
PREFEITURA MUNICIPAL 00i
NOVA SANTA BARBARA

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

No 1712017.

Processo Administrativo n" 4512017

Objeto - Aquisição de adesivos de identificação padrão

APSUS, em dois veículos oficiais.

Valor Máximo - R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa
BáÉ/are, Pe,aná - El - E-mails - licitecao@nsb. or.oov.br - www.nsb.or.oov. br

Estado do Paraná

Dotação -
08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2590; 2600; 2610;2620,
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NOVA SANTA

CORRE.SPON DÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municrpal de Saúrle No 107/2,117

I PARA: Secretaria de AdministiaÇãr:

ASSUNTO: Soiicitação cópias cle cnav,,,

Mediante autorizaçáo desia Secretaria Municipal ije

Saúde solicito a Vossa Sen!'roria a confecção e aplicaçã: de ateslvo

de identificação paCrão APSUS, confornne anexo, pãre a VAN Sorinter

Placa BA;l 745A e \u"AN Sprinter Fla;a Ml gBZ1, por se ,ti"atar ,le

exigência rla Secr'etaria Estaclual de Saiiae.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo Do panaNÁ

coRREspoNoÊNcn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 2110312017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação de empresa para
confecção e aplicaçáo de adesivos de identificação padrão APSUS, nos veículos
Van Sprinter Placas BAH-7450 e AZI-9821 , para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Cento,I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná

á#á
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Nome Empr€sarial
MARCOS VINICIUS SPANHOL 04210595918
Nomê do EmpIêsário
MARCOS VINICIUS SPANHOL
Capital Social
1,00
No da ldêntidadê órgão Emissor UF Emissor
47442677 SESP PR

CeÍtificado da Cfidicao d€ Micro€mpr€êÍdedor lndividud - lmpressão

Certificado da Gondição de Microempreendedor lndividual

0c6

CPF
042.105.959- 18

-Números de Registro

CNP.I [{IRE
15.804.987/0001-74 41-8-01 13166-2

Número
!240

Logradouro
RUA GETUUO VARGAS

Dãta de Início de Àtividades
28/0612012
Código da Âtividade PÍincipal D€scÍi!ão da Atividade Principal
32.99-0/03 Fabricâção de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

-ermodeclênclaeResponsabilidadeGomEÍeitodê@declarãçáoprestadano
.,romento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lêi, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do

Município para emissão do Alvará de Licença ê Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos. O oão-atendimento a esses requisitos acarÍetará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este C€rtificado @mpova as inscÍiÉes, alvará, licênçâs e a situação de enquadraínento do empÍesádo na condiÉo de MicÍoempreendêdor
lndiviiual. A sua aceíaçáo êstá condicionâda à vêrificaÉo d6 sua autenticidadê na lnlemêt, no endereç!:
http://www.portald06mp16endedotgov,b.,/
CerfÍicado emitido coá base na Rãsobção no '16, d€ 't7 de dezembÍo de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacionalpara a SimpliíicaÉo do
Regislrc e da LegaEação de EÍrpÍesâs e N€gócios - REDESIM.
ATENÇÃO: quahu6r rasuía ou emenda invalidaÉ esto doc!Ínento.
eara iesquisar á insc*Éo sstaduâl ê/ou municipal (quando convenêntes do câdastÍo sinctonizado nacional), iníoíme os elem€ntos âbalro no

endêrêço 6letónico hltprrwww..ocoib.Íizênda.oov.br/Pcs§oaJurldlcâ/CNPJÍfcDi/consulta.asD

Número do Recibo: ME53488967

Número do Identificador: 15804987000174

Data de Emissãor
tLloslzotT

ldentlflcação

Gondição de MicÍoemprêendedor lndividual

SituaÉo Cadastral Vigente Data de Iníclo da Situação Cadastràl Vigente
ATrVO 28/O6l2Ot2

Endereço Comêrclal

CEP
86220-000
BairIo
CENTRO

Município UF
ASSAI PR

Atividades

1t1
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M]NISTÉRIO DA FAZENOA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

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

Nome: MARCOS VINICIUS SPANHOL 042Í0595918
CNPJ: í5.804.987ü)0í-74

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tribúários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junlo à Procuradoria-Geral da
Faz enda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administragão direta a ele vinculados. Referese à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê inclusive as contribuições sociais previstas

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

A aceitação destâ certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.faz enda.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

Certidão com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.75í, de 021012014.
Emitida dia 1110 2017 <hora e data de Brasília>.
Válida
Codigo certidão: C1'l F.B6,{2.24E8.'l 6FC

emenda invalidaÉ este documento.

07t11t201

1t'l

Qualquer
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CAIXA ECONÓMICA FEDERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: fiao4987looo1-74
Razão Social: MARCOS VÍNIOUS SPANHOL 04210595918
Endereço: RUA BRÁsrL rs3 SALA A / cENTRo / AssAr / pR / 86220-000

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: 7OlO5/2017

Gertificação Número: 003230s47985400

Informação obtida em 1t/05/2OL7, às 16:21:31.

08/06/2Ot7

11/052017 htts§/ üww.sifge.caixa.gw.baEmpresdcrÍ/CríFg€CFSlmp.imirPapd.aspa/ARPessoaMabiz=20545527&VÂRPessG20545527&VARUÊPR&V...

@@ 00i;

htF§r Mww.siÍge.c.ixa.gov.br/EmpíesdcríCrfiFg€CFSlmprimirPapd.asp ARPêss@Mafiz=20'15527&VARP€ssoâ=20815527&VARUÊPR&VARlnsc. 1t1

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.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br
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Nome:
CNP.J:
Certi

MARCOS VINICIUS SPANHOL 04210595918 (MÀTRIZ E EILIAIS)
15.804.987/0001-'74

dão n": 515 / 20]-7
Expedição: 7, às 13:34:26

- 180 (cento e oitenta) dias, contados da dataValidade
de sua e

certifica-se quê uÀRcos vrNrcÍus sPÀlIBor. 04210595918 (liÀTRrZ E FrLrÀrS)
, inscrito (a) no CNPJ sob o n" 15.8011 .981 l0ooL-74, NÃo coNsrÀ do
Banco NacionaL de Devedores Trabalhistas,
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" f2.440, de 7 de julho de 2071 , e

na ResoluÇão Administrativa n" L410 /201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual-izados a|-é 2 (dois) di-as
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a êmprêsa em relação
a todos os seus estabe.Iecimentos, agências ou filiaj-s.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autênticidade no portal do Tribunal- Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEORUAçÃO IITPORTàI{IE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessári-os à identificação das pessoas naturais e juridicas
ínadimplentes perante a JustiÇa do Traba.l-ho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judj.ciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados Perante o Ministério Públj-co do

Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

s/2
o6/1.r/20L
ediÇão

Duv.idas e sugestões r cndLetst.jus.br

PODER JUDIC IÁRIO
"TUST 

IÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TR.ÀBAIHISTÀS



11/V,fX17 Cdnproúante de lí6cÍição e de Situ4áo Cadastrd

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
0iü

ContÍibuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NI,MERODE INSCRIçÀO

15.80,t.98710001-7il
MATRIZ

GoMPROVANT_E DE INSCR|çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

28t06t20't2

NOME EMPRESÂBAL

MARCOS VINICIUS SPANHOL 0i12105959'l 8

oo ESTAaELECTMENÍO (NOi,tE OE FANÍASA)

IGO E DÁATMDADE ECON

32.99-0-03 - F d€ lstias letreiros o dê u uer matêrial, gxcato luminosos

ENTEFEOERATIVO (EFR)

CADASÍRAL

MOT OE

EDESC DA NATU REZA JU lcA
213.5 . EMPRESARIO NDIVIDUAL

LOGRAOOURO

R GETULIO VARGAS

CEP

E6.220-000
B,CIRRO/DISTRÍTO

CENTRO

ENDEREÇO

viniciu§ otmail.com

NIJMERO

1210
COMPTEMENTO

ASSAI

DAÍa oÂ snuÁÇÂo GADASÍRA
2Al06nO12

PR

Pnaperar Pàgina
par! lmpru3rao

ESPECAL OATA OÀ §ITUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normaliva RFB no 1.634, de 06 de maio de 201ô.

Emitido no dia 1110512017 às 13:35:06 (data e hora de Brasília). Pâgina. 111

Consulla QSA / Capital Social Voltar

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

Atualize sua oágina

htFsrÁ,t/ww.recdta"Íazqda.go,/.br/p€6s€iuridicdcnpj/cnpjra,/dcnpjrera_CoÍnprovante.asp 1t1

cóotco E DEscRtçÀo DÀs AfMoÂDEs EcoNôi cAs sEcu NDÁRrÀs

Não inÍonnada

MUNrclPro

TELEFONE
(il3) 8451.5003
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Gertidão Negativa

de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual
No 016288686.17

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 1 5.804.987/000 í -74
Nome: MARCOS VINICIUS SPANHOL 042í05959í8
Estabêleclmento sem registro no CadastÍo de Contribuintes do ICMS/PR

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

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contÍibuinte acima identificado,

nesta data.

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.Pr.gov.br

0810912017

En lt lb ia hr*rt Púüca (11n5r2017 13:35:31,

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

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

natureza tributária e náo tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
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Prefeitura do Município de Assaí
LEÀI-DADE

HOAREZA

R'OUEIA

POOER

ÉsraDo oo paRÂ 

^Avsí6. Rlo de Jrn.lrD, 7ã), 1..rú.r - Fon. (0,Ít) 3262"í!í3 - CEP 83120{00
E.fi all: aa!aae.i..t.F€ov.bÍ
CNPJ 76:90.700,!00, n0
oEsTÃo 2017 - 2020

CoÉirico quê, rgvond
Yrncidos conrspondêntE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS
ovrsÃo DA REcEtrA e rscllzaçÃo

cenfloÃo NEGATIVA No 3os/20í7

o os llv.os êxi.tentâr nestâ Diyisão da Recêtta e Ftgcallzaçâo nào fo.âm encontr.do! débitos
Taxas ê oúros com Íelação ao abaixo Ísfêrido.a

Válida pelo de 30 (tÍinta) não podendo a cêrtidão contêr er.oa ou râsuras.

NOME
MARCOS VINICIUS SPANHOL

RUA GETULIO VARGAS, í240
ENDE

REFERENTE
coNFoRME BuscA REALIZADA NA DIvISÃo DE REGEITA E FISCAL
ENcoNTRADo DÉBrros REFERENTE A TAxAs E tMposros EM NoME DE

, NÂo Fot
MARCOS VINICIUS

ANHOL, REF A CNPJ NO 15.804.987/0001.74, ATE A PRESENTE DATA.

FINALIDADE DA CERTI
PARA FINS DE ONUS

Fica EaeÍvado ao luunicípio o direito de cobEr dóbito6 quo por yentura venham a aeÍ
constatados êm buscas posteÍiorBs, assim como de eíetulr ou rever lançamentoa sobte Íatos
geradoÍes já ocoridos, Artigo 262 do CT no 0í1200i1, de 30ríZ2(xr4.

PARA Uso DA REPARTIçÂo

Nome do contribuinte: ÍUARCOS VlNlClU OL

12 DE i'tAto DE 2.017

Giz Gomes de Souza

Reccitâs de Fiscaliz aclo

CERTIFICO, ainda que NÃO existem débitos lançados e vencidos.
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BRÂ5IL

Cstidkr lr{e.nát 01E
Acesso à inÍormação Participe Serviços laçãoLegis Canais

f9 Receita fuêral

PGFN
GeÉidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As inÍormaçÕes disponíveis na Secretaria da Receita Fedêral do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 20.307.380/000'l -19 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da lntemet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse @.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientacões oara emissão dê
CeÍtidão nas unidades da RFB,

Nova Consulta

CERT'DAO

htts:/ íww.recdtaíaz{Éa.go/.br/Adicaco€6/ATsPo/CertidadcrÉCqiuÍâlnidEnil6cítidalnúEín€a.6pfi=20@f8m00119&passe€.§=1&t po=1 'll1
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CÁIXA ECONÓMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

Validade: 23/04/2017

Certificação Número: 005105901080

Informação obtida em LL/OS/2OL7, às 16:23:59,

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

22/Os/2Ot7

11/GI2017 ht$§rÁvwv/.siÍgB.câixa.gor'.br/Em presdcríC rÍlFg€C FSlm p.im irPap€l "aspã/ARP€ss@lú*iz= 21650942&VARPêssF21650942&VARUÊ pR&V

0is
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https:/ 
^/wwsiíg€.caixa.gov.tr/Emp.esdcríCrí/FgecFSlmp.imirPapd.aspryARP€§s@M*iz=2165812&VARP€ssG21650942&VARUÊPR&VARlnsc... 
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Inscrição: 20307380/ooo1-19
RAZãO SOCiA!: MMT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA ME

Endereço: RUA PREFEITo HUGo CÂBRAL / cENTRo / LoNDRTNA / pR / 86020-110
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral a2ü

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERo oE INscRÇÁo
20.307.380/000í.í 9
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE |NSCR|çÂO E DE
SITUAÇAO CADASTRAL

DAÍA DE ÂEERÍURA

105n011

NOME EMPRESARAL

MMT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA . ME

ÍÍÍuLo Do ESTABETECIMENTO (NOME OÉ FÀNÍASIA)

TJ PRINT COMUNICACÂO VISUAL

côorco E DEscRlçÃo oA^TMDÀDE EcoNôMrca pRrNcrpaL

'18.13.0.01 - lmprêssão d€ nraterial paÍa uso publicitário

EOESC OAS ATMDADES ECON ICASSECU
Não informada

cÓDGO E OESCRTÇÃO OÁ NATUREZA JURiDICA
206-2. Sociedade Empresárla Llmltada

LOGRADOi]RO

R VITORIA
NÚMERO

í19
COMPIfMENÍO

CEP

86.020-í90
&qIRRO/D ISTR ÍTO

VILA ERNEST
MUNICIPIO

LONDRINA

ENDÉRE9O ELEÍRONICO

TJPRINTLONDRINA@GMAIL.COM

DATÂ DA SI]UÁÇÀO CADASTR^I

l6/0í20í4

TELEFONE
(43) 3326-2533 / (43) 32584427

DÀTÀ OA SÍTUAÇÀO ESPECIÁLSÍTUAÇÃO ESPECIAL

Página: 1/1

Consulta QSA i Capital Social Voltar

Pr!parEí Págine
parr lmprur3ào

ÉNTEFÉOERÂTIVO (EFR)

STTUAçÃO

ATIVA
cTÀsrRÂL

CAOASTRÁ!

https:/ /íww.r€cdb,Íazüda.go\r.brlpess@juridicdcnÍr/cnFrrev€/CnpjrEi,a_Cqnpro,/aúe.õp 111

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 1110512017 às í6:23:06 (data e hora de Brasília).

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

l-ur-]lpn I
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral 022

Contribuinte,

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

NÚMERO DE TNSCRTçÁO

04.541.890/0001-08
MATRIZ

GoMPROVANT_E DE |NSCR!çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

OATA DE AEERTURA

06t07n001

NOMEEMPRE§ARAL

AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA . ME

ENTE FEOERÀTIVO RESPON (EFR)

MOT DE SIÍU

TÍTULO DO ESTABEIECIM ENTO ÍNOM E DE FÀNÍÁ§IA)

UNIGRAF . GRAFICA & EDITORA

cÓDIGo E DEScRIÇÁo oAÂTMOADE EcoNÔMIcÀ PRINcIPAL

58.29.8.00 . Edição Integrada à impressão dê cadaslÍos, listas o do outros piodutos gráficos

CÓD IGO E OESCRIÇÃO OAS ATMOÂDES ECONÔM lcr'$S SECU NDÁRIAS

í7.4í-9-02 - Fabricação dê produtos dê papel, cartolina, papel cartão ê papelão ondulado para uso cornerclale de
êscritóÍiq, oxcelo Íormulário contÍnuo
58.í9-í-00 - Edlção dê cadastros, listas e dê outro3 produlos gráficos

cÔotco E DÊscRtçÃo oa NAruRu,A JURlotcA
206.2 . Socl€dade Empresárla Llmltada

LOGRAOOIJRO

AV DEPUTADO NILSON RIBAS
NÚMERO

1021

BAIRRO/DISTR ÍÍO
CENTRO

CEP

85.315.000

ENDEREÇO ELETRÔN 6O

COMPIEI'I ENTO

SANTO ANTONIO DO PARAISO

TEIEFONE

oÂTA oÀ sffuÂÇÀo cADÂsrBÀL
221O512001

ÉSPECrÁL oÁTÂ DA $TUAçÃO ESP€C IÀL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1.634, de 06 de maio de 20'16,

Emitldo no dia 1110512017 às í6:25:10 (data e hora de Brasília). Página:1/í

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, çliqJr4gi.
Atualize sua página

PÍ!pffar Págio.
paf! I mp.aSrao

h(p6rÁ{ww.r{€itÀfazeida.go,/.br/pess@juridicdcnÍi/cndre'r'dcndÍe,r'a_Cqnpíor'ata.asp 111

REPÚBLIGA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

|-ur-'llpn I
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@@

CÀIXA
CAIXÂ ECONÔMICA FEDERÁL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição! 04s41890/ooo1-08
Razão Social: AMILToN LUIZ DA SILVA cIA LTDA

Nome Fantasia:UNIGRAF GRAFICA E EDITORA

Endereço: AV DEPUTADo NILSON RIBAS 1021 / cENTRo / SANTO ANTONIO DO
PARATSO/PR/86315-000

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

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

Validader 26/04/2Ot7

Certificação Número: 201 1957605849

Informação obtida em tLlOs/2Ot7, às 16:25:37.

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

25/05/20L7

iÍ:.1

htQsJÁarww.sifge.cd xa.go,/.bí/Em presdC ríCríFgec FSlm prim irPapd.aspryARP€ss@M&iz=97802,&VARPessoa= 9780725&VAR UÊ PR&VAR ln§cr=. .. 1/1
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MINTSTÉRIO DA FAZENOA
SecÍêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria.Geral da Fazenda Naclonal

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBIoS REI.ATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DÍuDA
ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquêr dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é ceÍtiíicado quê não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçõês em Dívida Ativa da União junto à PÍocuradoria€eral da
Faz enda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍeÍe-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÉngê inclusive as contribuiçõês sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei É 8.212, de 24 de julho de í 99í.

A aceitação desta cêrtidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bÍ> ou <httpJ/www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0iJ1012014.
Emitida 15 5:17 ia 2011212016 <hora e data de Brasília>.
Válida 18t06t2017.
Código controle ão: F3D1.72B9,AAB5,DlE7

invalidaÉ este documento.Qualquer

1t1

Nome: AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 04.541.890/0001 {8
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PREFEITURA MUNICIPÂLffi#tr
CORRESPONDÊITCIA INTERNA

De: Departamento de Llcltações

Para: Departametrto de Contablüdade

Assunto: Contratação de empresa para
adeslvos de ldentlficação padráo APSUS,
Placas BAH-745O e AZI-9821.

Nova Santa Bárbara, ll/OSl2Ol7.

cotrfecção e apücação de
noe veiculos Van Sprlater

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de empresa para confecção e aplicaçáo de
adesivos de idenüÍicaçáo padráo APSUS, nos veículos Van Sprinter Placas
BAH-7450 e AZI-9821, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de
Saúde, num valor máximo previsto de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais).

Atenciosamente,

Scntos
Setor de Licítaçoes

Rua walÊedo BittencouÍ de Moraes n'222, Cento, t 43.3266.8100, E - 86.250{00 -Nova Santa Btubar4
Paraná - El - E-mails - licitacaolânsb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Eldlne



PREFEITURÂ MUNICIPALm*#F
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊxcu, nrrpnxl

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Seúoria em data de lll05l20l7, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de empresa para confecção e aplicação de adesivos de
identificação padrão APSUS, nos veículos Van Sprinter Placas BAH-74 50 e AZI-9821,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, num valor mríximo previsto de R$
3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentiíria é:

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
I 0.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2590;2600;2610;
2620;

Atenci

Laurita Souza
Contadora/CRC 045 096to-4

Rua !y'alfredo BittencouÍ de Moraes no 222,cenlJ'o, t 43.3266.8100, E - 86.250-000 -Nova santa Bárbara,

\

Paraná - El - www .nsb -sov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Brírbaru lll05l20l7.

026
i



PREFEITURA MUNICIPAL
x2-i

NOVA SANTA BARBARA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1110512017 .

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando a contratação de empresa para confecção e aplicaÉo de adesivos de
identificação padrão APSUS, nos veículos Van Sprinter Placas BAH-7450 e AZI-9821, num
valor máximo previsto de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e foi informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotaçáo:

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elainê C na Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Ceatr.o, Z 43.3266.8100 E - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,

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

coRRESPONDÊrCrA tUtenne

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590; 2600;
2610;262Q.
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NovA sANTA BÁRnaRe

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nc 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
cNPI N.c 95.561.080/0001_60

E-mail pmnsh@nsb.pr.gov.br - Nov-a Santa Bárbarâ - Pat-âná

Parecer j uridico

Sol-icitante:
Municipal de

Gabinete

Licitações
do Executivo;

e Contratos.
Depa rt ament o

Foi encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da possibilidade juridica da adoção de

dispensa de licitação para a aquisição de adesivos de

identificação padrão APSUS, em dois veÍculos oficiais,
conforme solicitação e justificativa da Secretaria
Municipal de Saúde.

A1ém

orçamentária
competente,

contrataÇão,
menor vaIor,

do pedido, indicação de dotação

e autorização da autoridade administrativa
consta, ainda, variadas propostas de

sendo euê, uma delas, a qual apresenta

ci-nge-se a R$ 3.000100 (três mil reais).

Salienta-se que não houve contrataçôes
mesmo objeto neste ano.

com o

É o breve relatóri-o.

Da anáIise da documentação que compõe o

processo administrativo ora em tela, percebe-se que é
possivel a adoção de dispensa de licitação, com arrimo
no que prescreve o art. 24, inc. ÍÍ, da Lei n.

8.666/93, em vj-sta do valor da contratação. fn verbis:

{.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA

Áv. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Far (043) 3266-8100
cNPl N.' 95.561.080/0001_60

E-mail: Dnmb@I§húrSoxbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

"Art. 24, É dispensáve] a licitaÇão 3

II - para outros serviços ê compras de

valor até L0t (dez por cento) do l j,mite

previsto na alinêa "a", do inciso II do

artigo anterior e para aLienações, nos

casos previstos nesta Lei, desde que não se

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

possa ser real-izada de uma sô vez; (Redação

dada pela Lei no 9.648, de 1998)".

Pelo supracitado comando legal, a Administração
poderá (destaque-se: poderál) realizar a dispensa de

processo licitatório (algo mais apurado), nos casos em

que a contratação for de igual ou menor valor que RS

8.000,00 (oito mil reais).

Em que pese as ramificações da doutrina,
notadamente acerca dos limites de tal possibilidade
jurídica, o que não é matéri-a para o presente momento,

é de bom tom citar a doutrina de Marça} Justen Eilho,
que explica: "A pequena rêLevância econômica da

contratação não justifica gastos com uma licitaÇão

1É permitido à Administração Pública realizar a contratação
direta, mediante a modalidade de "licitação dispensável". Isto
porque é reservada à Administração a discricionariedade para
decidir, em face das circunstâncias do caso concreto, se dispensa
ou não o certame. Até mesmo em presença da hipótese em que a
dispensa é autorizada, a Administração Pública pode preferir
proceder à licitação, se taI atender superiormente ao interesse
público (,rUNIoR, Jessé Torres Pereira. comentários à Lei de
LicitaÇôes e contrataÇóes da AdministraÇão PúbIica, são Paulo:
Renovar, 2007 . p. 290).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁNSERÁ

Av. Walfr€do Bittencourr de Morâes nc 222. Fone/Fax (043J 3266-8100
cNPl N.c 95.561.080/0001_60

E-mail pDnsà@nsb.plgos.b.r - Nova Santa Bárbara - Paraná

comum". (,IUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de

Licitações e Contratos Administrativos, 10a. êd., São

Paulo: Dialética, 20041 .

Nesse sentido, é certo que nêsta hipótese o

legislador prezou pelo principio da economicidade, que

muitos vão estabel-ecer estar inserto no principio da

eficiência, este gravado no art. 37, caput, da Norma

Constitucional -

Em sintese, opina-se
contratação por dispensa, uma

expressa autorização legal .

pela possibilidade
vez que pelo valor

de

há

Por conseguinte, não é demais l-embrar que para

a realização do procedimento devem ser observados todos
os princípios gerais de licitação e contratos, bem como

todo o rito da Lei n. 8.666/93.

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exígência de toda a documentação da contratada, a fim
de que a AdministraÇão contrate empresa idônea, além

dos documentos de identificação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Eederais,
Estaduais e Municipais, Certidão de Regularidade do

EGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, todos

com prazo de validade para o procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria exara o

presente parecer em atendimento ao art. 38 da Lei no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourtde MoÉes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-81OO
cNPl N.e 95.S61.080/0001-60

E-mail: pDnsbl@Dsb+r€atábr - Nov'â Sânta Bárbara - Paraná

8.666/93, que determina a consultoria do órgão juridico
sob o prisma estritamente jurídico, não the competindo
adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos
pratj-cados, nem analisar aspectos de natureza
eminentemente t é cni co-admini s t rat iva .

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge
à competência deste Órgão Jurídico a avaliação técnico-
administrativa referente aos critéri-os adotados para

aferição dos valores da remuneração pelos bens, mesmo

porque, s.m. j . , acredita-se que taf atribuição é

inerente à discricionariedade administrativa,

É emitido parecer favorável, uma vez que o

presente procedimento encontra-se em consonância a

legislação aplicáve1 a espécie, bem como observou os

principios constitucionais aplicados a Administração
Pública.

É o parecer, salvo melhor 1uizo.

Nova Santa Bárbara, 11 de maio de 201-7.

Gab a de Jesus

P rocu a Jur i di ca



REFEITURA MUNICIPAL
q3;..

ffiwrnffimR
E8tado do Parará

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

N" L7|2OL7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 4512017, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, para a AQIIISIÇÃO pp ADESwOS DE

IDENTTFICAçÃO PADRÃO APSUS, tM DOIS VEÍCULOS

OFICIAIS, conforme solicitaçáo feita pela Secretaria Municipal de

Saúde, e sendo atendidas as norrnas legais pertinentes e na

forma dos artigos 24 e 26 da Lei 8666193 e posteriores

alterações, caractenza-se a referida dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR,l2lOSl2Ol7.

PRE
áz*

FEITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 3266{100 - CNPJ N." 95.56'l .080/000160

Site: www.nsb.or.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



12/051?017 Mural dê Licitações MtÍlicipds

i._rJ

TCEPR

Voltàr

Detalhes processo licitatório

InstituiÉo FinarEeira

Conbàb de Empr&mo

Descrição Resumida do Objeto* AQUISçÃO DE ADESÍVOS DE IDENTIFICÂçÃO PADRÃO APSU' EM DOIS

VEICULOs OFICIAIS

DobÉo OÍçrmentária* 08001 10301034020273390390000

PÍeço máximo/Referência de preço - 3.300.00

Oàta Publicação Têrmo râÉfrcaéo t415l21t7

Data Cancelamento

CPF: 4271512954,0 Gegguo

^-. h*, ]

Modalidade* Processo Dispensa

No licitaÉo/dispersa/inexigibilidàde* 17

Entidade Executora MUNICÍPIo DE NoVA SANTÀ BÁRBAM

€ditâr Ex.luir

htlp://se.vic6.tce.pr.go\/.br/TC EPFVM unlcipâl/AÀ, UDetaltre6PrG€6soCoÍn pra.aspx 1t1

-t
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DtsPEl{SA DE LErÍAÇÃO N" 1720í7

De acodo com o procedimento administraüvo instaurado peb Municipio de Nova Sanb BáÍtara, objeto do protocolo n'1520i7, reÍer€flle ao processo

de disp€ílsa de ticitaçao, para a AQUlslçÃo DE ÂDEslvos DE lDEt{IlFlcAçÂo PADRAo APSUS, EM DOIS VEICULOS OFlClAlS, coníoíme solicitaÉo Íeib pda S6cÍotaÍia

Municipalde Saúde, e sendo atendidas as normas l€gais p€rlin€ntes ê na ÍorÍna dos artigos 24 e 26 da Lêi 86ô6/93 o posterioÍqt alteraÉes, carac{erizâ-s€ a reÍoída dispen§a do

licitaÉo.

Nova Santa BáÍbaÍa PR, 120520í7.

Eric Kondo
Pr€íeito

Não

Não há publicaçóes para a presente data

Diário Oflcial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326ô-81 00
E.mail: diaÍioofi cial@nsb.pr.gov.br

w!w.nsb.pr.gov.br

DocuÍrE.ro âssinado por Ceúficado o'gilal - Novâ sanla

No §anta Btubara - PR, 12 de Maio de 2017 - Diàio OÍicial Eletrônico - Edição: 995n01'l -l2l ^.r,rt.J,

EXTMTo DO TERtrto DE CANCELIil|ENTo DoS LOTES í00. 131 E 203 oA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0 tgf20í6
RoÍ: PÍ€gão PÍ6êncial n." 2014,í6

PARTES . MUI{EIP|o DE I{OVA SAIITA BÁRBARA, com p€rsoílaldade jurldica de diÍeito público intemo, ins{dta no CNPJ sob n' 95.561.080/0001-60, com sêd6 na Rua WâlÍredo
BittencouÍt d€ i{oÍa€6, 222 - CêIrto, Nova Sanb Báúara - Paraná, CEP - 86250i00, repÍ€s€ntada noste ato pu seu Preíeito, SÍ. Eric Kondo e a erÍrpre§a AWR DISTRIBUIDORA
DE PRODUIOS DE LllilPEZÁ, pessoa juridica de dií€ito privado, ins€Íita no CNPJ sob n'. 08.836.350n00'142, com endereço à Rua Rio Parana , 471 - CEP: 86'185300 - Baino:
Santo Ándre, CambéJPR, neste ato repress[adâ pelo SÍ, Vinlcius Ber aÍdo.
OBJEIO . AqulslÉo de mêdlcâmênbi, materlâis de ênÍermâgêm ê mabriais odortológlcG, pan suprir ai n€c€rsidades da Secretári. Municip.l de Sâúdê.
ALIERAçÃo . T€ndo em üsta a notificaÉo enEminhada pdo litunicípio à êmprêsa AWR DISTRISUIOORA DE PRODUTOS DE LI PEZA, inscrita no CNPJ sob no.

08.836.350n001{2, solicitando a rêadEuaÉo d6 pr6ç06 do Lob 100 - Envêlopo Auto§olante de PapdPhslico, Tamanho 190x 370 Mm. Caixa d 200 UniJados, Lotô í31 .

G€{rnio Rio Frdsco C/ 1 Lifo e Lo§ ã}3 - Soluçao a Base de GlutâEldeido 2% Ftrsco c/ I Ubo (Gtutaro 2%) o dianle da impossibilidade manil6stada pêla Í6íêlÍlá êmpr6sa, fcam
cücêhdo! a parlir dêsb dab, o Írgisbo dê preços dos rêfôÍidos itôns.

RESPOilSAVEL JURIDICO: GabÍiôlÂln€ida dê Jô§us, OAB/PR n' 81363.

DAÍA 0E ASS|i|AÍURA: 11 ds maio dô 2017.

I - Atos do PodsÍ Leglslaüvo
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Municipio de Nova Santa Bárbara - 20í7

ClesCÍicaçâo por Fomecodor

Procôs6o dlspense í720í7
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PREFEITURA N/UNICIPAL
03?NOVA SANTA BARBARA

estloo oo plnlruÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA oe ltClrAçÃO

NO *r ?ol

9

NO ESPECTFTCAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo ol"'r
2 Ofício da secretaria solicitando o«
3 Prefeito pedindo abertura do processo o4

Cotações de preços (no mínimo 3) otí
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) o.t<
6 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaçáo) ú
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) oll
8 Parecer Jurídico oK

Edital de autorização do Prefeito ol1
10. Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do

Município).
11. Publicação Mural de Licitação (TCE) oí
12. Contrato
í3. Publicaçáo do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

4.

d(

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cento, Fone 43. 3266.8 t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARANÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N" tzl2otz

Aos 3 I dias do mês de março de 2017 , \avret. o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 17/2017, registrado em
12105/2017, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao n'038 que corresponde a este termo.

lEttinc Santos
Responsável pelo Setor de citações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86-250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

E-mail - Iicitacâo@nsb.prsov.br - www.nsb.u4qubt


