pedm irÍegular, drenagem pluvial, meio fio e saiela em ruas do Municipio de Nova Santa Bfubara, a hvoí da empíesa que apresêntou menor proposta, sendo ela: LUIZ

PRoCÓP|o BATISTA RIBEIRO - PAVIIilENÍOS . ltE, CNPJ 0' 26.866.363/0001{6, no valor totalde R! 279.325,8,1 (duzenlos e setenta e nove mil, trezentos e vinle e cinco

íeáis e oitenta e qualÍo centavos), para que a adjudicação nele píoc€dida produza sêus juridicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos intêressados, observados as prescÍiçoes legais pertjnenles.

Eric Kondo
Prefeito Municipal

O PreÍeilo do Município de Nova Santa Bárbaía, Eslado do Paraná,

usando das alribuiÉ€s que lhe sáo conleídas por Lei. tendo eín üsla as tgi§
Municioais no 8092016 e no 77112015, bem como, lnstÍu@s Noímaüvas do

Tdbunalde Contas do Eslado do Paraná, CONCEDE DlÀRlA(S), como segue:

co cEssÀo DE DlÁRtA N" 213/20r7

CI-ODOALDO SILVESTRE
Motorista
Saúde
20 (vinte)
Rl 600,00 (Seiscêntos Rêais)

DIVERSOS
Solicitação de diária ao líotoÍista CLoDoALDO

§ltyE§I8E para custear despesas com
alimentaçào quando em viagem Íora do
Município a serviço do Fundo Municipal de
Saúde.
0108/2017
18212017

coNcESsÃo oE DrÁRtA N" 214/2017

O PÍeíeilo do Municipio de Nova Santa Báóarâ, Estado do PaÍaná,

usando das atÍibulçoes que lhe são coníeíidas por Lêi, têndo em üsta as !9i§
MuniciDais no 809i2016 e n" 77J4015. bem como, lnslru@s Nomativas do

ÍriOunàtOe Conus ao estaAo do PaÍaná. CONCEDE DlÁRlA{S), como segue

Sêrvidor:
Cargo:
Secretaria./DepaÍtâmênto:

Quanlidade de 0iáÍias:
Valor (Rl):
oestino:
Objetivo da Viagem:

oâta do P.gamento
No do Pagamento:

SerYidon
Cargo:
Ssc.ehrirDepârlamênto
Quantldade de Diáías:
Valor (Rl):
Degliío:
Ob,êüvo da Viagem:

Dalâ do Pagamento:

No do Pagamento:

DARCY MOREIRA BRANCO

lrotoÍÊlâ
Saúde
20 (vinte)
Rl 600,00 {Seiscêntos Reais)

0tvERs0s
Solicitaçtu de diária ao Motorish 9 8eI
IíOREIRÂ BRAIICO paÍa custear despesas com
alimentaÉo quando em viagem bra do Munlcíplo
a serviço do Furdo Í{unicipalde Saúde.

03/08r2fi7
1l/,312017

ERIC KONDO
PreÍeito Municipal

ERIC KONDO

PÍeíeito Municipal

Diárlo Oíiclal Elêtrônlco do tlunicípio de Novâ Sânta Bá.bara
Rua: Wallrs(b Brtlsicoun de ll/br à6 t* - Cêítuô

Fooofar: {113) 326ê81m
E.@il: óaiEiioa@nsb p. !ov.ü

rwj6b.p. gov b.
hnp-/nsb.p. qov.brlpôrrâl rânspâreffja/drânGolioald.Loflcoloô

Diário Ofici I
r"lnrco

It/unicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
Erlc Kondo - PreÍeito

i eaigão l" f OSS - Nova Santa Bárbara, Paraná Sexta-teira,04 dê Agosto de ZOI7.

Poder
Executivo

TÉRMO DE HOMOLOGACAO E ÂDJUDICACAO

TolrlADA DE PRECoS N'3/2017
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
sstaoo oo panaNÁ

oRDEM DE CONTRATAÇÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da

empresa: LUIZ PROCÓpIO SetrSTA RIBEIRO - PAVIMENTOS -

ME, CNPJ n' 26.866.363/0001-06, no valor total de R$ 279.325,84
(duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e

oitenta e quatro centavos). Tudo de conformidade com a presente

Licitaçáo na modalidade Tomada de Preços a." 3/2OL7.

Nova Santa Bárbara, 07lO8l2ol7.

Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CeÍtro,8 43.3266-8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná El - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - Site - www.nsb.pr.gov.br
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LUIZ PROC PIO BATISTA RIBEIRO _ PAYIMENTOS - ME
RUA: FABIO FANUCCHI, 2878

CNPJ: 26.866.363/0001-06
CEP 843OO.OOO - TIBAGI - PARANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas

vigentes, em especial a lN STN n. o 01/97, de 1510111997 e suas alterações e Portaria

lnterministerial 507t2011 que a empresa LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO -
lavtueuros - ME, CNPJ n' 26.866.363/0001-06, vencedora da licitação Tomada de

Preços n" 312017, para execução do objeto do contrato de Repasse OGU

81464012014IMC|DADES/CAIXA - Plano de Trabalho n' 1022159-89 - Programa

Planejamento Urbano, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Tibagi, 07 de agosto de2017.

.4

LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO

cPF 102.351.70941
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
rstpoo oo pln.qNÁ

oEcLARAÇÃo

Declaro sob as penas da Lei que a licitação Tomada de Preços n. o 312017, com edital
publicado em 02105t2017, cuja empresa vencedora foi LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO -
PAVIMENTOS - ME, CNPJ n' 26.866.363/000Í-06, para execução de pavimentação com
pedra irregular, drenagem pluvial, mero fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa
Bárbara, no âmbito do Contrato de Repasse n OGU 814640/2014/MCIDADES/CAIXA - Plano
de Trabalho n" í 022í 59-89 - Programa Planejamento Urbano, firmado com o Município de
Nova Santa Bárbara, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em
especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à Íorma de publicação, e ao
Decreto n. o 7.983, de 0810412013.

Nova Santa Bárbara, 07 de agosto de 2017.

on
P eito Municipal

Rua walfredo Bitlencoun de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Parana -
rvryw-osb,Drgoyü

CPF no 018.008.959-50
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ll*li NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IÚUNICIPAL

rF*ia€r e st4Do oo panaruÁ

Contrato no M12017

353

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTES
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIciPIo DE NoVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO . PAVIMENTOS . ME, NA FORMA
ABAIXO:

TOMADA DE PREçoS No 3/20,17

Pelo presente inskumenlo paíicular de contrato, vinculado ao Edital TOMADA DE
PREçOS N0 3/2017, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA gÁReARA, pessoa juridica de direito
pÚblico interno, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'
5.943.'184-O SESP/PR, inscrilo no CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, e, de oulro lado, a empresa LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO.
PAVIMENTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 26.866.363/0001-06, com
endereço à Rua Fabio Fanucchi, 2878 - CEP: 84300-000 - Baino: Centro, Tibagi/PR, neste ato representada
por seu procurador, Sr. Maurício Batista Ribeiro, inscrito no CPF sob no, 059.742.219-23, RG n" 9.513.378-
I SESP/PR, a seguir denominada CONTRATADA, que ao Íinal esla subscrevem, tem entre si justo e
convencionado o presente contrato, regido pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alteraçoes, de
acordo com as seguintes cláusulas e condiçoes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitaÇão a contratação de empresa para execução de
pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova
Santa Bárbara, de acordo com as normas previstas no edital de Tomada de Preços n0.3/2017, do qual

resulta este contrato e de conformidade com a proposta da conkatante, vencedora do processo licitatório em
questã0.

CLAUSULA SEGUNDA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os

seguintes documentos:
a) Edital de TOMADA DE PREÇOS No 3/20'17, e seus Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 17 de maio de 20'17.

c) Placas de Obra;

d) Memoriais;

e) Projetos;

Parágrafo Primeiro - Os documentos mencionados nesta cláusula, de que as partes

declaram ter pleno conhecimento, serão considerados suÍicientes para, em conjunto com este contrato, definir

o seu objeto e a sua perfeita execução.

Parágrafo Segundo - A partir da assinalura do presente contrato, a ele passam a se

vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos, que vierem a ser realizados e que importem em

alterações de qualquer mndição mntratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais

das partes.

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara" Paraná -
wrvrv.nsb.pr.gov.br

t,
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i* NOVA SANTA BARBARA
ESTAOO DO PARANA

CúUSULA TERCEIRA - DA FoRMA DA ExECUçÃo

O preço global para a execução do obieto deste Contrato, a preço fixo e sem reajuste é

de R$ 279.325,84 (duzentos e setenta e nove mil, lrezentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro

centavos), daqui por diante denominado 'Valor Contratual".

Parágrafo Único - No preço apresentado nesta cláusula já estão inclusas as despesas

com impostos, seguro, taxas e demais encargos necessários à execução do objeto contratado.

cúusuLA outNTA. DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO

O pagamento será eÍetuado em moeda brasileira conenle até l5 (quinze) dias úteis,

após a apresentação coneta da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente

protocolados, desde que atendidas às condiçóes de para liberação das parcelas.

Parágrafo Primeiro - O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02

(duas) vias (original e uma úpia), no protocolo geral da Contratante.

Parágrafo Segundo - 0 Íaturamento deverá ser apresentado, conÍorme segue:

a) Nota Fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de

execução da etapa, número da licitaçao e termo de conkato de empreitada,

observaçáo referente à retenção do INSS e outros dados que .iulgar
convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas e esteia certificada pelo

Engenheiro responsável pela obra.

b) Fatura com discrimina@o resumida dos serviços executados, período de

execução da etapa, número da licitaço e termo de contrato de empreitada e

oukos dados que julgar convenientes, não apresentando rasuras e/ou entrelinhas

e es§a certiÍicada pelo Engenheiro responsável pela obra.

c) Cópia de guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS do mês de

execução do serviç0, devidamente quitada e autenticada em Cartório, de

conformidade com o demonstrativos de dados referentes ao FGTS/INSS,

exclusivo para cada Obra, e ópia de guia de recolhimentos de Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido,

devidamente quitada e autenticada em Cartório, de conÍormidade com

demonskativo de dados referentes ao FGTS/lNSS, exclusivo para cada Obra.

Parágrafo Terceiro - A liberação da primeira parcela Íica condicionada à

apresentação:

a) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;

b) Da quitação iunto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;

fr
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Os serviços e materiais necessários à conclusão da obra, objeto deste contrato, serâo

executados e fomecidos sob regime de empreitada global e de conformidade com as especiÍica@es

conslantes do Edital TOMADA DE PREçOS No 3/20'17, obedecendo aos requisitos de qualidade, resistência,

funcionalidade e segurançâ, previstos nas Normas do Ministério do Trabalho e ABNT, pertinenles.

cúusuLA QUARTA. DO PREçO

1l
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c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d) Da garantia de execuçã0.

Parágrafo Quarto - A liberação da ultima parcela fica condicionada à apresentaÉo:

a) Da certidão negativa de dêbitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;

b) Do Termo de Recebimento Provisório; e

c) De comprovante, nos casos previstos, de ligaçoes definitivas de água e energia
elética. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execuÉo do objeto do lote, são
de inteira responsabilidade da Contratada.

CúUSULA SEXTA . DA uGÊNcA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 07 (sete) meses, contados da

data da assinatura do mesmo.

CúUSULA SÉIMA - Do PRAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem nenhuma
pendência e provisoriamente recebida, em até 05 (cinco) meses, contados do 100 (décimo) dia da data de
assinatura da ordem de serviço.

GúUSULA oITAvA. Do REGEBIMENTo DA oBRA

A fiscalização da execução da obra será feita por técnico devidamente

habilitado e credencrado pelo Contratante, com Íesponsabilidades específicas;

A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;

b) Examinem os registros e documentos que considerem necesúrios
conferir;

c) VeriÍiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos, máquinas e
equipamentos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constatada a

falta dos mesmos no local da obra, serão impostas as sanções previstas

no contrato de empreitada.
No desempenho destas tarefas, deverão os técnims da Conkatante contar com a

total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em
todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas, de acordo com as normas de
segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela Contratante
para representá-la na execuÉo do mnkato.

A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo, o qual

deverá Ílcar reservado para o manuseio da Íiscalização e do órgão financiador da obra.
3
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A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário de Oconências

- BD0, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encanegado da Contratada e pela fiscalizaçã0.

Caso a Contratada náo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou atravês de terceiros.
Ainda, a Contratada deveÉ atender às determinaçoes da fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas, e prestar toda assistência e colaboraÉo necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido conduída de conformidade com o
conkato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicação da Contratada.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do conlrato dentro

de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento DeÍinitivo.

CúUSULA NoNA - DA FISCALIZAçÃo

Do controle e fiscalização da execuÉo deste contrato, por parte da ContÍatante,

se incumbirá servidor de seu quadro, por esta designada, tendo em vista assegurar o pleno cumprimento das

obriga@s contratuais, sem prejuízo de outras previstas na lei, cabendolhes, ainda, comunicar à autoridade

superior, por escrito, e em tempo hábil, os fatos cuja solu@o for de sua competência, para adoção das

medidas cabíveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da Contratante, não

exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo peÍante terceiros, por quaisquer inegularidades
que se apurem na execu$o do presente contrato, e na sua ocorrência, não implica co+esponsabilidade da

conkatante ou de seus agentes, cabendo à contratada, mediante notificaçã0, conigir as falhas, imperfeiçoes

ou deficiências apontadas pela fscalizaçã0.

cúusuLA DÉctMA - DA GARANTTA DE ExEcuçÃo

A contratada deverá apresentar na assinatura da ordem de serviços, a

formalização da garantia de execução que servirá de garantia à Íiel observância das obrigações
contratuais.

Rua Walfredo Bitlencoun de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Saita Báôara, Parará -
www.nsb.or.qov.br
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A execu$o de serviços aos domingos e feriados só serão permitida mm
autorização prévia da fiscalização.

A Cont[atada será obrigada a reparar, conigir, remover, substituir ou reconstruir,

à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se verifiquem vícios, defeitos ou
inconeçoes resultantes de má execução ou má qualidade dos materiais empregados.

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o

recebimento definitivo, por mmissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que será

lavrado termo de recebimento deÍinitivo. Sendo que, o recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-proÍissional, pela perfeita execuçáo do contrato.

#
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Com base no Artigo 56, §2o, da Lei 8.666/93, será exigido da empreiteira
contratada, prestação de garantia de 5,0% (cinco por cento), do valor do conkato, a ser esmlhida dentre as
seguintes modalidades:

a) - caução em dinheiro;

b) - segurogarantia
c) - Íiança-banúria

A caução poderá ser levantada mm os juros e acréscimos da poupança,

sendo repassada à empreiteira, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra, de cujo
recebimento a empreiteira mntratada dará quitação, em se hatando de cau$o em dinheiro.

Caso a empreiteira contratada opte por seguro{arantia ou Íiança bancária,

os mesmos deverão ter validade até a emissão pelo Município do Termo de Recebimento DeÍinitivo da Obra.

Caso optar por cau$o através de cheque, esse devera ser emitido eu favor
do municipio, podendo ser descontado na hipótese de descumprimento do contrato por parte de contratada.

Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar,

valor conespondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redu@o do valor contatual,
poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAs oBRIGAçoES DA CoNTRATADA

Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem obrigaçoes da

CONTRATADA
a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos, acessórios e mão-

deobra que se façam necessários para a execu@o total da obra, mesmo que não

tenham sido incluídos nas planilhas de quantitativos pela CONTRATANTE, porém

constantes das especifica@es fomecidas para a elaboração da proposta e
pertinentes ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigaçoes trabalhistas, securitárias,
previdenciárias, fiscars e comerciais, resultantes da execução do contrato,

relativos à mãoie+bra e materiais utilizados, bem como os deconentes de

responsabilidade civil em geral;

c; ResponsabilizaÊse por qualquer dano ou pre.juízo causado às instala@es e ao
pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por funcionários ou pertences da

CONTRATADA ou seus prepostos, correndo por sua conta exclusiva todas as
providências e despesas decorrentes;

d) Antes de iniciar a execuçáo dos serviços, confrontar entre si os desenhos,
quantitativos e especifica@es envolvidas dando conhecimento à Íiscalização da
programação. Em caso de constatar discrepâncias, enos, omissões ou dúvidas,

deverá apresentar proposta de soluçoes, cabendo à fiscalização aceitar ou

solicitar a apresentaÉo de outras altemativas, Ievando sempre em conta a boa
técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os prejuizos que

causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por inadimplemento de qualquer

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Ceotro, Fone 43- 3266-8100, CEP - 86-250400 Nova Santa Báóara, Paraná -
www.asb.pr.gov.br
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A caução responderá pelo fiel cumprimento das cláusulas do contrato, em

especial, pelas eventuais multas que foÍem impostas.
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obrigação contratual, especialmente no que se refere ao cumprimento das
especifica@es, projetos e prazo de execuçáo;

0 Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e equipamentos, até
o local da obra;

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representáJa na execução do
contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da obra;

h) Providenciar os alvarás de construÉo, recolhimento da ART, IAPAS e outros
necessários à execução e liberação da obra, antes da expedição do Termo de

Recebimento Provisorio a ser lavrado pela Fiscalização;

i) Manter contatos com a CoNTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados

no Diário de Obras e confirmados por escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;
j) Manter em compatibilidade com as obriga@es por ela assumidas, todas as

condiçoes de habilitação e qualiÍicação exigidas no Edital Tomada de Preço No

í/20'16, durante toda a execução deste contrato.

cúusuLA DÉcilA SEGUNDA - DAs oBRrcAçÕES DA CoNTRATANTE

CONTRATANTE:

a)

b)
Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;

Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas, registrando as
oconências no Diário de Obras, sendo que a Íiscalização periôdica não implica na

aceitação tácita de etapas e serviços executados;

Realizar os trabalhos de aceitaçáo e recebimento, na época oportuna, emitindo os
respectivos termos e registrando{s no Diário de 0bras, no qual deverá constar:

Nome, endereço, teleÍone, engenheiros responsáveis, fiscalização e meske de

obras da CONTRATADA;

Nome, endereço e telefone da fiscalizaÉo da obra;

Prazo para execuSo da obra;

Data do inÍcio das obras, dias corridos e acumulativamente os dias impedidos de

trabalhar, por casos fortuitos ou de foç maior;

Substituição de desenhos ou especificações;

Dúvidas, alteraçóes e definiçóes;

lnício e término dos principais serviços;

Comunica@es em geral, entre a CONTRATADA e o MUNICIPIO.

c)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

b) Multa de 0,'l% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na

colocação de placas, conforme modelos fomecidos pelo Contnatante. As placas deverão ser ctlocadas na

obra em até 10 (dez) dias contados após a data da assinatura do Contrato de empreitada;

L.6
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Além das naturalmente deconentes do presente contrato, constituem obrigaçÕes da

A CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem

apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor conkatual por dia consecutivo que

exceder à dala prevista pan conclusão da obra;
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c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por aÉo, omissáo ou
negligência, a Conhatada infringir qualquer das demais obriga@s conkatuais;

d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Contratada não
disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme apresentados na proposta de preços;

e) Multa de 10o/o (dez por cento) do valor conúatual quando a Contratada ceder o
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autoriza@o e expressa anuência do
Contratante, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sançôes contratuais;

f) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando for caracterizada a
rescisão do contrato mnÍorme o estabelecido na Cláusula décima quarta;

g) Suspensão do direito de participar em licitaçoes/contratos advindos de recursos do
Município de Nova Santa Bárbara, pelo prazo de 02 (dois) anos, quando por culpa da Contratada, oconer a

suspensão, ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Contratante em conformidade

com a gravidade da infraçao cometida pela Contratada, observando-se o disposto no Artigo 78 e incisos da

Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

ParágraÍo Primeiro - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o
estabelecido pela legislação pertinente. Caso a Contratada não venha a remlher a multa devida dentro do
prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas vincendas e/ou será descontada do

valor da garantia de execução;

Parágraío Segundo - As sançóes previstas nesta cláusula, poderão cumular-se,
porém, não poderáo exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, e, também, não excluem a
possibilidade de rescisão administrativa do contrato.

cúUsuLA DÉCIMA QUARTA. DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemenle de

interpelação iudicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a Contratada fali, for dissolvida ou por superveniente capacidade lécnica;

b) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por paíe da

Contratada e desobediência da determinaçáo da fiscalização;

c) Quando a Contratada tÍansferir, no todo ou em parte, o contrato a quaisquer

empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

d) Quando houver alraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo Contratante, pelo

prazo de 30 (trinta) dias;

e) Demais hipóteses mencionadas no Artigo 78 da Lei Federal no 8.666/93 e suas

alterações posteriores;

'7
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ParágraÍo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuraÉo de perdas e danos e a aplicação das demais
penalidades legais cabíveis.

ParágraÍo Segundo - Declarada a rescisão do conlÍato, que vigorará a partir da data

de assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramenle
desembaraçado, não criando dificuldade de qualquer natureza.

cúusuLA DÉctMA ourNTA - Do cAso FoRTUtro E FoRçA MAtoR

Os motivos de caso Íortuito e força maior, definido pela Legislaçao civil, deverão ser
notificados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de suas oconências e

constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos, não serão considerados para a

^ contagem de prazo de execução.

CúUSULA DÉCIMA sExTA - DAS ALTERAçÕES
Serão incorporados a esle contralo, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer

alteraçóes nos projetos, nas especifica@es técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos de

execução ou nos valores, deconentes das obrigaçoes assumidas pela CONTRATADA.

cúusuLA DÉcrMA sÉnMA. DAs DEspEsAs oRçAMENTÁRns

- Contrato de Repasse OGU 8'14640/2014/MCIDADES/CAIXA - Plano de Trabalho n'
1022159-89 - Programa Planejamento Urbano, no valor de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil, oitocentos e cinquenta reais), que serão pagos conforme execução da Obra e mediçoes feitas pelo

MunicÍpio.

- Contrapartida do Municipio no valor de R$ 33.475,84 (trinta e três mil, quatrocentos e

setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que seráo pagos conforme execução da Obra e
mediçóes Íeitas pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉIMA. DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena -

Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que porventura se originem no

presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, Íirma o presente contrato em 03 (três) vias de

igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Prefeitura do Município de Nova Santa Bárbara, 07/08/20í7.

8 tu

As despesas deconentes do presente contrato correrão por conta da dotação

orçamentária:

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
00í - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos;
15.451.0120.1002 - Pavimentação de Vias Públicas, Construção de meio-flo, Sarjeta e Galeria de
Aguas Pluviais;
44.90.51.00.00 - Obras e lnstalações; 880; 890; 894; 895; 896; 898.
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Prefeito Municipal - Contratante

4.
o Batista

Luiz Procópio B Ribeiro - Pavimentos - [,1E - Contratada

Takeo Hamada
Assessor Técnico de Engenharia - Responsável pelo acompanhamento do contrato
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SERYIÇO NOTARIAL DE TIBAGI
CÉLIO LUV Z APZALKA _ NoTÁRIo

ua Frei Gaudêncio, 469 - Fone (0** 42) 3275-1333
Comarca de Tibagi - Estado do Paraná

Protocolo n9

ROCURAÇÃO, SASTANTE QUE EAZ :
PAVII4ENTOS -LUIZ PROCOPIO BATI STA RIBEIRO -

A EAVOR DE
rr{At RICIO EATISTÀ RIBEIRO

Liwo no
75P

Fls.
001

SAIBÀM quantos este público instrumento de procuraÇão
bastante virem que aos três dias do mês de março do ano de
dois mil 'e.- dezessete (O3/O3/2Ot1l násta cidaàe e Comarca
de Tibagi, Estaáo do Paraná, em Cartório, perante mim
Tabelião,- compareceu como Outorgante a empresa LUIZ pRO-
COPIO BjATISTA RIBEIRO - PÀVI}IEIiIIOS - ME, pessoa j uridica,
inscrito no CNP,f .no 26.866.363,/0001-06, NIRE n'
411.0816692-2, estabelecida na Rua Fabio Eanuchi, no 2.8'78,
nesta cidade de Tibagi - PR; neste ato, -representado pel-O
proprietári-o: turz pRocoplo BATTSTA RIBETRo, brasileiro,
solteiro, calceteíro, portador da Cédula de Identídade n"
13.521 .074.9-SESP/PR, expedida em 03.05.2012, inscrito no
CPE/ME nl 102.351.109-4L, fil-ho de sebastião Batista Ri- -

beiro e Odete Nogueira, nascido em 27.01 .1996, com ficha
biométrica de rec-onhecimento de firma sob no 9557, re-
sidente é- domiciliado na Rua= Eabio Eanuchi, n' 2.878,
nestâ cidade de T.ibagi - PR; reconhecido pelos documentos
apresentados, do que dou fé, por ele
presente instrumento e nos termos
constitui seu bastante procurado

me
de

T
res

foi dito que pelo
direito, nomeia e
r.'AURICIO BATISTÀ

BEIRO, brasileiro, solteiro, emp ário, porl-ador dà-

magnét j-cos,
empréstimos;

endossar
informaçôes;

a de Identidade n" 9.513.37 8-9-SESP / PR, exped j-da em
20.10.11, inscrito no CPE/MF nô 059 .142. 219-23, filho de
Sebastião Batista Ribeiro e 'Odete Nogueira, nascido em
05.12.1986, com ficha -b-r"ometrica de reconhecimento de
firma sob n" 970, residente e domiciliado na Àvenida Eabio
Fanuchi, no 2,8'18, Santa Paula, nesta cidade de Tibagi -
PR; ao- qual conf.ere amplos, gerais e il-imitados poderes
para representar a- outorgante junlo a quaisquer iasti-
tuições, bancárias e financeiras, inclusive a cooPERATIvA
DE CREDITO, POUPA}IçÀ E INVESTIMEIiI:TO CÀ}ÍPOS GERAIS -
sIcREDr CÀI{POS GERAIS e CÀIXÀ ECONOMICA I'EDTRÀI, - CEF po-
dendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e ca-
dernetas de poupança, inclusive por meios eletrônj-cos;
fazer depósitos e reti.radas mediante recibos; autorizar
débitos, endossar; receber importâncias, passar recibos,
dar e receber quitaÇôes; assinar formulárj-os de cadastros,
bem como apresentar toda e qualquer documentação que se
fizer necessária refati-vos a movimentação das contas; so-
Iicitar saldos e extratos; sol-ici-tar e retirar cartões

registrar, alterar e desbloquear senhas; fazer
assi-nar contratos e documentos i sol-icitar e

inclusive descontá-Ios,
declarações e pretar

outogante perante órgãos

retirar talonários de cheques,
cheques, e Jaçer

representar à

17000048
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públicos e/ou privados, inclusive Prefeituras Municipais
de quaisquer municipio, Camaras, participar de licitaÇões,
apresentar e retlrar documentos, efetuaar prestaÇões de
serviços, assinar contràtos de prestações de servi-Ços,
representar a outorgante perante a Junta Comarcial do
Paraná, Receita FederaI, Receita- Estaduaf, CREA, INSS,
representar ainda perante a JustiÇa do Trabalho,
Ministério do arabalho, contratar empregados e
dispensa-]os, enfim praticar todos os demais atos que se
fizerem- necessários pa.ra o bom e fiel cumprimento do pre-
sente mandato, ..sendo VEDÀDO O SITBSTABELECIMENEO. (LAVRADA
SOB MINUTA) .-- O. _pre-sente instrumento tem validade de.. 02
(dois ) anos a contat desta data. A outorgante
responsabi 1i za-se civil e crirninalmente nos termos do ar-
tigo 299 do Códj,go Pena1, pê-la veracidade de tcidas as in-
formaçôes e declarações prestadas no pre.sente instrumento,
bem como a ratificá-las em Juizo ou quaisquer outros
órgãos, a qualquer tempo, se compelida for, que após a
assinatura são inalteráveis, sendo que evp-ntuais correções
somente serão fevadas a efei-tos -lnediante a lavratura de

ça de emolumentos, Certidão NegatiIIa da
e Indisponibi Iidade de Bens, código

HASH: 789a. ffbZ. 38fa. ac8a. d613. 2d'lf . ffca. '15'la.
4a91 . 84e7, emitida 03.03.201?. E, de como assim disse, do
que dou fé, J-avrei este instrumento que-sendo-lhes lido'e
aceito assina- dispensando expressameÊte a presenÇa e
assinatura das testemunhas instrumentárias deste ato, nos
termos do itetu 1l-.2.18, Sêção 2, eapítulo 11, do Código de
Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Protocolada no
Livro no 04, do Protocolo Geral desta Serventia, Custas
384,62 VRC, R§ 70,00 + qç 0,75 (se1o funarpen) {- R$ 17,50
(EUNREJUS - RECE{TA 25t) + R$ 3,50 (ISSQN 5t) = total' RS
91,75. Eu, Cél-io Luiz Zapzalka, Notário que a digitei,
conferi, subscrevo e assi,no em público e raso . * * * * * * * * * * * * *
(a.) 1-LUrZ PROCOPTO BATTSTA RIÉErRO 2-CÉL]O LUrZ ZAPZALKA*
Trasladada em seglridal ---confere em tudo com o originalf
ao qual me reporto e dou fé.

da Verd

ovo ato e cobran

I

5 Centra] Nacional d

EmT

Selo Digital :

Consufte

CEL
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Qj oUr . Dj kun . L2a4 controle M,JIwM. BERF
esse seJ"o em http: //funarpen.com.br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de abril
de 20í3,

. Âtos do Podêr Executivo

oBJETO - Registro dê preços para eventual contrâtaÉo de êmpresa para erecutar seryiços con íomecimento de pêças paÍa manutênção prêventiva e corretiva
dos veículos da íÍota municlpal (ãutomóveis lêve§, camionetes, vans, ônlbus, caminhões, motos, máqulnas pesadas e implemênlos agricolas).

EXTRÁTO DA ATA DE REGI.SÍRO DE PRECO N.O 63/2017- PMNSB-
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO I/20í7 - PMNSE

,,{AL|DADE DA AÍA: De 0 0U20!f a ?li0212018.
:NEFtctÁRtA DA AÍA: RoDRtco MAssAyosHt NorruRA 067.488.029.38
IPJ sob no. 17.78i.241/000í-18

Avenida InlervenloÍ Manoel Ribas, 183 Sala 03 - CEP:86250000 - Bairo: Centrc, Nova Sânta 8árba6/PR
RESPOXSÁVEL JURíDrcO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 8í.963.

ESPECIFI OO OBJEÍO E PRE REGISÍRAOOS

IIENS

Código doLote llem DescÍiÉo do p.odlto/seÍviço Marca do
p.oduto

tlnidáde dê

mêdiiia
Quantidade Preço

unitário

Lote 019 1 6846 FUNILARIA, PINTURA E SOLDA PrestâÉo dê sêNiço dê máode obra de FIJNILARIA.
PINTURA E SOLDA pard VeiqJbs Leves Caíos, Kombis, Pick-Ups, Vans,

Caminhonetes, Veiqios Pesados Camnnóes, Ônibus. MlGIo Ônrbus Maquims Pesadas

241,74 29.00 7.010,46

TOTAL 7.010,46

DISPENSA DE LtCtTACÀO Na 34/2017

De acordo com o procedimeÍ o administrativo instaurado pelo Municipio

de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo no 75/2017, relerente ao processo de

dispensa de licjtação, pam AoulslÇÃo DE BANTaERS PARA Elslt{o, conÍorme

solicilaçáo feita pela Secretaria de Educação, Espoíle e Cullurâ, e sendo atendidas

as normas legais pêÍlinentes e na Íorma dos aítigo6 24 e 26 da Lei 8666ts3 e
posleíores alteraçoes, cáractedza-se a refeÍida dispensa de licitaÉo.

\ Nova Santa BáÍhaÍa PR,07/0812017.

Etic t<oodo
PREFEITO MUNICIPAL

ÊXTRATO OO CONTRATO N'442017

REF: Tomada dê Preços n.o 320i7.

PARÍES: Hunicípio de Nova Santa Báôarâ, pessoa juridicâ de diíeilo público

inlemâ. inscÍila no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede adminislrativa oa

Rua WalfÍedo Bittencouít de Moraes, 222. nesle ato representado pelo seu Proteito
I{unicipal, sr. E ic Kondo. e a emp.esa tulz PRocÓPlo BAIIsÍa RlBElRo .
PAVHEmOS . ltE, pessoa juridica de direito pÍivado, insqita no CNPJ sob no.

26.866.3630001-06, cqÍr endereço à Rua Fabio Fanucchi, 2878 - CEP: 84300{00 -
BaaÍÍo: CentÍo, Tibagi/PR, neste ato representada por seu pÍlqJradoí, SÍ. auricio
Baüsta Ribelro.

OBJETO: ConHação ds empresa para srecução de pavimentaçào com pedra
irÍegular, drenagom pluvial, meio íio e sarjeta em ruas do Município de llova
Santa 8áràan.

Diário OÍicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara

PRAzo DE vlcÊilcla: 07 (ssts) mes6, conlados da data da assinalura do

conlrato, ou seja, até 06103/201 8.

SÉCRETARIA: Secretaria de Obras, Írabalho e Geração de Empregos.

RECURSOS: Confato de Repasse OGU 814640/2014/MCIDADES/CAIXA - Plano

de Trabalho n" 102215S89 - Prcorama Planeiamento Urbano.

RESPOXSÁVEL JURíDEO: Gabriel Âlmeida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DAÍA DE ASSINAÍURA CONTRÁTO: 07/08/2017

Âvtso DE LtcrracÃo
PREcÃo PRESENCtAL N' 322017

Objeto: Aquisiçio Ecargas de e intore§, ertintoÍes novos, mangueirás pata

hidrante e Íoalizasào d€ tsstês hldÍostáticos nts manguêiras ds hidrante.

Íipo: Menor preço, por Lote.

Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min. do dia2310812017

lnacio do Pregão: Dia 2U08/20'Í7, às'l4h00min.

Preço máximo: Rt 5.7n,58 (qinco mil, setecsntos e sêtêntâ e sslo reais e

cinquentâ o oito cantaYos).

bÍC8ff0!§]c![!E0flhE§: poderão seÍ obüdas em hoÉÍio de expediente na

Prcíeitura Municjpal de Nova Sanla BárbaÍa, sito à Rua WalÍÍedo Biflencourt de

Moraes no 222, pelo íone: 4!326&8100, por Email: licjtacao@nsb.or.oov.br ou pelo

site www.nsb.or.oov-br

Nova Santa BáÍbara, 07i08/20Í7

Marco Àntônio do Assis Nunes
Pregoeiro

Poítaria n" 080/2017

Fua: W.ltÍ!(b ttiü€ítcouí r,o t crxE n'4-C,atuo
Êoís/Fã{ ía3) 326êE1m

E-mil: dãrioofr d@Írsb.p..0ov.t
ffi..Eô.F-eot àr

hlFr/n6b.p(.gov.brhoíd/nãnsprsixiatüancoft tâlddroíi.c(ho

DodlrÂlL a§r,ado por C€,üitcãdo oi$H - Nm Sanra

&i,bân Mô,' Uunioâl 956610Em160 - rc SERÂS^ -
s4r rtíacibó. ô g..Ert& úrde ql! wiarú íaaa.lh
sÔ: hlPrl!ô.!..goe.!&c.brrtr9.sritlrixtut
d.toíÍcodoe

ário Oflcial Eletrôn
It/unicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

Eríc Kondo - PrêÍeíto

Edição N" 1054 - Nova Santa Báttara, Parunâ Segunda-relra, 07 de Agosto de m17.

F

PÍ€lo tota

HR

VALOR: Rl 279.325,84 (duzêntos e setenla e nove mil, trezenbs e vinle e cinco
reais e dtenh e quatD cÊntalros).

PRAZo DE EXECUçÃO: 05 (cinco) me§es, conlados do 1(P (décimo)dia da dara
de assinatura da ordem de sêryiço.
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PREFEITURA MUNICIPAL
Jrió

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0810812017.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Ricardo Takeo Hamada - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato n' 4412017

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 44t2017, firmado com a empresa LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO
- PAVIMENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob no. 26.866.363/0001-06, cujo objeto e a
contratação de empresa para execução de pavimentação com pedra irregular,
drenagem pluvial, meio fio e sarjeta em ruas do Município de Nova Santa Bárbara,
a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral

das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C tina L k os Santos
ESSetoi e Licita

Recebido por:
4ê4--.2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Sânta Bárbâr4 Paraná - trl - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Dala: o2 12) 1 zot/
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PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeito Municipal

3Ei

r 5 À00. 20Í/

(:rro
CAD(A ECoNôMEA FEDE

GIGOV/LD

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 09 de agosto de2017

Exmo. Senhor,

MESSIAS ANACLETO ROSA JUNIOR
Gerente de Filial E.E. - cIGOV
Gerência Executiva de Governo - Londrina/PR

Assunto: Documentação para análise relativa à regularidade do procedimento

licitatório, Contrato de Repasse OGU n' 814640|2014IMC|DADES/CAIXA -
Plano de Trabalho n' 1022159-89 - Programa Planejamento Urbano.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do

Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n"

95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito

Municipal Senhor Eric Kondo, vem através do presente, encaminhar para análise

relativa à regularidade do procedimento licitatório Tomada de Preços n" 312017,

referente ao Contrato de Repasse OGU n' 81464O|2014|MC|DADES/CAIXA -
Plano de Trabalho n' 1022159-89 - Programa Planejamento Urbano.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos

votos de apreço e consideração.

Cordiais saudações,

á«

Rua Bittêncourt de MoÍaes,222, Fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í €0
Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA



PREFEITI]RÀ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua Wslfredo BittencoüÍ dê Morres n" 222,i(43.3266.t100) CNPJ D' 95.561.0t0/0001{0

E-mril: pEgsblA!§!.p!.gqf.Df - Novx Ssut Bárbrr. - Prrrná

oRDEM DE SERVIçO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,

vem através deste, comunicar a empresa IUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO

PAVIMENTOS - ME que está liberada para início imediato, as obras de

"Pavimentação com pedra irregular, drenagem pluvial, meio fio e sa$eta em

ruas do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara", objeto do Contrato na O44/2O17,

licitado através do processo licitatório na modalidade Tomada De Preços ne

oo3/2o17.

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos

contato comunicando o início da obra, e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Nova Santa Bárbara, 23 de agosto de 2017 .

Atenciosamente

Ricardo Takeo Hamada
cREA-SP-124.562lD

Engenheiro Ciül

Ilmo Sr.
Mauricio Batista Ribeiro.
IUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO PAVIMENTOS - ME,
Rua Fábio Fanucchi, 2878 Centro.
Tibagi - P& CEP: 84.300-000

+

ü r, J

Recebido em: 7s DÕ Assinatura: 2"." e' /.1*'*o
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GARANTIA
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A PREFEITURA MUNIGIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA/PR

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um doqrmento com a
mesma veracidade de uma apólice impÍessa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certiricação digital, ulilizando técÍicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice subslitui, de forma deÍinitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnolôgicas já pÍesenles no mercado, @mo nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via intemet, emissáo de boletos' etc 

JütarucêIi sêgurãdora

tltUtO: lpÔUCe Seguro Garantia N. 0í-0775{1246882
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

tcP
B ras il5.h Âtrlo.do digitàlmêhte por:

Gustavo Henrich
digitâlÍrcnte po.:

Roque Jr. de H. Melo

tcP
BÍâsil5>

Documento elelÍônico essinado digitalmant€ corío.m€ MP n" 2.2W2nO01
Públicas Brasileiía - ICP-Arasil por: SignaÉrio (as):

Gustavo Henrich No de Série do Ceílificâdo: 099FC08915F58914

Roque de HolaMa Melo No de SéÍie do Certificôdo: 524E2099725C9CD2

que instituiu lníÍa-estrufura de

O PRESIDENÍE DA REPÚBLICA no uso da ãlÍibuição qu€ he oíerecê o en. 62 de CmslituiÉo, adotâ e seguintê Medúa
Píovisôia, com íorça de lei:

AÍl 'l'- Ficã instituida a lníra-êstrutura de Chaves Públicâs grasileÍa - ICP BÍasil, para gaÍanÍr a autenlicidade, a
integridade e a validade juÍídica de documentos em ÍoÍma eletÍônice. dâs âplicaÉes d€ suporle e das aplicaçoes
habilitiadas que utilizem cerlrfcados digitais, bem como a realÉaÉo de lÍansações eletónicas seguras.

A âutentlcldadê do prEserÍê documonto, bem como o arqulyo em íoÍmâ eletrônlcâ, pod€m ssÍ vcrlÍlc.do3 no
wêb3ll. wsw jm.luc.lll3.gur.dora.com.br.

Ag'ós s€te dÉs útei8 da êml3aão dest€
05,436.20í7.000í.0775.0246882.000000no sll! da
Con.ulla dê âpólico de !êguro garantia.

documeÍÍto, o ma6mo podêr:á sGr voÍificado sob o n'
surap: www.su3€p.gov,bÍ. Ac.ssê: Soavigo ao Cidadão ->

^Arsociada a TRÁVEIERS J

JMalucelli

NoApólice: 01{775{}246882
Controlo lnterno(Código Controle): 080805Eí0

Dâta dê Emissão: 1iU08/2017

llltrii

,l Segu radora

tu

C.5CGURO
GARÂNYIA
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-Assocrada a TRÁVELERS I

& JMalucelli
Seguradora

Seguro Garantia
Apólice: 0í{775{246882
Proposta:'19í823'1

PJ§ff#II

Frontispicio de Apólice

Controlo lntemo(Códi90 Conlrolê):060E0581 0

au!8oüddad€ do p.ê§ênts doqlír€íto. b€m cDnlo o aquh/o sm lo.mâ €hríonica,
Pod€ín seí Eíifi.âd6 rc mbsli6 wwJntalu€{is€guradoia.com-br. Âpd's *t€
ü€is dâ dissáo dec€ doc{rn€ob. o tr'€§.r'o podeÍá 6€r vêíi6.áô sob o nJ
0í362017.0O01.0r/5.0246a42.0O00O0no site da SUSEP ffi,susêp.9ov.br
êondições conlÍatuáis/rêgoláhEnlo desls produlo prolocoliz6d.s potâ

sooodadc/erElaê iunto â Sus.p pod..áo s6r coítsultad* íD údd3ço
cle acoftto colrr o núÍÉío de prg..g co.!staÍÍ. dâ

.pólicdFlpo6ia. Are.úii€nio SUSEP: OEo() 0?l S4Eil.

c€oüd d€ Arandimenro JM - oa00 704 0301/owidôíiâ JM - 0800 643 0301

A J. MALUCELU SEGURADORA S/4, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de RegistÍo na SUSEP 0í36, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO,
PREFEITURA UUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARÁ,/PR, CNPJ 95.561 ,O8O/OOO160. RUâ. WAIfTEdO B'ttENCOUÍt dE
Moraes, no 222 Nova Santa Bárbara PR, as obrigações do TOMADOR LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO . PAVIIiENTOS -
t{E, CNPJ 26.866.363/000'l -06, RUA FABIO FANUCCHI. 2878 2878 TIBAGI PR, até o valor de R$ 13.966.30 (keze mil e
novecentos e sessenta e seis Íeais e trinta centâvos). na modalidade abaixo desçíita.

Descricão da Garantia
(Coberturas, Valore-s e prazos prevrstos no contÍalo)

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) Ramo

É(eculantê Conslrutor R513.966.30 0775. GARANTIA SEGURAoo. sEToR PÚBL|co

Modalidade e Cobertura Adicional lmportância Segurada
Vigência

lnício Término
Exeqrtãnte Conslruloí R$ 13.966,30 o710812017 21103t201A

Náo * âpli€ ír.nquj. a ,Bhüd d.. cob.í@ cont alldas pq 6L .Éllc.,

Objeto da Garantia

Êsta apólice, de riscos declarados, garante indenizaçáo, até o valor fixâdo na apólice, dos prejuízos causados pelo
Tomador ao Segurado. em razão de inadimplemento na êxecução dos serviços descÍitos no objeto do Contrato ,14/2017.

Esta apolice é emitjda de acordo com as condiçôes da Circular da Susep n.o 477l'13.

EsrA ApôLtcE NÃo pooERÁ sER uTlLtzaDA corúo coMpLErúENTo ou ENoosso DE ApóLtcE ANTERToRMENÍE

FORNECIDA POR ÊSÍA SEGURADORA REFERENTE AO ÍtlEslrlo EDITAL E/OU CONTRAÍO OBJETO oESTE SEGuRo.

Coretor: 00o010-2.01583a3 - ÍOTUS CORRETORA OE SEGUROS LTOÀ - tÊ Continua na próxima página

tcP
B ras ilí> Assinado digrtàlment€ por:

Gustavo Henrich

tcP
Brasil
5)ã dEitàlrn€ntÊ por:

Roque Jr. de H. Melo

Ooclmento ehtÍôíico $sinado dieiüdrn€nt€ coitome MP n'2.2{fi-m$1ôe 24logl20o1, quâ inínuiu â
lífta-€strutrÍa do Cha'r$ Pliurc.3 EiidlàlÍa - IcP€rasilpor Shnatárb§ (as):

Gt slâvo H€ryrch N'(b Sêb do Ceíifcâdo: 0gOFC!8915F5891Â
RoqE (b tlohndâ Meb M (h Sód. do C€íi6€ado: 524E2099725C!CO2

^rt 
r. - Fiã inst'tuÍdâ â loíra+Étrutrla d. ChaE Pú'b&- Br8'loiÍâ ICP€râlil, pâra o€r€nlir a aul6íücidâdê, â

hbondade ê a vaL,âd€ nnldica d6 ôoríndlÉ rn íúmâ sboüica, de apkãÉ6 (b suEo.ie 6 dar apl'caço€s
hâbIrlâdã erc utlzsm c§lrficdo. óoit ê, têo @m â reâháéo dô uâÂ!áçõê ehüü'6 ssguÍã.ilrilu

Páglna 01 dê 10

Curilibâ - PR í4,0&:10í7

câdta&"Co. Í€.És$rc e cor€r.g.rn d..69oÍ0. - Esb píodlrb €slá p.ú.o6o n SUS€P rtúé. do N.'de Êoc6§!o SUSEP 1§4í4.9001951201+í7.



Fronlispicio de Apólice

3$3
-Associada a TRÁVEIERS J

&JMalucelli
5eguradora

Seguro Garantia
Apóllce: 0t{r754246882
PropoÊta:'19í823í

ti§fl#iftf
ConlÍole lítêmo(Código Controle):0808058í0

A âu!êíüiiraê &' píÊsenre &qrm€nto. b€.n 6mo o a.quivo em bfim.leúóri€,
pod6m ser v€dlt€aóos rc Ehilo ww jmtuoêllis€gu.ado€.coi!.b.. Após sete dias
út$ da 6mi§3áo d€stê dGrm€ílo. o ,lrêsm p.drá sa. vcrifcado aob o n-ô

0í362017.0001.0775.02468a2.m0000í'o site da SUSEP w.srrsôp.9o/.bí. AB

condiçõês contrâluais/regulam.nlo dssle pÍo{ulo prolocoliz.dâs pela

$o.dâd.renLda& jülo à Súsêp pod€íáo ser codGtnâdas rc adGí.ço €l€rrôoico
lw.st sep.gov.b.. ch aco..b ooír o núh.io d. pí@sso ffirântê da

agiüc./propo6la. Ar.ndim.nro SUSEP: 0000 021 8484.

cênúal de Â!êíÉlmênro JM - 0600 704 030 úorüddÉ JM - 0800 Bl3 0301

Demonstrativo de Prêmio

R$

R$

R$

R$

R$

13.966.30

PÍêmio Líquido Executante Consúulor....

Adicional de Fracionamento....................

t.o.F........................

195,43

0,00

0,00

Prêmio Total 195,43

Parcela
Condições de Pagamento

Vencimento No Camê

21 t08t20't7 04725

Valor(R$)

195,43

Eln dá(itbí,r â L.i 12-l]t/12 híoírErG qu. hd.,ãlr s âlhr,otlr d.0.ô5Í d. P!EPú€9 e.b 4* d. COFI{S sooí. oô p.à G ô !a!l,6.
doó.Eilo€ & €€râà.i.dro €.n logi#o .ápocm.a.
o(.) v*(6) âdmâ d..dito(6), a(6b) d€vido(s) rc .!r!iÍio d.6ti co.'mção d. ooôdIra(s). Pod.(m) loew ardagao(Õos) qua'do ooddda(E)
boládaíÉn!ô oo om ouha co.npo3lçào.

Sáo Pâub . SP - 1410ú2017

CorÍltor 1,1,4010.2.01543+3 - TOÍUS CORREÍORA I,E SEGUROS LÍDA - IE

epilálizâdo. GÊ,sêsuro. cor.siasen dê s€suro. " Este produlo êslá potocohdo na SUSEP at"avê5 do N.'dê P@sso SUSEP 1í14.90019í2014-17.
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373-,Assocrada a TRÁVEIERS I

JMalucelli Apólice: 0í{775.0246882
5eguradora

data de seu recebimento, seia pâra seguros novos ou renovagões, bem como para alteraçõos que impliquem modificação
do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguÍo se.ia pessoa flsica, a solicitaÉo de documentos @mpleÍEntiaÍes, para aúlise e
ac€itâção do risco. ou da alteraçáo proposta, podeÉ ser Íeita apenas uÍna vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa ju,idica, a soÍicitâçáo de documêntos @mplementaros poderá oconeÍ mais de uma vez.
durante o pÍazo previsto no item 3.3.. desde que a seguradora indique os fundamentos do p€dido de novos elemontos,
para avaliaÉo da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitiaÉo de documentos @mplementaÍes, para análise e aceilação do risco, ou da alteração
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previslo no item 3.3. ficaÉ suspenso, vohando a coner a padir da data em que se deÍ
a entrega da documenlação.

3.4. No caso de nào aceitaÉo da proposta, a seguradora coÍnunica.á o fato, por escÍito, ao proponente, especificando os
motivos da Í€cusa.
3.5. A ausência d€ manifestaçáo, por êscrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácila do
segurc.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contrataçáo ou alteração de ressegum Íac lt€tivo, o prazo aludido no item
3.3. será suspenso até que o ressegurador ss manifeste Íormalmente, comúnicando a seguradora, por escaito, ao
propgnente, tal eventualidade, íassahrando a cons€quente inexistência de cobeÉura enquanto perduraÍ a suspensão.
3.7. A emissão da aÉlice ou do endosso sará feita Em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valorda Garantia:
4.'1. O valor da garanüa desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantjdo.

4.2. Quando efetuadas alt€raç6es previament€ estab€l€cidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceilaÉo do risco pela seguÍadora, o valor da garanlia deverá acoÍnpanhar tais modiÍica@es, devendo a
seguradora emilil o rêspeclivo endosso.
4.3. Para altsÍações posteíiores efstuadas no conkato principal ou no docuftgnto que sêÍviu ds base para a ac€itaÉo do
ris@ pela seguÍadora, em vinudê dâs quâis se faça necessária a modifcação do valo. contratual, o valor da gaíantja
poderá acompanhar tais modificaçoes, desde que solicitado e haia o respectivo aceite pola seguÍadora, poÍ meio da
emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora poÍ todo o p.azo de vigênÇia da apólice.

5.2. Ficâ entêndido ê acordado que o seguro continuará em vigoÍ mesmo quando o tomadfi náo houv€r pagado o prêmio

nas datas @nvencionadas.
5.2.1. Não paga pelo lomador, na datia fixada, qualquer parcrla do prêmio devido, poderá a seguradora reçoí.er à erecuçáo
do clnfato de clntragarantia.
5.3. Eín caso de parc€lamento do prêmio, não seÉ peímitira a cobrânça de nenhum valor adicional, a titulo de qJsto

administrativo de hacionamento, devendo sêr garanüdo ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a
possibilidade de antecipar o pagamênto de qualquer uma das parcelas. com a @nsequenle reduÉo proporcional dos

iuros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que

não haja expedienle bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia úül em que houver êxpediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhaÍá o doqJmento de cobÍança diretamente ao tomadq ou seu Gpresentanle,

obseNada a antecedência mínima de 5 (cinc!) dias úteis, em relação à data do r€spectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidadês do Seguro Garanlia nas quais haja a vinqJlação da apólice a um @nlÍalo principal. a vllência da

aÉlice seÉ igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as paíicularidades previsias nas Condições

Especiais de cada modalidade contratada.

6,2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice se.á igual ao prazo inÍormado na mesma, estabelecido de acordo

com âs disposições previslas nas Condições Especiais da respectiva modalidadg.

6.3. Ouaôdo eÍetuadas alteraÉes de prazo prevàmente estabelecidas no @nt-alo principal ou no doqJmento que serviu

de base para a aç€itaÉo do risco pela segurado.a, a vigência da aÉlicê acompanhaíá tais rnodiíicações, devendo a

seguradora êmiür o rêspectivo gndosso.

6.4. Para alteraÉes posteriores eÍetuadas no contato princip€l ou no do.xrmento que serviu de base para a acsitaÉo do

Íiscg pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modmcaçáo da vigência da apólicê, esta pode,á

acompanhaí tais modiÍicaçó€s. desde que solicitado e haja o Ísspectivo âceite pela Sêguradora. por meio da emissão de

endosso-

7. Expectativa, Rechmação e Caracterizaçáo do Sinistro:

7.'1. A Exp€ctativa, Rec.lamaÉo e CarâclerizaÉo do SinislÍo seíão especiÍicâdas pa.a @da modalidade nas

Especiâis, quando couberem.

7.2. A seguradora desdeverá nas Condições Especiais os documentos que deveráo seÍ apresentados paÍa a

da Reclamação de sinistro' 
págrna rx dã í0
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7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora podeÉ solicilar documentaçáo e/ou inÍormaÉo
complementar.
7.3- A Reclamação de Sinistros amparados pela pÍesente apólice podeÉ ser Íealizada duíante o prazo prescíicional. nos
termos da Cláusula 17 destas Condições Gerâis;
7.4. Câso â seguradora conclua pêla náo caracterizaÉo do sinistÍo, comunicará íoímalmente ao segurado, por escÍito,
suâ negativa de indenizâÉo, âpresehtando, cronjuntamente, âs razóes que embasaram suâ conclusáo, de íormâ
detalhada.

8. lndenizaÉo:
8.1. Caracterizado o sinistrc, a seguradora cumprirá a obrigaçao descrita na aÉlice, até o limite máximo de garantia da
mesÍna, segundo uma das Íormas abaixo. conforme foí acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do crnkato pÍincipal, de Íorma a lhê daÍ continuidade. sob a sua integÍal
.esponsâbilidade: dou
ll - indenizando, mediante pâgamento em dinheiro, os prejuízos e/ou mulias câusados pela inadimplência do lomadoí,
cobeíos pela apólice.
8.2. Do prâzo parâ o cumprimenlo da obngaÉo:
8.2.1. O pagamento da indenizaÉo ou o início da realização do objeto do contrato principal deveíá ocorer dentro do prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da daüa de recebimenlo do último documenlo solicitado durânte o processo de
regulaÉo do sinisfo.
8.2.2. Na hipótese de solicitaÉo de dodlmentos de que traia o item 7-2.1., o prazo de 30 (lÍinta) dias seÍá suspenso,
íeiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que loÍem completamente atendidas as etgências.
8.2.3. No caso de decisáo judiciâl ou decisáo aÍbitral, que suspenda os eteitos de reclamaçáo da apólic€. o prâzo de 30
(tíinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequenle a íevogaÉo da decisão.
8.3. Nos câsos em qúe haja vinculaçáo da apólice a um contrato principal, todos os saldos de creditos do tomador no
contrato principal seíão utilizados nâ amoÍtização do pÍejuizo e/ou da multa ob.ieto da Íeclamaçáo do sinistro, sem prejuízo

do pagamento da iôdenizaçáo no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenizaÉo já tive. ocoí.ido quando da conclusão da apuraÉo dos saHos de cíéditos do
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso quê lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuiáÍias da seguradora, inclusive da indenização nos temos da Cláusula I
destas Condições Gerais, denbo do pÍazo pâra pagamento da rêspectiva obrigação, acânetará em:

a) atualização monetária, a paÍtir da data de exigibilidade da obíigação, sendo, no caso de indenizaÉo. a data de
caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados 'pro rata temporis", conlados a partir do primeiro dia posteíior ao término do
prâzo Íixado.

9-2- O indice utilizado parâ atuatizaçáo Ínonetária será o IPCA/IBGE - indice de Preços ao Consumrdor Amplo dâ Fundagáo

lnstilúo BÍasileiro de GeograÍia e Esiatísüca - ou indice que vier a substitul]o, sendo calculado @m base na variaÉo
positiva apurada entre o úlümo lndice publicâdo antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado

imediatiamente anterior à data de sua efeüva liquidação.

9-3. Os ,uros moratórios, cohtados a partir do primeiro dia poslerior ao té.mino do prazo fxado para pagamento da

obrigação, serão equivalentes à taxa que esüver em vigor parâ a rnora do pagamento de impostos devidos à Fazenda

Nacional.
9.4. O pagamonto de valoÍes Íelaüvos à atualização Íionetádâ e juros de mora soÍá Íeito independente de qualquer

interpelação iudicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamentê com os demais vâlores devidos no contrato.

'10. SuERogaÉo:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprirnento das obrigações inadimplidas pelo tomadoí, a seguÉdorâ

sub-rogar-se-á nos direitos e privilélrios do segurado clnFa o tomadoÍ, ou c]onba tê.ceiros cujos atos ou falos tenham

dado causa ao sinistro.

1o.2. Ê inefi(Ez qualqueÍ ato do s€gurado que diminua ou eÍinga. em píejuízo do segurador, os direitos a que se refere

este it6m.

11. Perda de Oireitos:
O segurado peÍderá o direito à indenizâção na ocorrência de uma ou mais das seguinles hipóle§es:

I - Casos foÉuitos ou de Íotça maioa, nos leÍmos do Código Civil Brasilelro;

ll - Descumprimento das obrigações do tomadoÍ decorrente de ãtos ou Íatos de Íesponsabilidade do segurado;

lll - Alteração das obrlgações contratuais gâÍântidas por esta apólice, que tenham sldo acordadas enlÍe seguÍado e

tomâdor, sem prévlâ anuêncla da seguÉdora;
lV - Atos ilicitos dolosos ou por culpa gÍave equipaaávêl ao dolo praticados Pelo segurado, pelo bêneficiá,io ou pêlo

repÍesentente, de um ou dê oulro;
V - O sêgurado náo cump,ir lntegralínenle quaisquer obrigaçóes prevista§ no conlÍato de segu.o:

Vl - Se o sêgúrado ou seu ropresenlantê legal fizeÍ declaraçôês ineratas ou omitiÍ de má-fé circunsúinciaB do sêu
Páginâ 05 de í0
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Seguradora

4. Expectativã, Rechmação e CaracteíizâÉo do Sinistro:
4.í. E4eclativa: üio logo realiaãda a at êrtura do processo administratiyo paÍa apuÍar possível inadimplência do
tomador, estê dêverá sêr lmedlatâmênte notificado pêlo sêgurado, lndicando claramente os lt.ns não cumpídos ê
concêdendolhe pri,zo paÉ regulaÍização da inâdlmpliincia apontada, remetendo cópla dâ noüficação para a
soguradora, com o lÍto de comunicar e rcgistÍar a Expectativa de SinistÍo.
4.2. Reclamação: a Expêctaliva de SinislÍo sêrá convsrtida em Reclamação, mediante comunicação pêlo segurado à
seguradora, da llnalização d(,s procedimentos adminlltrativos que comprovem o lnadlmplêmento do tomadoÍ, data êm
qu€ restará oficialiaada a Reclamação do Sinistro.
4,2.1, Pere e Rêclamação do Sinisko ssrá nêcessária a aprêsonlação dos seguintes documontos, sêm prêjuízo do
disposto no item 7.2.1. das Condiçôes GeÍais:
a) Cópia do conlr.to pÍnclpal ou do documento em que conslam as obrigaçôes assumidas pelo tomador, seus anexos

ê adilivos se houver, deyidamento assinados pelo segurado o pelo tomadoÍ;
b) Cópia do paocêsso administralivo quo documentou a inadiÍnplôncla do lomâdor e culminou na íescisáo do contrato
as3ê9uÉdo;
c) Cópias de atas, notificaçô€s, contra notificaçõe3, documentos, corespondêhclaa, inclusive e.ínails, trocados entre
o segurado e o tomadoa, relacionados à inadimplência do lomador;
d) PlSnilha, r€lalório e/ou co.rospondências iníoÍrnândo de oxiEtência ds yalo.os Íeüdos;

e) Planilha, Íelâtório e/ou cor.espondências infoÍmando os yalorcs dos pÍerulzos sofridos;
í} Dlário de ObÍaB, quando aplicável;
g) Comprovant€§ dos pagamentos rêalizádos polo sêgurado ao lomâdoí;
h) Cópia de publicação da rê3cisão unilateral do contÍato assegúÉdo em OiáÍio Oficial;
l) Cópia do noyo conÍato fiÍmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomadoÍ no êscopo conúafual
lnadlmplido, quando aplicável.
4.2.2. Sem prejuizo do disposto no at1. 771do Código Civil, Iica acordado que a não íotmalizaçáo da Reclamação do
Sinistro dentro do prazo prescÍicional tornâÍá seft eíeito a prévia noüficaçáo de Expectativa do SiÍristro;
4.3. Caracteízação: quando a seguradora üver rêcebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ícar
comprovada a inadimplência do tomador em relaçÉo às obrigaçoes cobertas pela aÉlice, o sinistro Íicará caracterizado,
devendo a segurãdora emitir o relatório linal de regulaÉo:

5. Disposições GeÍais:
5.1. A presente âÉlice, de íscos declarâdos, asseguÍa o cumprimsnto das obrigaçôes diretâ8 do tomador peranle o
segurado, especiíicamenle descritas no ob,,eto d€sta eÉlicê, d€ acordo com a modalldade de segurolarantia
indicada ne mosma, não ãssegurando íscos reúêrontos a indoniaâçõês a têacGiros, danos ambiênlãis o lucros
cesgantes, dêspesas de contenção de slnistro ou dêspesas de salvamento, desenvolvlmento e ploglamação de
qualqúer tipo de software ou sistêma, Íiscos relerêntes às obrigações que compêtem ao íabdcante dos
êquipamentos, têm como não asseguÍa dscos reÍêranlês a out,os ramos ou modalidades de sêguÍo ou riscos

trabâlhistas ê pÍevidenciáíios, salvo quando contratada a cob€rtuÍa adicionâl prêvastâ no ilem '1.3 das Condiçõ€s
Especlals, em conÍormidade com a legislação naclonal relerente ao seguÍo{arantlâ.
5,2. A inadimplência do lomador deveÍá ocoreÍ dentÍo do prazo de vigência da apólice- Em caso dê náo observaçâo
dostê Íêqulslto a seguradora Íicará lsenle de qualquêr rêspons.bllidade,
5.3. Fica êntôndido € concoÍdado que, para efêito indonitário, náo estâÍão cob€rtos dãnos e pordas causados direta ou
ihdlrclamehte por âto te,rorista, compaovado com documenlâÉo hábil acompanhada de laudo circunstanciado que

caÉctedze a naturczã do atentado, independentemêntc de sêu paoÉsito, que lenha sido devidamêntê reconhecido

como alentatório à oÍdem públicâ pela autoÍidado pública compêtentê.
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pêlo tomador pâra a obtençáo das licenças necessárias à

erecuçéo e conclusão do obreto destâ garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s)

órgão(s) compêtêntê(s) para conceder a(s) llcença(s) rêquerida(s), não o fize(6m) s/ou nêgá-la(s), tais âlos não seÍáo
motivo(s) para erecuçáo dosle aÉlice, ficando a seguÍadora isonla de qualquêr responsabilidade de lndenização

securitaria,
5.5. A validadê/cob€rtura deste documenlo está condlclonada à aceitação/não oposição do segurado em relação a
todos os seus lêrmos. Ao aceitar este documenlo o segurado concorda que a seguradoiâ nâo terá rêsponsabilidade

dê indenitãr reclamação quanlo à cobeáura dêsta gaíântia se Íor constatado que o sinislÍo ou inedimplemênto

contratual se enquadrâ nos têÍmos do inciso Vl, do item 11 - Perda de Direito, das Condiçõe§ Gerais.

6. Raüficaçáo:

6. Ratifcação:
6.1. Raüficam-se integralmente as disposiÉes das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente

Condição Especial.
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em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenÉo da garanüa.
3.2.'1. Fica também estabelecido que a náo rcnovação da crbertura deste seguro, independentemente de a seguradora
queÍer ou não íenová-la, não c€raclerizaíá sinistro passívelde Íecupeíaçâo junto a seguradora.



-Arsociada a TRÁVELERSI JIJ

ú l$sJucelli Apólice : 01 47 7 5 4216AA2

pêla presênte apólice dê seguro
contÍato gaÍantido pela pÍesêntê
Íatos violadores de nomas dê
e coligâdas, sêus respêctivos

coND!ÇÕES PARTTCULARES

Fica êstabêlêcido que, esÍreciffcâmente para íins indenitáÍios, não estârão cobênos
gaÍantia, quaisquar prejuízos s/ou demais pênalidados decoÍrcntês do rescisão d6
apólice de seguro, causados poÍ ou de qualquer foÍma relaciohados a alos dou
anticorrupção, perpetrados pelo sêgurado, tomador ou cont.oladas, contÍoladoaas
sócios/acionistas, representanlês, titulares ou fu ncionáÍios.

Página 09 dê í0



A:rocrada a TRÁVELERS l

,/
JMalucelli
Sequradora

EVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

u1 /O
Apôlice : O 7 47 7 5 4246AA2

No cãso de devoluçáo deste documento antes do fnalde vigência nele expíesso, preencher os campos abaixo e enviar pa.a a SeguradoÍâ.

Em conÍoÍmidade com a cláusula 14- inciso l, das Condições Gêrais. estâmos procedendo a devoluÉo
do documento no 01.07754246AA2

Local e Data

PREFEITURA MUNIcIPAL oE NoVA SANTA BÁRBARÁ/PR

Nome:

Cargo:

Página 10 de í0



0911012017 ARÍ _2017 4428237

CREA-PR Conselno Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
AnotaÇão de Responsabilidade Técnica Lei Fed ô496r/7
labti.e sua Pmrtssão Mantenho os Prujatos n Ohra
2'VIA. ÓRGÀOS PÚELICOS

fl,ilril|ilIillltl

, a')1
ART N.2017ru2d23,
Desempenho de
Cargo/Função Técnica
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for aprêsentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.
Profissional Contratado: RICAROO TA(qQ HAMAOA (CPF:948.337.ô18-15) No Carteira: SP-'|24562D - No Visto Crea: 6919
Titulo FormaÉo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: No Registro

EndeÍeç!:RUA WALFREDO BITENCOURT DE MORAES 222 CENTRO
CEP: 86250000 NOVA SANTA BARBARA PR Fone:
Local da Obra/Serviço: RUA WALFREDO BITENCOURT DE MORAES 222
CENTRO - NOVA SANTA BARBARÂ PR

CPF/CNPJ: 95.561.080/0001 -60

Ouadrâ:
CEP: 86250000

Lote

Tipo de Contrato
Ativ. Técnica
Área de Comp.
Tipo Obra/Serv
S.rvlços
contratado3

5 VINCUIo ÉMPRÉbATiEIo
7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNçÃO TÉCNICA
llOOSERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
022 DESEMPENHO CARGO/FUNçÃO
oí) ExEcuçÀo

Carga Horária 20 H/S

Oata lnício
Oata Conclusão

01/09/2017

Vk Taxa R$ 81,53
BaSe de cáIcUIo: TABELA TAXA MiNIMA
Outras lníormações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTS vinculadas, ARTS substituidas, contratantes. etc

_^OECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELÂ EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR lnsp.i 4410
DESTA DATA.
PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS POR 20 HS SEMANATS Creaweb 1.08

natura do ContÍatante Assinatura do ProÍlssional

2'VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração públiÇa, caÍtórios e outros
Cenkal de lnÍormaçóes do CREA-PR 0800 04í 0067
A autenticação dêste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.bl

A Anotação de Responsàbilidade Técnica (ART) Íui instituída pela lei Federal649C/1), u suà irplic.rÉi, rstá regularnentadà
pelo Conselho Federôl de Engenharia e Agronomia (CONFEA) âtravés da Resolução 1025/09.

httpi//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPGTO=N&V'1=ON&V2=ON&V3=ON&NUtíART=20174428237&COOREGTO=689. 213



09110t2017 ARl _2017 442a652

CREA-PR Conselho Regional de EngenhaÍia e Agronomia do Paraná
AnotaÇáo de Responsabilidadê Técnica Lea Fed 6496t77
tlalorüe suo.Profissão: Manlenha os Pmjetos na Ohro

2' VIA - ORGAOS PUBLICOS

J/J

iltilIilIilil]ilttlltflil

ART N" 20174428652
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade sê Íor apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.
ProÍlssional Contratado: RICARDO TAKEO HAMADA (CPF:948.337.6'18-15) No Carteira: SP-124562D - No Visto Crea: 6919
Título Formaçao Prof.: ENGENHEIRO ClvlL.

Gj

E resa contratada
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RBARÂ
Endereço:RUA WALFREDO BITENCOURT DE iTORAES 222 CENTRO
CEP:86250000 NOVA SANTA BARBARA PR Fone:
Local da Obra/SeNiço: VARIAS RUAS S/N

No istro
CPF/CNPJi 95.561.080/0001 -60

Quadra:-
CEP: 86250000

Lote:-
JARDIN,4 ESPERAN - NOVA SANTA BARBARA PR

Tipo de Contrato

Ativ. Técnica
Área de Comp.
Tipo Obra/Serv
Serviços

Base de cálculoi TABELÁ VALOR DE CONTRATO

5 VINcULo EMPREGATIcIo

19 pRoJETo E ExEcuçÃo DE oBRA ou sERVrÇo rÉcNtco
1100sERVtÇos rÉc pRoFtsstoNAts NA MoDALTDADE ctvtL
046 OUTROS (TRÂNSPORTES)
018 PRoJEro DE PAVTMENTAÇÃo
130 oUTROS

Dimensão

Dados Compl.

6300,26
M2

0

Dara lnicio
Data Conclusão

011101201/
301121201t

VlrTaxa R$ 81,53

- )utras lnformações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTS vinculadas, ARTS substituidas, contratantes, etc
OUTROS - ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃo lnsp.:4410
oBRA OGU 814640/20',14- ',1022159-8912014 VALOR 279.325.84 0911012017
OBRAOGU 772677n012 VALOR 75.959.04 Creaweb 1.08

Assinatura do Côntrâtantê Ass atura do Profissional

2" VIA . ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apÍesentação nos óÍgáos de administraÉo púbtica, caúórios e outros.
Cenkal de lnÍormaçóes do CREA-PR 0800 041 0067
A autentiçação deste dgcumentg pqderá sêr consultada através do site wwucrea{r.org.br

A Anotação de Responsabiladade Técnica (ART) foi instÍtuídô pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada
pelo Conselho Federalde Engenharia e Agronomia (CONFEA) ôtravés da Resolução 1025/09.

http://creaweb.crea-prorg.bí/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPcTO=N&V1=ON&V2=ON&V3=ON&NUMART=2017M28652&CODREGÍO=689...2/3
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PREFEITURA I'/UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇÕS N" 3/2017

lEkine L das Santos
Responsável pelo Seto Licitaçôes

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100. CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-nBil - licilacao(Ansb.pÍ.eov.br - mrrv.nsb.or.gov.br

i*,
:l tl

Aos 20 dias do mês de outubro de 2017,lavrei o presente termo de encemamento
do processo licitatório Tomada de Preços n" 3/2017, registrado em 02/0512017,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n'379, que corresponde a este termo.



PREFEITURA MUNICIPAL 3i3

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 02 janeiro de2018

CEI:001/2018

À Secretaria de Administração.

Solicito através deste que seja efetuado aditivo de serviço no contrato N"

04412017 da empresa Luiz Procópio Batista Ribeiro Pavimentos - ME conforme planilha

em anexa. Prazo de Execução 30 dias.

Atenciosamente,

Ri rdo Takeo Hamada

Engenheiro Civil

Rua Walfredo Bitlen@urt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - FonelFax (o43) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

Sitê - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.qov.br - Nova Santa BaÍbara - Paraná
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
Calcadas Ruas (pavimentação poliedricas) Meio Fio

Quantidade
de projeto

Quant. de proj

Rampas
Quantidade

Real
Diferença

(m')
Quant. de

projeto
Quantidade

Real
Quantidade
de projeto

Quantidade
Real

Diíerença
(m)

Lino Bignardi 429,46 40,75 524,40 54,1 I 985,29 1090,20 104,91 0,00 0,00 0,00

Luiza B. Nocko 450,16 40,75 556,00 65,09 988,67 1070,30 81 ,63 0,00 0,00 0,00

Floriano Nocko 225,85 20,40 302,O7 55,82 992,05 í 081 ,81 89,76 265,82 281,00 15,í8

Alcides R. Valla 226,70 20,40 264,10 17,00 994,89 1070,30 75,41 264,37 278,OO 13,63

Jorge Pedro Batista 454,78 40,75 544,00 48,47 997,94 1047.20 45,26 265.26 272,OO 6,74

240,57 400,97 35,5s

Custo considerando
planilha

19,41 37,33

Sub total

Total

9620,39 7782,83

R$

( nçnheno Ctvl

1327,08

18.730,30

&r-.'.,'""'a---
'Rrcardo Íaxco HenÚt

Recuperaçãode Meio fio (M)
Quantidade

total
Quantidade
Recuperada

Preço
Unit.

Total

Lino Bignardi e Luiza B. Nocko 556,00 222,4 37,33 R$ 8.302,19

Execução de Meio fio (M)
Quantidade

total
Quantidade
Recuperada

Preço
Unit.

Total

Benedito P. de Godoy Filho 240,OO 39,87 R$ 9.568,80

-121 5Á.2to
Total Geral Rs 36.601,30

C^)
!,
l-À

\)

Diferença
(m')

39,99
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26866363/000 1-06

Razão Socia|: LUIZ PRocoPIo BATISTA RIBEIRo PAVIMENToS ME

NOÍnE FâNtãSiA:LUIZ PROCOPIO BATISTA RIBEIRO PAVIMENTOS ME

EndereçO: RUA FABIO FANUCCHI 2878 CASA / CENTRO / TIBAGI I PR / 84300-
000

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: L6/07/ZOLB

Cêrtificação Número

L4/02/2078

:20 17444759069459

Informação obtida em 29/ol/2o18, às 09:44:01.

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

29101f2O18 https:/ 
^,ww.sifgê.caixa.gov.br/Empresa/CrflcríFgeCFSlmp.imiíPapel-asp?VARPessoaMatfiz=4529660o&VARpessoa=4s29660o&VARUí

ISTEE@il
?q?

httpsJÁ/íww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CííCríFgêCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4529660o&VARPessoa=45296600&VARUí=PR&V... 1/1

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.



29t0'1t2018

3S3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA coM EFEIToS DE NEGATIVA DE DÉB[os RELATIVoS AoS TRIBUToS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D A M SANÍOS & CtA LTDA - ME
CNPJ: 26.866.363/0001.06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quê:

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos ê Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange jnclusive as conlribuições sociais prêvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11 da Lei n'8.2'12, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÇão desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.bp.

Certidão emi tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014
Emitida ia 2911212017 <hora e data de Brasília>.
Válidâ
Código d rtidão: 9C74.C802.F9F0.8796
Qualquer ra invalidará este documento

gra
06:59

7 t06t2018.
ntrole da

OU

1t1

ü

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



29tO1t2A1A Comprovante de lnsc.ição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoâ Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

,Iql

NúMERo DE rNscRrÇÃo

26.866.363/000í.06
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃo
CADASTRAL

OATA DE ABERÍURÂ

13101t2017

NOME EMPRESARIAL

DAMSANTOS&CIALTDA.ME

CADASTRAL

T LO OO ESTAAELECIMENTO (NOME DE FANTÂSIA)

JÔOIGO E OESCR
,12.134-00 . O

OA ATIVIDADE

brâs dê urban ão - ruaa, se

E OESCR DÂSÁÍIV]OADES SECL]N
il3.2l-5-00 - lnstalação e manutenÉo elétrlca
43.30.{.02 - lnstalação dê portas,lanêlas, telos, divisórias e armárioô embutidos de qualquer materlal
I1.30-3{0. Atividades palsaglstlc!s
43.9í.6.00 . Obras dê fundaçõo§
81.2í.4.00 - Limpeza em prédloô ê em domicílios
/|:}.13{{0 . Obras dê têrraplenagem
77.32-2{í -Aluguel de máqulnas ê equlpamentos para construção 6em operadoÍ, exceto andalmes
08.'10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros matêdsla pâra construção e beneÍiclamento associado
43.30-4.0,1 . Sêrviços de plntura de edlficlos em gêral
43.30.{-99 . Outras obras de acabamênlo da construção
49.30-242 - Transporle rodoviário de carga, exceto produtos pêdgosos e mud.nça§, intermunlclpal, inte.êstadual e
lntêrnâclônal
tl7.il4-0{4 - Comércio varê.lista dê cal, areia, pedra bÍltadâ, tljolos ê têlhas
47.i14{-99 - Comércio vaÍsllsta de m8terlals de construçâo em geral
8í.29.0.00 - Âtividades de llmpeza não êspêciÍicadas anterlormonte
23.30-3€9 - Fabricação de outros arteÍato6 e pÍodutos dê concreto, clmênto, Ílbrocimênto, gesso e materials
6emelhantes

cÔDrGo E DESCRTÇÃO DA NÂTUREZ,A JURIOTCA

206-2 - Sociedade Emprêsária Limitada

LOGRÀOOI]RO

FABIO FANUCCHI
NÚMERO

2878
COMPLEMENÍO

cÉP
84.300{00

EATRRO/OTSTRTTO

2A7A
MUNtclPto

TIBAGI PR

ENoEREÇo ELETRÔN|co

CONTABILTBG@HOTMAIL.COM

OAÍA DA SIÍUAÇÁO CAOASTRAL

13101t20'17

TELEFONE

142\ 3275-3't21
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Aprovado pela lnstruÇáo Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2910112018 às 09:46:04 (data e hora de BrasÍlia).
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CoNTRATO SOCTAL pOR TRANSFORMAçÂO DE EMPRESÁRiO

DAMSANTOS&CIALTDA-ME

25.866.s53/000r-05

tulz PRocóPlo BATI§rÀ'RlBElRo, brâsilelro, solteiro, empresário, residente e domiciliado a Ruã Fabio
Fanucchi, 2878, casa, centro em Tibagi - paraná, CEp 84300-000, portadoÍ da carteiÍa de ldentidade
Civil ns' 13.521.074-9 expedida pelo hstituto de ldentificação do paraná e CpF ne. 102.351.709-41.
Empresária tulr PRocóPto BATtsrA RlBElRo - pAvlMENTos - ME com sua sede a Rua Fâbio
Fanucchi,2878, cêntro em Tlbagi - Parôná, CEP 84300-000, lnscrita na Junta Comerclal do paraná, sob
o nire 41108165922 e no CNPJ ne. 26.865.363/0001-06, Íazendo u§o do que permite o S 3e, do artiso
958, da Lei ne 10.406/2a2, com a redação alterada peto artigo 10, da Lei complementar ne128, de

^ 19.12.2008, ora transíorma seu registro de EMpREsARIo (A) em soctEDADE EMpRESARIAL, uma vez
que admitiu a DIECICA APARECIDÂ MATOS DOS SANTOS, brasilelra, solteiía, empresária, nascida em
28hl/1989, .esldente e domlcíliado a Rua Constantê Rocha CamarSo, 1048, cêntro em Tibagi -
Pâraná, CEP 84300-000, portadora da Carteira de ldentidade Cívil ns 12.365.733-0 expedida peto

lnstituto de ldêntificação do Paraná e CPF ns. 083.470.399-84, passando a constituir o tipo jurídico

SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regera, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se

obrígam mutuamente, todos os sócios;

CLAUSULÂ PRIMEIRA: A Sociedade girará sob o nome empresâriâl de D A M SANTOS & CIA LTDA

empresa nacional regida por este contrâto, pêla Lei 10.406/2002 e nas suas ômisrões, aplicando-se de

forma supletiva as dlsposições da lei das Socledades Anônimas lei 6404 dê 15 de dêzêmbro de 1976.

CIAUSULA SECUNDA: A Sociedade terá a sua sede nã Rua Fablo Fanucchl ,2878, centro em Tiba8i -
Paraná, CEP 84300-000, podendo abrir e fechar filiais, escrltórlos ou dependências em qualquer parte

do PaÍs ou ainda no exterioÍ neste caso por decisão unânime dos sócios - quotistas.

^ CLAUSUIA TERCEIRA; A sociedade tem como obietô social OBRAS DE URBANIZAÇÃo, RUAS, PRAçÁs E

CALçADAS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUçÃO, DE FUNDAçÃO, TERRAPLANAGEM,

INSTALAçÃO E MANUTENÇÃO EIÉTRICA, PORTAS, JANELA5, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS, SERVIçO

DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, ATIVIOADES DE IIMPEZA EM PRÉDIOS, PAISAGISMO, ROÇADA,

CAPINA, EXIRAçÃO E BRITAMENTO DE PEORAS E MATERIAIS DE CONSTRUçÃO, COMERCIO VARUISTA

DE CAt, AREIA PEDRA BRITADA, TUOLO E TEIHAS, MATERIAL DE CONsTRUSO, TRÂNSPORÍE

RODOVIÁRIO DE CARGAS INTERMUNICIPAL. INTERESTADUAT É INTERNACIONAL, FABRICAÇÃO DE

ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA OUÀRTA| Seu pra:o de duração é indeteÍminado tendo inicio das atividades êm

7r10u2011.

CERIIEICo o REGISTRo Ét4 2l/rL/2O17 15:56 SOA l{" {1208695340
pRorocol,o: !11151326 DE 1O/t7/20L7. CóDrGO DE vERrErCÀçiO:
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CoNTRATO SOCtAt poRÍRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁR|O

DAMSANÍOS&CIALTDA-ME

26.865.363/0001.06

CLAUSUTA QUINTA: O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integÍalizado em moeda
corrente do paÍs neste ato pelo LUlz PRocoplo BATlsrA RlBEtRo que êra de RS zo0.ooo,00 (duzentos

mil reais)se trânsfere por venda a sócia ingressante olEctcA APARECIDA MATos Dos sANTos o valor
de RS 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) divididos em 199.0(n (cento e noventa e nove mil)
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado pela transformação da empresa

D A M SANTOS & CIA LTDA - ME, RS 1.000,00 (um mll reals) divldldos em 1.000 (um mil) quotas no
valor de RS 1,00 (um real) cada uma integralizados em moeda corrente do Pais neste ato pelo [UlZ

PROCOPIO BATISTA RIBEIRO. O capital fica assim distribuído entre os sócios:

NOME QUOTAS

LUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO 1.000 Rs 1.000,00

DIECICA APARECIDA MATOS DOS SANTOS 199.000 Rs 199.000,00
TOTAL Rs 200.000,00

Parásrafo Prlmeiro: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor das suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052

da Lel10.,to5/2002. 
a9. «

CLAUSUIÂ SEXTA: A Transferêncla ou cessão de quotas, a qualquer titulo, devera sempre \ { Y

:".ff:T:,.r. 
a proporção de numero de quotas pertêncentes a cada sócio 

^t 
0.,, O. 

d §
Parásrafo Primeiro: Os Sócios tem o direito de preÍerência entre si, na aquisição das quotas

sociais em relação a terceiros estranhos a Sociedade.

ParáaraÍo SeEundo: O terceiro estranho a Sociedade poderá ingressar se observado o direito de

preferêncla dos demals sócios e alnda, se adquirir também as quotas sociais de outros sócios que

eventualmentê não concordem com o ingÍesso e não possuam meios para adquirir as quOtas

oferecidas dentro da preferência.

cLAusuLA SETIMA: Caso algum sócio tenha suas quotas sociais penhoradas e não promova a

baixa da constrição dentro de 90 (noventa) dias, os demais sócios poderão adquiri-las na

proporção de suas ParticiPações societárlas, pelo preço de avaliação aPontando na constrição

judicial, mediante deposito em Íavor do juízo em que se processar a execução'

cERtIErCO O RIGISISO d 2LllL/2011 15:56 SOa N" 41208695340.
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