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CORRESFOI{DÊNCIA INTERNA N" LO2 I 2O2L

Nova Santa Bárbara, 3llOBl2021.

De: Departamento de Licitações

Para: DepaÉaEento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serrriços de perfuração de estacas.

Tem esta, frnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de serviços de perfuraçáo de estacas no
Aterro Sanitário, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do
Trabalho e Geraçáo de Empregos, num valor máximo previsto de R$
4.078,00 (quatro mil e setenta e oito reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaíne na Santos
Setor de

Senhora Contadora:

Rua Waffredo BittencouÍ de Moraes no Z2?, Ce úo,l 43. 3266.8100, I - 8ó.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraú - El - E-mails - licitacaotOnsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 31 de agosto de2021 .

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 10212021,

que solicita DotaçÕes Orçamentárias para contrataçáo de serviços de perfuraçâo de

estacas no Aterro Sanitário, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Ca pos Almeida
Contad

Rua WalÍredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000'l -60
E-mail: pE!§b1A!§b.prgatlbl - Nova Santa Bárbara - Paraná

lJJel-!ezRecebido por:
No atura data
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nicípio de Nova Santa Bârbara -2021
Saldo das contas de despesa
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 31 10812021.

Prezada Senhora,

Em atenção à conespondência expedida pela Secretaria
Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos, solicitando a contratação
de serviços de perfuraçáo de estacas no Aterro Sanitário, num valor máximo previsto

de R$ 4.078,00 (quatro mil e setenta e oito reais), sendo que foi informado pela

Divisão de Contabilidade a existência de previsâo orçamentária.

Outrossim, solicito a emissão de um Parecer Jurídico, levando-
se em consideração a possibilidade de dispensa de licitaçâo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Elaine s uditk dos Sa

Setor de Llcitações

Rua WalÊedo BittencouÍt de Moraes n" 222, CeÍfiro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or-gov.br

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL 3?

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO N9 t86/2027

Assunto: Contratação de serviços de perfuração de estacas no Aterro Sanitário.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a dispensa de licitação para

contratação de serviços para perfuração de estavas no Aterro Sanitário,

atendendo a pedido da Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos.

A Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos justifica que tem

urgência na contratação dos serviços, pois precisam fazer a instalação de rampa

para descarga dos resíduos sólidos coletados, os quais não podem ficar no

caminhão coletor, pois prejudicaria a manutenção dos serviços de coleta.

Diante desta justificativa afirmam não poder aguardar os trâmites de um

processo licitatório para contratação dos serviços.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação

de serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art.

37,XXl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública...".

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do

princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988
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(art. 5s, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-

se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por critérios de amizade

pessoal e outros interesses que não o da consecução da finalidade pública.

Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio

e do favoritismo.

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

admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais

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

regra; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização

do procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que pese à

obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao

efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa

e a inexigibilidade de licitação.

O artigo 24, da Lei 8.666193 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em

vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com fulcro

no art. 24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Art.24. É dispensável a licitação: ll - para outros serviços e compras de valor

até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo

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

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

que possa ser realizada de uma só vez;

NOVA SANTA BARBARA
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NOVA SANTA BARBARA

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor

envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às

contratações pela Administração Pública.

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de

exigência de licitação para serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a",

do inciso ll do artigo 23 da Lei 8,666193, o qual com a alteração promovida pelo

Decreto ng 9.4L2, passou a ser RS 17.500,00 (Dezessete mil e seiscentos reais),

desde que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que

possa ser realizada de uma só vez.

Conforme demonstrado, o valor da contratação pretendida (orçamentos) é de

aproximadamente RS 4.000,00 (quatro mil reais), ou seja, valor este que se

mostra compatível com o limite previsto na alínea "a" , do inciso ll do artigo 23

da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo arligo24,ll, da mesma lei) e alterada pelo

Decreto ne 9.412.

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que a

proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. E, a demonstração

de que o valor dos equipamentos e serviços é equivalente ao praticado no

mercado. Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente processo três

cotações de preços, eis que a validade da contratação depende da

razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública. Desta

forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios atinentes à

licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e

julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na Lei ne 8.666/93,

tais como a comprovação da regularidade da empresa a ser contratada,
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NOVA SANTA BARBARA

demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado no

mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-

se pela formalização do processo de contratação direta, nos termos do artigo

24,ll,da Lei ns 8.666/93, cominado com o art.26 do mesmo dispositivo legal.

À consideração superior.

Nova Santa Bárbara,03 de setembro de 2021.

'4/\,/ e
Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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Estado do Paraná
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Nova Santa Bárbara PR, 3l09l2o2t.

cipal

Rua WalÊedo Bitrencourt de Moraes n'222, Centro,I 43.32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacaoú?nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do processo administrativo no 6912O2L, referente ao

processo de dispensa de licitação, para CONTRÂTAçÃO pp

SERVIÇOS DE PERFURÂçÂO DE ESTACAS I{O ATTRRO

SAIUT/{RIOr €o atendimento a solicitação da Secretaria

Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, e sendo

atendidas as norÍnas legais pertinentes e na forma do inciso II, do

artigo 24 da l,ei 8666 193 cominado com o art. 26 do mesmo

dispositivo legal, caracteriza-se a referida dispensa de licitaçâo.
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TCEPR

Dêtalhes processo licitatório

Ano' 2021

Entidade Éxecutora MUNICIPIO OE NOVA SANTÂ BÂRBARA
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L
DotaÉo Orçamentária'

Pre@ miixÍío/Refeéicaa de preço - 4.078,00

R5"

Dôta Puuicação Teímo ratiãcaí?É OZIWIZOZI

Datà (k Lânçamento do Edrtal

0500217512016020123 390390000

Oata da Abertura das Propostàs

Há iBÉ elduÍYc p.rô ÉPP/ME?

Há €e ê pÍticiFàçãô parô EPPIME?

Trata* de ob.a ooín s!â.ia & q.5d*ràt do de EPP/üE?

tlá píiqidaê pa.a a+r5iFes dê mioGhoíesõ íê9irrô6 ou lcis?

Dôta GrrcelâíÍÉnto

CPr: 4271512958 (togql)

PeÍcenuÉl dê pâítti@o: O.m

https://servicos.tce.prgov.brlTcEPR/MunicipaUAMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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lnstituiÉo FinarÉeira

coot-ôto de E nÊáÍiíro
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DISPENSA DE LICTTAÇÃO N" 2Ol202I

De acordo com o procedimento administrdtiyo instauBdo pelo Município de Nova SaÍlta BáÍbara, objeto do protocolo n" 6812021, referente ao
processo de dispensa de licitação, para ÂQUISIÇÀO DE PREGOS 26X84 QUE SERÂO UTILIZADOS EM PONTBS EXISTENTES NO
PERIMETRO DE NOVÀ SANTÀ BÁRBARÀ em areodimento a solicitação da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, e

sendo ateDdidas as normas legais pertinentes e na forma do inciso II, do artigo 24 da Lei 8666/93 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida
dispensa de ticitação.

Nova Santa Bárbara PR, 03/09/2021.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÁO N" 2Tl202I

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do processo adminisaativo n'
69/2021. referente ao processo de dispensa de liciração, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE ESTACAS NO
ÀTERRO SANITÁRIO, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo de Empregos, e sendo atendidas
as normas legais pertinentes e na forma do inciso II, do anigo 24 da Lei 8666193 cominado com o art. 26 do mesmo dispositivo legal, caracteriza-
se a referida dispensa de licitaçào.

Nova Santa Bárbara PR, 03/09/2021

CLÁUDEMIR VÁLÉRIO
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de Nova Santa B&üar4 Estado do Paraná, Claudemir Valério, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder a Sl Daice Tosti dos Sanlos, ocupaDte do Cargo em comissão de Diretora Presidente do SAMAE, Símbolo CC-l,20 (vinte) diâs de
férias, no peúodo de 08/09D021 à 2710912021, refercnte ao período aquisitivo de 10/072018 a 0910'112019.

REGISTRE.SE E PIJBLIQUE.SE

Edificio do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoro de Nova Santa Bárbara - Pr., aos rês dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte o um.

Chudcmir Valérlo
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÁRIA N" 204/2021

O Prefeito do Município de Nova Santa Báóara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as Lqi§
Mr /2016 e n'893/2018. bem como, Iostruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paràná, CONCEDE DlÁRlA(S),
co(,\§egue

Servidor:
Cargo:
Secretaria./Depaíâmento:
Vslor (RS):
Destino:
Objetivo da Viâgem:

sÉRGIo BT.TTENcoURT
MOTORTSTA
SAÚDE
R§ 200,00
CAMPO LARGO.PR
SOLICITAÇAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO AO
SERGIO BIT'TENC=OURT. O QUAL LEVARÁ O PACIENTE ARTHUR FELIPE MART
PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO DIA O2l09/202I NO HOSPITAL

03t09t2021
3433t2021

NTOTORISTA
INS DE LIMA
W.{LDEÀIAR

MONASTIER EM O MOTORISA SAIRA DE NOVA SANTA BARBARA DIA OI DE
SETEMBRO DE 2021 -{S l3:00 HORAS RXTORNANDO APós CoNSULTA MÉDICA Do PACIENTE.

CLAUDEMIR VAIÉRIO
Prefeito Municipal

II - Atos do Poder
Não há tc es aÍa a te data

Não há publicações para a preseÍrte data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walf.edo Eittencourt dê Moraes n'222- Cenlro

Fone/Fax: (43) 32664100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr-gov.bÍ / pmnsb@nsb.pr.gov.br

43

PORT_{RI_{ - \SB- l6/2021

Dâta do Pagametrto:
N' do Pâg&meDto:
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Clasdlicação por FomBcedor

Processo dispe nsa 2112021

ll.fi Roduto/Sívlço UN. Pr.çounltho PÍt(p Totd S.l

20a9.@ rOl U0 110 (c.to. de) r!-6 ô Ftu Taoô.rr- UN

ccíãcínôdffioíDrómdêo.8&2ad--cdnFúrú.rüÍ!t.3.55nrüa Cúa(kr ffiin o (btcrrErb

VALOR TOÍÂL: 2 049.@
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Prefeitura Municipa! de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

Contrato no 5412021

coNTRATo euE ENTRE st FAZEM o MuNlctpto DE NovA sAHil aÁRaeRA E

A EMPRESA corRtM & crA LTDA, TENDo poR oBJETo R coNrmmçÃo oe
sERvtços oe penrumçÃo DE ESTAcAS No lrsRRo sllrrÁRro.

ReÍerente ao Processo Dispensa de Licihção n.o 2'|12021

Pelo presente instrumento particular de mntrato, vinculado ao Processo de

Dispensa de Licitação n.o 2112021, de um lado, o MUMCíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa

jurídica de direito públim intêmo, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfiedo

Bittencourt de Moraes, n" 222, Cento, Nova Santa Báóara, Paraná, neste ato representado pelo seu

Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileko, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR,

inscÍito no CPF sob. o no 563.69'1.409í0, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa COTRIM & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 97.398.689/000í-96, com

sede na Rua Jose Santa Ella, 50 - CEP: 86065825 - Baino: Jardim Delta, Londrina/PR, nesle ato

representada pelo Sr. Zander Jesus Cotrim, inscrito no CPF n' 349.553.219-68, RG n" '140'1293 SSP/PR,

doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 86ô6, de 2í de junho de 1993 e

posteriores alterações, ajustam e celebram o presenle conhato, de acordo com as seguintes dáusulas e

condiÉes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJEÍO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE seruiços de peíuração de

eslacas no Ateno Sanitario, mnforme mnsta da proposta apresenlada no Processo Dispensa de Licitação

n.o 2112021e especificado abaixo:

43. 3266.8100, I - 86.250-000

ITENS

LOTE:

001 -

Lote

001

1 9220 1'10 (cento e dez) metros de
perfuração de estacas com

25 cm de diâmetro no trado
mecânico. São 24 estacas
mm profundidade entre 3 e

5,5 metros.

UN 1,00 2.049,00 2.049,00

TOTAL 2.049,00

Nova Santa Biírbara, Paraná - El - E-mail - - www.nsb.pr.gov.br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro,

I

Marca

do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Lote Item Codigo

do
produto/

servrço

Descrição do produto/serviço Preço total
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

cúusur-l sEcuNDA- Do LocAL DA pREsrAçÃo Dos sERvtços E pRAzo PARA pREsrAçÃo

DOS SERVTçOS

Os serviços deverão ser prestados no AterÍo Sanitário Municipal, sendo que os
serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 15 (quime) dias contados a partir da assinatura deste
contrato.

cúusuu rencHRA. Dos ANExos CoNTRATUA|S

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitação N.0 2112021 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 27 de agosto de 2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entrê os anêxos e

este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste 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 altera@s de qualquer condição contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusulA QUARTA - DO PREçO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais).

CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até o 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços,

mediante apresentação da nota fiscal ammpanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

lodos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas adminislrados, inclusive os

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alÍneas'a",'b'e "c'do paÉgrafo único

do artigo í1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a tÍtulo de substituiçã0, e às

conüibuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçâo junto ao FGTS.

PARÁGRAFO ÚN|CO - n CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraní - El - E-mail - lici .br - www.nsb.pr.gov.br

2
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

cúusut-l sexra. ol nescsÃo coNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administaçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e

amigável, por acordo entÍe as partes, mediante autorizaÉo escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

pAnÁgmfO ÚMCO . Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além

de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais

penalidades preüstas, fica sujeita a uma das seguintes san@es:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contralar

com a Administação pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou mntratar mm a Administração

Pública enquanto perdurem os molivos determinantes da punição ou, até que

seja promovida a reabilitaçáo perante a própria aúoridade que aplicou a

penalidade, que será oncedida sempre quê o proponentê ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes, apos deconido o prazo da sanção

aplicada com base no contido na lelra "b'.

cúusuLA sÉnMA - DAs sANçoEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obriga@s assumidas neste

contrato molivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem

preluízo das disposiçoes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por

cento) da avença.

cúusuLA orrAvA. DA DoTAçÃo oRçAMEilTARTA

As despesas deconentes desta mntrataçao conerão por conta da dotação

mentária no

dias, ou seja, até 0il1112021, podendo ser pronogado por igual perÍodo de amrdo com as partes

\
Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 4 3266.8100, 8 - 86.2s0-000

3

1290 IOS.OOZ.rZ.SrZ.OrO0.2012 l0 IS.S.SO.SS.OO.OO lDo Exercicio

Nova Santa Bárbara, Paraú - El - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsbpr.sov.br

CúUSULA NoilA - Do PRAzo DE ucÊNclA.
O prazo de duração do conlrato a ser firmado entre as paÍtês será de 60 (sessenta)

DOTAÇÓES

Conta da

despesa lFuncional 

programática

l[.J::. lNaturezadadespesa lGrunodaÍonte

N/



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

cúusur-l oÉcruA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca Sâo Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das

questões oriundas do presente contrato, com êxpÍessa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (kês) vias de

,a) "** 7'- *,,.-/ Zander Jesus Cotrim

Cotrim & Cia Ltda - Contratada

-:[*"fr]illü:- \x,L G*
Danilo Dassayev Gozi

Assessor Tecnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

Roconheço por voÍdadeiÍa a(s) fiÍma(8) de:
ZÀ!DE8 iIESUS COTRII'

vEq 38.OrQYy
0 vembro de 2021

cotnEr^

ffiH

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenno, t 43 . 3266.8100, El - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Pamná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.qov.br

48

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa BárbaÍ a, 091 0912021.

ll
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OglO9l2O21 12,55 E{ail de lsmweb - Soluções para lntêrnel - Ao ílscal do contrato n" 5,4/2021 - PerÍuração de estacas

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.bÍ>
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Ao fiscal do contrato n" 5412021 - Perfuração de estacas
l mensagem

Sêtor de Llcltações - Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Danilo Dassayev <danilodassayev@gmail.com>

I de setembro de 2021
12:55

Boa tarde,

Segue anexo cópia do contrato n' 5412021, deconente da Dispensa de Licitação n.o 2112021,
firmado com a emprêsa COTRIM & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'97.398.689/0001-96,
cujo objeto é a contratação de serviços de perfuração de estacas no Aterro Sanitário, a fim de
que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações
contratuais assumidas.

Elalne CÍlstlna Luditk dos Santos
SetoÍ dê Licltaçôês ê Contratos
PrêfêituÍa iíunicipal de Nova Santa Bárbara
Telerone/ Whatsapp (43) 3266€114

E 54 2021 - Contrato Dispênsa 21 2021 - Cotrim.pdf
76K

https://mâil.google.coíímaiUdo?ik=1463514b4d&view=pt&sea.ch=all&pêrmlhid:Úlread-a%341414422938 t843034101&simpt=msg-a%3At? 174... 1t1

Att,
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BARBARA:95560
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PODER EXECUTIVO

IMPREI{64 OFICIAJ. -
Lêl tr' 66{), dê 02 dc .brll dc
2013.

Rê.pon lYGl têh Ediçio:
üô^lcn MaÍld Proe co. ,C.
Portarla ,f OOgf2O15.
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Aao Vm

N" 2049 - Novs Sa!t8 Bárbara, Parauá, QITINTA'FEIR4 09 de SETEMBRO 2027.Ediçâo

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa Báôara, objeto do protocolo n" 1012021,
referente ao processo de dispensa de licitação, para AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRÁ COSTAI. em atendimento a solicitação da Secretaria de
Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na forma do inciso II, do artigo 24 da Lei 86ó6/93,
corninado com o art. 26 do mesmo disposilivo legal, caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

DISPENSÀ DE L " 22t2

Nova Santa Bárbara PR, 09/09D02f.

CLAUDEMIR VALERIO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CO\TRATO N'54/2027

REF.: Dispensa de Licitaçáo n.'212021

CONTRÂTANTE: lfUNfCipfO DE NOVA Safff,{ nrinSnRA, pessoa juridica de direiro público intemo, inscrita Do CNPJ sob o n"
95.561.080/0001.60, com sede na Rua Walfi.edo Bitteflcourt de Moraes, no 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato ropresentado pelo
seu Prefcito Municipat, Sr. Claudemir Vrlério.

CONTRATADA: COTRIM & CIÂ LTDÀ inscrita no CNPJ sob n" 97.398.689/0001-96, com sede na Rua Jose Santa Ella, 50 - CEP: 86065825
- Baino: Jardim Delta, l,ondrina/PR.

sE\áellnll, Secretaria Municipal de obras, do Trabalho e Geração de Empregos
RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração dc Empregos.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OABiPR n" 22.932.
DATA DE ASSTNATURÀ DO CONTRATO: 09 de setembro de 2021.

coNcEssÁo DE DtÁRtA N'207/2021

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuiçôes que lhe são conferidas por Lei, tendo em vis{a as Lqi§
Municioais n'809/2016 e n' 893/2018 , bem como,lnstruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIARIA(S),
como segue

SerYidor:
Crrgo:
Secretrir/Departâmetrto :
Vrlor (R§):
Destioo:
Objctivo dr Vhgem;

Drta do Prgrmento:
N" do Pagamento:

ário Oficial El
Município de Nova Santa

0cDi

I - .A.tos do Poder

OBJETO: Conarâtâção de serviços de perfurâção de estacas no Aterro Sanitário.

VALOR: R$ 2.M9,00 (dois mil e quarenta e nove reais).

pneZO »B VICÊXCIA: 60 (§essento) dtas, ou seja, até 07/1U2021.

CRI§TIANE APAR.ECIDA DA SILVA SANTOS
ruxcroxÁnre,
slúoB
R$ 40,fi)
SANTA MARIANA-PR
soLIcrTAÇAo DE DIARIA pÂRA cusTEÂR DEPESA coM luunxreçÃo À FUNcIoNÁRrÂ
CRISTIANE APARECJDA DA SrLVA SANTOS, qUr m/i ICOUTANHAR 04 (QUATROI CrSrlXrES

DtÂ OI DE SETEMBRO DE 202T.
09t09n02t
341 2021

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Muoicipal

Diário OÍlcial Elêtrônlco do l{unlcipio de Àlova Sânta Bárbara' Rrrâ: Wa!íÍêdo Bitloncorrí d6 Moaaês n'222 - Contro
Fonê./Fâr: (43) 3266-8100

E-mriI daíiooficiâl@nsb.Dí.oov.bí / DÍnnsb@nsb.Dr.oov.bÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes,222, A (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60 51

CORRESP O N D ÊN C I A I NTERN A

DE DEPTO DE CONVÊN'OS E EA'GEA' HARIA

N" 015/2021

Data:0311112021

PARA: SErOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO; ADIT|VO DE PRAZO - PERFURAÇAO DE ESIACÁS

Através da presente solicito aditivo de prazo de 60 dias para a

execuçáo de estacas, conforme Contrato no 5412021 firmado entre a empresa

COTRIM & CIA LTDA, CNPJ 97.398.689/0001-96 e a Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público, CNPJ no 95.561.080/0001-60.

Faz-se como motivo de aditivo a dificuldade da Prefeitura em adquirir

materiais para a concretagem das estacâs posteriormente à perfuração, haja vista que

após a perfuraçâo, a concretagem deve ser feita com prazo máximo de 02 dias.

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

Atenciosamente,

nb$6s,,
Danilo Dassayev Gozi

Engenheiro Civil

03 rt( r2"Recebido por:

Nome Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL
52NOVA SANTA BARBARA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 54/2021
REF: DISPENSA DE LICTTAç 

^O 
N: 21t2021

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 5412021 , cujo objeto é a contrataÇão de serviços de perfuraçáo de
estacas no Aterro Sanitário, Íirmado com a empresa COTRIM & CIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob n" 97.398.689/000í-96, com vigência alé ful!2OX, para
prorrogaçáo do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, em atendimento a
solicitação do Engenheiro Municipal.

Sendo o que sê aprêsênta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 03 de novembro de2021

Atenciosamente,

Ela ine tin itk dos ntos

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittensoun de Moracs, 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001ó0
E-mail: liciracao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

solrcrTAÇÃo DE PARECER JURiDTCO

Prezada Senhora,



PREFEITURA MUNICIPAL
53NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURTDTCO " 27O/2O2L

ASSUNTO : ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N" 54/2021

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor

de Licitações, quaÍrto a possibilidade legal de aditamento do contrato

administrativo n" 54 /2O2L, que tem por objeto a contrataçáo de empresa

para execuçáo de serviços de perfuraçáo de estacas no aterro sanitário,

Íirmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Cotrim &

Cia Ltda.

A Secretaria solicitante justiÍica a necessidade de prorrogaçáo do

contrato, tendo em vista o atraso na liberaçáo para execução dos serviços,

que dependiam da aquisiçáo de concreto usinado para preenchimento

das estacas.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitaçáo ora

formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1" da I,eí 8666193

que assim determina: Art. 57. A duraçáo dos contratos regidos por esta

Lei licará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

exceto quanto aos relativos: II - à prestaçáo de serviços a serem

executados de forma conúnua, que poderão ter a sua duraçáo prorrogada

por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtençáo de preços e

condições mais vantajosas para a administraçáo, limitada a sessenta

meses; (Redaçáo dada pela Lei no 9.648, de 1998), § l' Os prazos de início

de etapas de execuçáo, de conclusáo e de entrega admitem prorrogação,

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutençáo

-,



PREFEITURA MUNICIPAL

a

NOVA SANTA BARBARA

de seu equilíbrio econômico-Íinanceiro, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

III - intemrpçáo da execuçáo do contrato ou diminuiçáo do ritmo de

trabalho por ordem e no interesse da Administração;

Toda prorrogação de prazo deverá ser justiÍicada por escrito e

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o

contrato. Analisando o procedimento realizado, veriÍica-se que o

requerimento formulado se restringe a prorrogaçáo de prazo, sem

aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta amparada no art.

57, II, § 2" da Lei 8.666193. Ademais, nota-se que o contrato vem sendo

cumprido sem qualquer prejuízo à Administraçáo üsto que os serviços

vêm sendo executados regularmente, conforme atestado pelo Secretário

Municipal de Obras. Em sendo assim, observado o prazo de vigência do

aditamento contratual por igual perÍodo, ou seja, 60 (sessenta) dias, bem

como os documentos reguladores fiscais da empresa, e a justiÍicativa

apresentada, opino pela possibilidade de realizaçáo do aditivo requerido,

nos termos do artigo 57, II, § 2" daI*í 8.666193.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisáo à autoridade superior.

Nova Santa Bárbara, 04 de novembro de 2021.

Carmen Cortez Vlilcken

5,t

Procuradora Juridica
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MINISTÉR|o DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-GêÍal da Fazenda Nacional

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

Nome: COTRIM & CIA LTDA
CNPJ: 97.398.689/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeilo passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Recêitâ Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ênte fêdêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direte a êlê vinculâdos. Refere-se à situação do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação destã certidão está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lnlernet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida à dia 2711012021 <hora e dala de Brasília>.
Válida
Código d o: 858E.FE93.553D.49C6
Qualquer nda invalidará este documento.
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Oíll'lDO21 11:OS Consulta Regularidade do Empregador 56

Voltar lmprimir

Cá,IX/l
Íl AIX.A ECaTNOM,CÀ. FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 97.398.689/0001-96
Razão SociatroBo E corRIM LTDA ME

Endêreço: AV. INGLATERRÁ 921 AP 104 / ]D EUROPA / LONDRINA / PR / 86046-430

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

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

validade:31/10/2021 1

Certificação Número: 202 to3l02200790240079

Informação obtida em O5/11/2O2L 11:05: 15

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

29lLL/2

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consull,acrÍlpagês,/consultaEmpregâdor jsí 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

í" TERMo ADtflvo Ao coNTRATo DE PRESTAÇÃo

DE SERVTÇOS N" ilt2021, QUE ENTRE St CELEBRARAU O rrlUtttCípp Or

NovA SANTA eÁnaane E A EMpRESA corRtM & ctA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrita na CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado,

portador do RG n'4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-í0,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa COTRIM & CIA LTDÀ inscrita no

CNPJ sob n'97.398.689/0001-96, com sede na Rua Jose Santa Ella, 50 - CEP:

86065825 - Baino: Jardim Delta, Londrina/PR, neste ato representada pelo Sr.

Zander Jesus Cotrim, inscrito no CPF n' 349.553.219-68, RG n' í401293 SSP/PR,

resolvem aditar o contrato n.o 5412021, cujo objeto é a contratação de serviços de

peíuraçãc de estacas nc ê.te!'rc Sanitário, firmado entre arnbos em 09/09/2021, ccrn

vigência por 60 (sessenta) dias, referente a Dispensa de Licitação n.o 2112021 ,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a pronogação do prazo

de vigência por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 0510112022, conforme

solicitação do Engenheiro Municipal que justiÍica que houve atraso na liberação para

execução dos serviços, que dependiam da aquisição de concreto usinado para

preenchimento das estacas, nos termos do artigo 57, ll, § 2'da Lei 8.666/93.

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem co o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do q foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e fo , que vai

assinado pelas partes.

Rua Walft€do Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 N
É-mail - licitacâoAnsh.nr.sr, v.hr - wurw.nsh.nr. qov.hr

ova tâ BáÍbara, Paraoá

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

\
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NOVA SANTA BARBARA

o

trâtante

ZÀIDER

4W.OrQYb

!§o s^ ros DE OLIVÊIRA '',Utl
rge.lúo suosrruto

m

Cotrim & Cia Ltda - Contratada

c

Danilo Dassav-ev 
Gozt

,*..ji*Hil:11:"**"

Danilo Dassayev Gozi
Assessor Técnico de Engenharia - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato

a(s) fiÍma(6) do

F70
Lo

í í'ro ÍaBELlol{aTo
lZ DE NorAs
Celso Sanlos de OliYena - Iabeli'o

o

Rua WalÊedo Bittencout de Moraes Íl' 222, Ceotro, Fone 43. 3266.8 t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara, Paratrá
E-mail - licitacao6nsh.or.sov.hr - www.nsh.nr.pov.hr

-&-
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Nova Santa Bárbara, 05 de novembrode2021.

M.';ttu,

t
Reconhoço Por



Nova Santa Bárbara - PR, OS dê IíOVEMBRO dc 2O2l - Diário OÍicial Eletrônico - Edlção: 2OA6l2O2L-l2l

@
Referente ao CoÍüato n'g!gll.
REF.: Disp€nsa de Licitaçào n." 2ll2l2l .

PARTEST MutricÍpio de Novs S.trtr Bórber5 pessoa jurídica dc direito publico iltcma, ilscrita no CNPJ sob o n' 95.5ó 1.080/0001-60, com
sede adminisfsliva na Rua WalftEdo Bittencout de MoÍacs, 222, neste ato repÍssentado pelo Seúor Prefeito Municipal Sr. Claudemir Vrlério,
e a empresa COTRIM & CIÂ LTDÁ" inscÍita no CNPJ sob n' 97.398.689/0001-96, com sede na Rua Jose Santa Êlla, 50 - CEP: 86065825 -
Bairo: JaÍdim Deltâ, Londrina/PR.

OBJETO: Cootrrtsçio de serviços de perfuração dc estacru tro Aterro Suitírio,
PRÁZO DE VIGÊNCIA: Por Eris 60 (sessetrtr) di§, ou sejr, 8té 05/012022.

SECRETARIA: Se$eraria Mudcipal de Obras, do Trabatho c Geração de EmpÍ€gos.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e ceração de Empregos.
RESPONSAVEL JURIDICO: Carmen Coíez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 05/112021.

EXTRÂTO DO CONTRATO NO 71l'()2I

REF.: Dispênsr de Licitaçio tr.' 252021

PARTES: Municíplo de Noyr Srtrtr Bórber1 pessoa jurídica dc dirciro público itrrema, i$cÍita m CNPJ sob o n' 95.5ó 1.080/0001-60, com
sede administstiva Íra Ru8 WalftEdo BittercoüÍt de Moraes, 222, neste ato reprcsentado pelo scu Prcfeilo Municipal, Sr, Claudemir Vrlérlo, e a
empresa IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 18.001.919/000t-65, com sede na Rua Cicero
Rodrigues, 125 - CEP: 8ó225000 - BairÍo: Certro, Sanra Cecilia do P8vâo/PR.

^WETOi Cortrrtrçlo dc empre$ erpeci.lizrdr m rcrlizrçIo de evertos eE comeDorrçio drs fertil,idrdes de lim de alo.
r-.LOR: R§ 16.0fl1,00 (dezcs3eis mil rc.tu).
PRÂZO DE VIGÊNC!^: 90 (trovetrtr) di$, contados a paíir da assinatura, ou seja, até O2n2nO22.

SECRETARIA: Gsbinete do Prefeito.
RECURSOST Gabinete do hefeito.
RESPONSÁVEL JURIDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n' 22.932.
DÂTA DE ÂSSINATURA CONTRATO: 0ylln02,..

EXTRATO DO CONTRATO N' 72N02I

REF,: Dispensr de LicttcçIo tr.'262021

PARTES: MutrícÍpio de Novr Sarta Bírbar1 pessoa juridica de dircito público intema" inscrita no CNPJ sob o o' 95.561.080/0001-60, com
sede administrstiva na Rua Walfredo Bittencout de Moraes, 222, neste ato representado pelo scu Prefeito Municipal, Sr. Chudemir Vrlério, c I
empesa ÂBC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDÀ inscrita no CNPJ sob n' 01.742.505/0001-94, com sçde aa Avenida Santa Catsrina,
156 - CEP: 86804015 - Baino: Vila Santa Bárbara, Apucarana/PR.

OBJETO: Aquiriçio dc fogot de rrtiffcio perr comemoreçôcs dc firrl de rno,
VALOR: R$ t.6ó0,00 (oito Dil, scisccDtos e §6§crtr rerls).
PRÀZO DE VIGÊNCIA: 9l) (troveotr) dirs, contados a paíir da assinatum, ou seja, até O2n2nO22.

SECRETÁRIA: Gabiuctc do PIe fcilo.
RECURSOS: Gabinete do Prcfeito.
RESPONSÁVEL JUÚDICO: CarnÊo CoÍtez Wilckeo, OAB/PR r'22.932.
^ \TA DE AS§INATURA CONTRÂTO: O5,lln02l.

O Prcfeito do Municipio de Nova Santa Bráôara, Estado do Psrâná, usando dÂs stribuições que lhe são conferidas por I-ei, tendo em vista as tqiglluqigi!Ài!
fl80qL016 c Í'891/2018 , b€m corno, Instruções Nornrativas do Tribunal de Contas do Eshdo do Paraú, CONCEDE Dú-RIA(S), como segue
ScrvidoÍ:
Crrgo:
Secrct.rh/Deprrtrttretrto:
V.loÍ (Ri):
Destitro:
Objetivo dr Viogem:

Drtr do Prgrme[to:
N' do Prgimetrto:

WEVERTON TRINDADE
FUNCIONÁRIO
OBR.AS
RS r.000,00
CTruTIBA-PR
soLtcITAÇAO DE DIARTÁ 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR WEVERTON
IBIIIPôD& TOTALIZANDO O VALOR DE RIT IOOO,OO (UM MIL REÁIS), PÂRA CUSTEAR DESPESAS COM
ALMENTAÇAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE gUgI!EÂ{& ONDf, O FUNCIONÀRIO
ESTARA R.EALIZANDO UM TREINAMENTO PARÁ OPf,RAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE
CÂDÂ§TRO RURÀL . SNC& SEIIIX) NECESSARIO O TREINAMENTO PÀRA OPERÂÇÃO E
INTEGRAÇÃO DO SI§TEMA UJA OPER,1.ÇÃO O TNCRA Rf,ALIZA EM PÀRECERIA COM O MI'MCIPIO.
À SÂIDA DO MUNICIPTO OCORRERA NO DIA O7/TIr,O2T E O RETORNO NO DIA I2IIINO2I.
oílttnozt
4479n02t

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prcfei]o Mutricipal

Il - Atos do Pod€Í
Nâo há bl a resente da!a.

Não há publicasã€s para a prÊsente data.

Dlarlo Ollcial ElêlÍônico do funlcÍpio de ova Santa Bárbar!
Rua: WalíÍ€do Bittêílcoun de i/brâÉ n'222 - Cêntío

FonêrFar: (43) 3266-8100
E-mait diaÍimfcirâl@nsb.pr.qpv.br / pmnsb@Í§b.pÍ.gov.br

Sit€: www.nsb-Pr.gov.bí
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CONCESSAO DE DIÁRIÁ N' 273/2021

III - Publicided€
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Ao fiscal do contrato n" 5412O21 - Cotrim
l mensâgêm

Setor de Licitações - PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Oanilo Dassayêv <danilodassayev@gmail.com>

5 de novembro de 202í
11:20

Bom dia,

Segue anexo 1" termo aditivo ao contrato n' 5412021 , decorrente da Dispensa de Licitação n.o

2112021, firmado com a empresa COTRIM & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
97.398.689/0001-96, cujo objeto é a contratação de serviços de perfuração de estacas no

Aterro Sanitário, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento

integral das obrigações contratuais assumidas.

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
PrêÍeitura Ílrunicipal de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 3266{1í4

{í\
L_f

ío Aditivo Contralo 54 202'l - Cotrim.pdf
310K

hüps://mail.google.corÍVmaiUu/onik=14635,|4Md&view=pt&search=all&pêrmthid=thrêâd-a%3Ar{957926788853349745&simpl=msg-a%3Ar-255... 111
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ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAçÃO

N' âr / ,hrr
NO ESPECTFTCAÇÃO DOC OBS.

1 Capa do processo ol(
ü

J Prefeito pedindo abertura do processo clr
4 CotaÇôes de preÇos 0tr
Ã Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) Qw
6 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotação) OK
7 LicitaÇão ao JurÍdico (Pedido de Parecer) a)tt
õ Parecer Jurídico u(
I Edital de autorizaÇáo do Prefeito OK

10. Publicacão Mural de Licitaçáo (TCE) 0 tlr

11. PublicaÇão (Diário Oficial Eletrônico do Município). §K
12. Contrato 0v\
'13. Publicaçáo do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico

do Município) §k
14. Cópia do contrato ao fiscal ÔK

Rua Walfiedo BinencouÍ de MoÍaes n" 222, CenÍo, Fonc 43. 12ó6.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa
Báóar+ Paraná - E-mail - licitacso@nsb.pr,gov.br - www.nsb.pr.qov.br

NOVA SANTA BARBARA

2. Ofício da secretaria solicitando
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PREFEruRA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANÂ

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATORJO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N'2u2021

Aos 16 dias do mês de Novembro de 2021, lavrei o presente termo de
enceramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 2112021, registrado
em 03109/2021, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do n' 0l ao no 62, que corresponde a este termo.

lEfaiw [os
Responsável pelo Setor de Lici tações

Rua Walfredo

- E-mail - licitâcâo@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.eov.br
Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Saíta Bárbara paraná


