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CLAUDINEI DA SILVA, brasileiro, empresário,
casado c/ comunhão parcial de bens, natural de Santa Cecília do Pavão
- Paraná, nascido em 15 de dezembro de 1980, residente e domiciliado
em Santa Cecília do Pavâo - Paraná, na Rua Atanásio Lemes de
Camargo, 11, centro, CEP 86225-000, portador da cédula de identidade
civil RG n.o 7.601.220-2, expe
do Paraná, e do CPF/MF n.

OLIVEIRA, brasileira, solteira

did adeSegurança Pública
SIMAO DE

.to,tiv

ANE
, empresária, natura Santa Cecília do

Pavão - Paraná, nascida em 26 de setembro de 1991 , residente e
domiciliada em Santa Cecília do Pavâo - Paraná, na Rua Guido Ayala,
03, centro, CEP 86225-000, portadora da cédula de identidade civil n.o

10.934.662-4 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná
e do CPF/MF n.o 085.679.159-88, únicos sócios da empresa IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, com sede em Santa Cecília
do Pavão - Pr., a Rua Atanásio Lemes de Camargo, 1 1 , sala 01 , centro,
CEP 86225-000, devidamente registrada na JUCEPAR sob o n.o
41207590684 e no CNPJ/MF n.o 18.001.919/000165, resolvem alterar o
seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A SóCiA DAIANE SIMÃO DE OLIVEIRA, rEtirA.
se da sociedade, cedendo e transferindo a título oneroso sua
participação na sociedade ao sócio remanescente, recebendo neste ato
a quantia de R$ 500,00 ( quinhentos reais ) em moeda corrente do pais,
dando plena quitação pelas cotas ora vendidas. Por este ato também, o
sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos,
nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na
sociedade.
CLAUSULA SEGUNDA : Em decorrência da presente alteração o
capital social de R$ 10.000,00 ( Dez mil reais ) (divididos em 10.000 (

dez mil )quotas de valor nominal R$ 1,00 ( Hum real ), integralizadas,
fica assim distribuído;

042.076.41

IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA

SEGUN DA ALTERAçÃO COTTRATUAL
N|RE 4í2.07590684

GNPJTMF 1 8.00í.9í 9/000í -65
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IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA

sEG UNDA ALTERAçÃo conTRATUAL
NIRE 4í2.07590684

cNPJ/MF I 8.001.91 9/000í -65

PARAGRAFO ÚtttCO : Nos termos do artigo 1033, lV, da Lei
10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor
seu quadro societário no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias,
sob pena de dissolução.

CLAUSULA QUINTA : A empresa allera seu objeto social para
AGENCIA DE PUBLTCIDADE E PROPAGANDA, EDçÃO DE
REVISTAS, SERVIçOS DE ORGANTZAçÃO DE FESTAS E EVENTOS,
CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE VOLANTE, PANFLETAGEN
E CARTAZEAMENTO E PESQUISAS DE iIIERCADO E DE OPINÉO
PUBLICA.

CLAUSULA SEXTA : O sócio Claudinei da Silva, altera seu endereço
residencial para Rua Cicero Rodrigues, 125, centro, Santa Cecilia do
Pavão - Pr., CEP 86225-000;

J
\üo
v'

socto QUOTAS t%l VALOR R§
CLAUDINEI DA SILVA 10.000 100,00% 10.000,00

10 000 100,00o/o 10.000,00

CLAUSULA TERCEIRA : O sócio cedente desiste de eventuais ativos
existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria
sociedade. Quanto a passivo existente, é de exclusiva responsabilidade
do sócio remanescente.

CLAUSULA QUARTA : A sociedade ahera seu endereço para Rua
Cicero Rodrigues, 125, Sala, Fundos, Centro, Santa Cecília do Pavão -
Pr., CEP 86225-000;

TOTAL
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CLAUDINEI DA SILVA, brasileiro, empresário, casado c/ comunhão
parcial de bens, natural de Santa Cecília do Pavão - Paraná, nascido em
15 de dezembro de 1980, residente e domiciliado em Santa CecÍlia do
Pavão - Paraná, na Rua Cicero Rodrigues, 125, centro, CEP 86225-
000, portador da cédula de identidade civil RG n.o 7.601.220-2, expedida
pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná, e do CPF/MF n.o

042.076.41947, único sócio da empresa IMPACTO PUBLICIDADE &
PROPAGANDA LTDA, com sede em Santa Cecília do Pavão - Pr., a

p ua Cicero Rodrigues, 125, Fundos, centro, CEP 86225400,
devidamente registrada na JUCEPAR sob o n.o 41207590684 e no
CNPJIMF n.o 18.001.919/000165, consolida seu contrato social,
conforme sgue:

CLAUSULA PRIMEIRA : A sociedade girará sob o nome empresarial de
IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, e terá sede e
domicílio, na Rua Cicero Rodrigues, 125, Sala, Fundos, centro, em
Santa Cecília do Pavão, estado do Paraná, CEP 86225-000.

CLAUSULA SEGUNDA : O capitalsocial será R$ 10.000,00 ( Dez mil
reais ) (divididos em 10.000 ( dez mil ) quotas de valor nominal R$ 1,00 (
Hum real ), integralizadas, neste eto em moeda corrente do País, pelo
sócio:

y'
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IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA
SEGUNDA ALTERAçÃO COUTRATUAL

N|RE 4í2.07590684
cNPJTMF í 8.00í.9í 9/0001 -65

À vista da modificacão ora aiustada. consolida-se o contrato socia!. com a
sequinte redacão:
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PARAGRAFO ÚtttcO : Nos termos do artígo '1033, lV, da Lei
10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor
seu quadro societário no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias,
sob pena de dissolução.

CLAUSULA TERCEIRA : O objeto _social será AGENCIA DE
puBLtctDADE E PROPAGANDA, ED|çAO DE REVISTAS, SERVIÇOS
DE ORGANTZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS, CARROS DE SOM
PARA PUBLICIDADE VOLANTE, PANFLETAGEN E
CARTAZEAMENTO E PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO

UBLICA.

CLAUSULA QUARTA : A sociedade iniciará suas atividades em 20 de
Abril de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA : As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA : A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas responde pela integralização do capital social.

\§,o

OUOTAS lY"l VALOR R$
CLAUDINEI DA SILVA 10.000 100,00% 10.000,00

TOTAL 10.000 100,00% 10.000,00

IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA

SEGUNDA ALTERAçÃO COXTRATUAL
N|RE 412.07590684

cNPJ/MF í 8.001.91 9/0001 -65

soctos
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IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA
sEcuNDA ALTERAçÃo coTTRATUAL

NIRE 4í2.07590684
CNPJTMF í 8.00í.91 91000í -65

CLAUSULA SETIMA : Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas.

CLAUSULA OITAVA : A administração da sociedade caberá ao sócio
CLAUDINEI DA SILVA, isoladamente ou de forma conjunta, com
poderes e atribuições de ADMINISTRADOR autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA NONA : Nos quatro meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA : A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
Íechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual
assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA : O sócio poderá, fixar uma retirada
mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

r{J'^.s
'.\S,
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IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA
SEGUNDA ALTERAçÃO coNTRATUAL

N|RE 4í2.07590684
CNPJTMF í 8.00í.91 9/000í ó5

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA : O Administrador declara, sob as
penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acessc a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema tinanceiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fe pública,
ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA : Falecendo ou interditado o sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo pcssível ou inexistindo interesse destes, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da socieciade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros
casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA : Declara sob as penas da Lei, que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 141122016.

CLAUSULA DECIMA QUINTA : Fica eleito o foro rla conrarca de São
Jerônimo da Serra, estado do Paraná, para o exercÍcio e o
cumprimento dos clireitos e obrigações resuitantes deste contrato.

rf
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IMPACTO
PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA

SEGUNDA ALTERAçÃo coNTRATUAL
NIRE 4í2.07590684

cNPJ/MF 1 8.00í.91 9/0001 -65

E por estarem assim justos e contratados assinam o presênte
instrumento.

Santa CecÍlia do Pavão, 19 de junho de2O2O.

& ,lr.Or,
de Oliveira

-,,...
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CERT|DÃO DE DISTRTBUTÇÃO - FINS GERATS - CiVEtS - ESPECIFTCA - NEGATTVA

Cerlilico que revendo os liwos. sistemas e arquivos de distribuição CiVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNC|A,
coNcoRDATA. RECUPERAÇÂO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, veÍifiquer
NÃO CONSTAR nenhum rêgistro contra:

IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA . ME

CNPJ: 18.001.919/0001-65

Local da Sede: Santa Cecília do Pavão - PR

O rientaçôes:

Esla cedidão NÃO APONTA oídinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figurâ como Autor(a).
Sáo apontados os fêitos em tramitaçáo cadastrados no Sistema lnformatizado reêrente à comaÍca de SÁO JERÔNIMO
DA SERRA
Náo existe quâlquer conexão com qualquer outra base de dedos de instituiÉo pública ou com a Receitã Federal quê
verfique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A cênierência dos dados pessoais íomecidos pelo
pesquisado é dê Íesponsabilidade exdusiva do destinatário da ceÍtidão.
A certidão em nome de pessoa jurídice considera os pÍocessos rêfeÍentes à matÍiz e às filiais.
Considera€e NEGATIVA a certidáo que apontâ somente homônimos náo qualificados, nos teÍmos do art. 8o. §20 da
Resoluçâo CNJ 12112010.
A presente ceÍtjdâo menciona somente o registro de distribuiÉo. para dados complemenlares do prccedimenlo, deve.se
dingir atê a Secretaria para onde foidistíibuido e solicitaÍ uma CERTIDÁO OE OBJEÍO E PÉ.
A Busca de MICROÊMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÂR|O INOIVIDUAL abrange também a pessoa Íisica

SÃO JERÔNIMO DA SERRA, 15 dE JUNhO dE 2021

Ricardo Jose Antonio Giunta Junior
Distribuidor
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bados üa Certidão

SituaÇão:

Tipo de Certidão:

Código Vatidador
TJPR:

Sistema do Distribuidoí do Paraná

VALIDA

cERrDÃO DE DTSTRTBU|ÇÃO - rrNS GERATS - CíVEIS - ESPECÍFICA -
NEGATIVA

CACB.883705BCGCDF.21
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Comarca:

Emitida por:

Nome:

CPF,/CNPJ:

Data de Emissáo:

SAO JERONIMO DA SERRA

OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E

DEPOSITARIO PUBLICO

IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA - ME

úo019191000165

75,/06./202771i07t73

https://portâl.tjprjus.br/sdp/publico/c€rtidao/validacâocertidaovisualizacaojsí?dswid=-2420 1t2
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Nova Santa Bárbara, 03 I ll l2O2l .

De: DepaÉamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada na reallzação de eventos
em comemoração das festivldades de Íim de ano.

Senhor Contador:

Tem esta a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamenlária para a contratação de empresa especializada na rea-lização de
eventos em comemoração das festiúdades de fim de ano, conforme
solicitaçáo do Sr. Claudemir Valério, Prefeito Municipal, num valor previsto
de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elo,ine tk Santos
Licitações

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n'222, CeÍ:rlo,3 43.3266.8100, 8 - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - wr,r,rr.nsb.pr.gov.br
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Prefeitura lr4unicipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/000í€0

coRRESPouoÊructn TNTERNA

Nova Santa Barbara - PR, 04 de Novembro de 2021 .

De: Setor de Contabilidade

ASSUNTO: CORRESPONDÊNCIR IruTCRruA N' 087/2021

Senhora Elaine Cristina Luditk dos Santos,

Conforme solicitação na Correspondência lnterna no 12812021, emitida em 03

de Novembro de 2021, referente à dotaçáo orçamentária para contratação de
empresa especializada na realizaçáo de eventos em comemoraçôes das
festividades de fim de ano, solicitado pelo Sr. Claudemir Valério Prefeito Municipal
de Nova Santa Barbara do Estado do Paraná, anexo o relatório de saldo das contas
de despesas do dia 041'1112021, onde estáo previstos as dotações orçamentárias
para a aquisição.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Silvio a Lima

Co or

q I h1l

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (043) 3266-8100 - E-mail: pmnsb@nsb. pr.gov. br -
Nova Santa Bárbara - Paraná

Para: Departamento de Licitaçôes
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Saldo das contas de despesa
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47NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0411112021

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Claudemir
Valério, Prefeito Municipal, solicitando a contratação de empresa especializada na
realizaçâo de eventos em comemoração das festividades de fim de ano, num valor
previsto de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo que foi informado pela Divisâo
de Contabilidade a existência de previsão orçamentária.

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

Atenciosamente,

Elaine sti itk dos tos

Setor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes n'222,CenÍÍo, t 43.3266.E100, I - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

Sendo o que se apresenta para o momento.
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO N9 2691202L

Assunto: Contratação de Empresa especializada na realização de eventos em

comemoração das festividades de fim de ano.

Solicitante: Setor de Licitação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para contratação de empresa especializada na realização de eventos

em comemoração das festividades de fim de ano, conforme correspondência

interna do Gabinete do Prefeito, a qual inclusive informa que pretende realizar

a contratação por dispensa de licitação.

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

(art.5e, l), pelo qual, todos devem recebertratamento 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 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em

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

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

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

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

até !O% (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;

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

legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 49
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NOVA SANTA BARBARA

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 lldo artigo 23 da Lei 8.666193, o qualcom a alteração promovida pelo

Decreto ne 9.412, passou a ser RS 17,600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais),

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

possa ser realizada de uma só vez.

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

aproximadamente RS 16.000,00 (Dezesseis 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 artigo 24, ll, da mesma lei) e alterada

pelo Decreto ne 9.4L2.

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

dispensa de licitação, substancial restar comprovado que a proposta ofertada

é a mais vantajosa para a administração. E, a demonstração de que o valor dos

produtos a serem adquiridos 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, demonstração de que o valor

contratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da decisão

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

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, expõe

a previsão existente na legislação tomando por base exclusivamente o critério

de valor, nos termos do artigo 24, ll, da Lei ne 8.666/93, nos termos do art. 26

do mesmo dispositivo legal.

Nova Santa Bárbara, 04 de novembro de 2021.

.í,"1ffi"*.*"n
Procuradora Jurídica

À consideração superior.
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DTSPENSA DE LTCTTAçAO

N" 25l2O2L

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bérrbara,

objeto do protocolo no 8Ol2O2l, referente ao processo de

dispensa de licitação, p â a CONTRATAÇÃO pp EMPRTSA

ESPBCTALIZADA NA RTALTZAçÃO DE EVENTOS rM
CoMEMORAçÃO DAS FESTTVIDADES DE FIM DE ANO, em

atendimento a solicitação do Gabinete do Prefeito, e sendo

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

artigo 24 da I'ei 8666/93, caracteriza-se a referida dispensa de

ücitação.

Nova Santa Bár lLtl2o2t.

ipal

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.eov.br
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Detalhes processo licitatório
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DlsPoNsA DE LICITACÃo N' 2512021

PODER EXECUTIVO

I
IXPRETAA OI|ICIAL -
L.l a' 660, d. (» do .brll dc

De acordo com o procedimento admini

ÇAO DE EMPRESA f,SPECIALI
BÁrbara, objcto do protocolo n'80/2021, referente ao
zADÂ NA REALIZAÇÃo DE EvENTos EMprocesso de dispensa de licilação, pam a CONTRATA

COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FtM DE ANO, ern atcndimenro a soliciração do Gabinetc do Prefeito, c sendo arendidas as normas

legais peíinentes e na forma do inciso II, do aíligo 24 da l,ei 8666193, caracterizâ-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 04/l U202 I .

cLluoemtn vltÉnro
\, Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÁO N" 2í202I

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa BárbarÀ objelo do protocolo n" 8l/2021, referente ao

processo de dispensa de liiitaçâo, para a ÀQUISIçÃO DE FOGOS On lnrtfÍCro PARA COMEMORAÇÕES On FINAL DE ANO, em

atendimento a solicitação do Gabinete do Prefeito, e scndo atendidas as norÍnas legais pertiÍ,entes e na forma do inciso tl, do aíigo 24 da Lei 86ó6/93,
caracteriza-se â referida dispensa de licitaçâo.

Nova Santa Bárban P& 04/112021.

CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Mudcipal

S

LOTE: 001 -
Lote 001

8 lCame de fiango, íilezinho, congelada, embalagem

lmédia de I kg inspecionâda p€lo MinisIério da

legncutrura.

1',l6t JAGUAR KG 570,00 I t,22 6.395,40

LOTE:001 9 't'173 
lCame de porco - Bisreca RÁINHA KC ?0,00 18,30 1.281,00

LOTE: 001 -
lrte 0O I

lCame de porco - pernil sem osso e couro. Embalada,

ldevidamente identificada com eliquetas intemas de

lacordo com a legislação vigente e especificação de

lprazo de validade. AprcsenBr Ceni6cado de Inspeção

lEstaduaUFederal ou Municipal.

't'156 RAINHA KG 2.760,00 18,l0 49.956.00

LOTE: 001 4348 lcoxi*a aa asa dc frango (Drumel) MARINCA KC 2.560,00 10.44 26.'126-40

LOTE: 001 -
l-otc 001

l6 lFermeoto biológim cmbalÂgeo 5OO gr. FEbÍicsção

hcccotc.

135 ITAIQUARA IJN 45,00 17,00 7ó5,00

LOTE: 001 -
Lote 001

l8 llogune com polpa de turas Sabor coco e morango

l540gr. Bardeja com 6 uiidades. Contém glúter.
5266 UNI BABY UN 60,00 { r§ 315,00

LOTE: 001 -
Lotc 001

30 lPresuto cozido de suino ÍÍrÂgrc sem capa dc gordum.

loblido de pernil ou outra pane de suino sadio, com

laspecto, cheiro, cor c sabor pÍóprios. isento de

lsujidade, parasito c lawas. FATIADO

?83 PEPERI KG 160,00 4.960,00

ESPECIFI O DO OBJETO E

Diário Oíclal ElêtÍônlco do XlenlcÍpio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: WalíÍêdo Blnencouí do Moía€s n'222 - CênÍo

FoíEi Far (43) 326641m
Efldl: diaíbof ciddlnsb.Dí.aov.br / Dmns@nsb.oÍ.qov.br

RECISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico
Município de l{ova §anta Bárbara

CÍ.AlrDEItúR vALÉRlO - Prefeíto [üuntctoat

IldiÇão N" ?085 - \'.r,ve Senta Bárbara, Paraná QTIINT-{-FEIR-\, 0l de NO\i0}ÍllltO dr: 2021.

OBJETO - Registro dc prcçot prrr cventurl rqublçlo de gêocro. rllDêDdclo3 perccfueiq prrl 3oprlr rr trcccsrldrd$ dls Secret.rl.§ Murlcipd!.

VALIDADE DA 
^TA: 

Dc 03/052021 r 02/052022.
BDNEFICIÁRIÂ DA ATA: ALYSoN SIDNEI TEoDoRo ANTUNES. COMERCIO Df, ALTMEI{TOS E MATERTAIS DE LIMPEZA _
EIRELI
CNPJ sob n". 37.516.954/0001-61
Rua BErão dc Antoíin ,401 - CEP: 86210000 - BairÍo: CcntÍo, Jatsizinho/PR
RFJPoNsÁvEL JURlDIcor carnr1l concz wilckcn, OAB/PR r" 22.932.

Lote Item Código do
DÍoduto/scrvico

Descrição do pmduto/serviço Marca do
produúo

Unidade
de mçdida

Quantidade Pr€ço
uniÉrio

Preço total

ll

t4

I t,00
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Município de Nova Santa Bárbara -

Clas8ifi cação por Fomecedor

Procesro disponsa 2512021

I.ín Produro/§. 1ço UN, Prçô UnllÍo Ê.çD Íotl Sd

@1 S D IiDAPR glol,$nu§rcAs

lJü L., !.úiE bdrb. edúÍ.. criq-.
SaElzS& F. m F..a. rtrr 12 ca- lirt rÍ.y
Ecd-ôcrr.ôda1r
eid ô Ídiç- i0 r 5
12 íãií! ô-n 2@
IPr Ô l.Ô
M.. ógilC

VALOR TOÍAI: 16@.@

E i!ô F EldÉ Cri.tiE ludú( É ,ã.& 552E d @11t2@1CB3715

cJt
crt

CNPJ: 1Lool.tl9/oot-65 Tdoíon.r

16d),@

16.@.@
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Contrato no 7112021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA IMPACTo PUBLICIDADE & PRoPAGANDA LTDA,

TENDO POR oBJETo A CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA

NA REALTZAçÃO DE EVENTOS EM COMEMORAçÂO DAS FESTTVTDADES

DE FIM DE ANO.

Referente à Dispensa de Licitação n.o 2512021

Pelo presente instrumenlo paíicular de contrato, vinculado a Dispensa de

Licitação n.o 2512021, de um lado, o MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de

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

Bittenmurt de Moraes, 222 - cenlro, Nova Santa Báóara, Paraná, neste ato representado pelo seu

PreÍeito Municipal, Sr. ClaudemirValério, brasileiro, casado, portadordo RG n'4.039.382-0 SSP/PR,

inscrito no CPF sob. o n0 563.691 .409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa IMPACTO PUBLICIDADE &

PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n" 18.001,919/0001-65, com sede na Rua Cicero

Rodrigues, 125 - CEP: 86225000 - Baino: Cenlro, Santa Cecília do Pavão/PR, neste ato representado

pelo Sr. Claudinei da Silva, inscrito no CPF n" 042.076.41947, RG n" 7.601.220-2 doravante

denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei n0 8666, de 21 de junho de 1993, ajustam e

celebram o presente contÍato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçoes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços na realizaçáo

de eventos em comemoração às festas de Íinal de ano, conforme consta da proposta apresentada na

Dispensa de Licitaçâo n.o 2512021 e especiÍicado abaixo:

ITENS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.Dr.sov.br

Lote Item Código

do
produto

/serviçc

Descrição do produto/serviço lvlarca

Co

produto

Unidade

ie
medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total



Lote

001

1 5865 BANDA PARA SHOWS
MUSICAIS sendo: baixo,

bateria, teclado, guitana.

Dupla: Virgílio e Tiago.
Sonorização para 3000
pessoas, sendo:

12 caixas line anay;
8 caixas de grave duplos 18';

Grid de treliças 10 x 5;

12 moving beam 200;

30 par de leds;

Mesa digita.

UN 1 00 '16.000,0

0

16.000,00

TOTAL '16.000,00

(!&|

It*I
_hiÉã+_
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CúUSULA TERCEIRA- DOS ANEXOS CoNTRATUAIS

Fazem parte integrante desle contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitaçâo n.0 25/2021 - e seus anexos;

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

PAúGRAFO PRIMEIRO . As paÍtes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para,

em conjunto com esle contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências enlre os

anexos e este contrato, vale o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura desle contrato, a ele passam

a se vincular todas as atas de reunioes e/ou termos aditivos que vierem a ser

realizados e que importem em alteraçoes 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

obriga a pagar a CONTRAÍADA um valor total de R0 Í6.000,00 (dezesseis mil reais).

CúUSULA OUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá da seguinte Íorma: 50% (cinquenta por cento) até dia

2911212021 e 5070 (cinquenta por cento), alé dia 1010112022, mediante apresentação da nota Íisçl
acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributários

federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários2

57NOVA SANTA BARBARA

cúusuLA SEGUNDA- DA pREsrAÇÃo Dos sERvtÇos
Os serviços deverão ser prestados na praça central do Município localizada na Av.

lnterventor Manoel Ribas, sendo que a ART e ECAD será por conta da CONTRATADA.

Rua Walfiedo Binencourt de Morâes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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relativos às contribui@s sociais previstas nas alineas'a', "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da

Lei Federal n.o 8.2121991, às contribuições instituidas a título de substituição, e às contribuiçoes

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

CúUSULA SEXTA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL

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

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e Íundamentada das autoridades

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

Administraçã0.

PARAGRAFO ÚNrcO . Quando o vencedor der causa a rescisâo do contralo,

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

penalidades previstas, fica sujeito a uma das seguintes sanSes:

a1 Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

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

c1 Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Adminiskação

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

seia promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a
Adminiskaçâo pelos prejuizos resultantes, após decorrido o prazo da sançâo

aplicada com base no contido na lelra 'b".

cúusulA sÉflMA - DAs sANçôEs
Em oconendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigapes assumidas neste

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

Sem prejuizo das disposiçoes anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

cúusulA oTTAVA . DA DorAçÂo oRçAMENTARTA

As despesas deconentes desta contratação correrão por conta da dotaçâo

mentáía no

?

o

CúUSULA NoNA- oo PRAzo DE ucÊNclA.
O presente contrato terá validade até 90 (noventa) dias, contados a partir da

assinatura, ou seja, até 0?J0420n, podendo ser pronogado por igual, a depender de acordo entre as
partes.

J

OTA ES

1so loz.oot.ol.tzz.oo2o.2n2 b ls.o.so.ss.oo.oo lDo Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Conta da

despesa
lFuncional 

programática 
lFonte 

de lNatureza da despesa lGrupo da fonte

I hecurso | |
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CúUSULA DÉCIMA. Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução

das questões oriundas do presente conkato, com expressa renúncia de qualquer ouho, por mais

privilegiado que seja.

E, por estarem iustos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas.

N Bárbara,0511112021.

Prefeito te

lmpacto Pu e & Propaganda Ltda - Contratada

ode
Secretário de Administração - Fiscal responsá pelo acompanhamento do contrato

cl

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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ReferEnte âo Confato n" Wl!.
REF,: Dispensa de Licitação o.'2112021.

PARTES: Müoictpio de Novr Srtrtr BÁrbrn, pessoa jurídica de dirciro publico inrem4 imcrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com
scde administrEtiva Íra Rua Walfredo BineDcouÍ de Moraes, 222, nest€ ato ÍeprÊsentado pelo Seúor Prefeito Municipal Sr. ChudeEir Vrlério,
e a empcsa COTRIM & CIA LTDÁ, ilscritâ no CNPJ sob n" 97.398.ó89/0001-96, c.m sede na Rua Jose Santa Ella,50 - CEP: 86065825 -
Bairro: Jardim Delta, toDdÍina/PR.

OBJETO: Cotrtritrçio de serviços de perfunçio de estrcrs tro Atcrro §rdtírio.
PRÂZo DE VIGtNCIÂ: Por Eri§ 60 (sersetrta) dim, ou 3ejr, rté 05/012022,

SECR.ETÁRIÁ: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
R"ECURSOS: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprcgos.
RESPONSÁVEL JUÚDICo: carmen Coíez wilcken, OAB/PR n'22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 05/112021.

EXTRATO DO CO TO No 7tl2021

REF.: Dllpensa de Llcit8çâo tr.' 252021

PARTES: MuoicÍplo de Novr §antr B{rbar1 pessoa jwídica de direito público iotema, i!§crita tro CNPJ sob o n" 95.561.0E0/000t-60, com
sede administrativa na Ruâ Walfuo Bittencoun de Moraes, 222, neste ato repÍÊsêntado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Cleudemir Valério, e a

emprssa IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 18.001.919/0001{5, com sede na Rua Cicero
Rodrigues, 125 - CEP: 86225000 - Baino: Centlo, Sarta Cecilia do Pavão/PR.

^TUETO: Cotrtrrtrçio dc empresi eipecializada ne reelizaçlo de eyctrtos em comeDonçio drs festiüdrdes de ÍiD de rno.

\-.LOR: RS 16.000,00 (deze3scit mil re.i3).
PR.AZ, DE VTGENCIA: 90 (Dovctrar) dir§, conlados a paíir da assinatur4 ou seja, até 0210212022.

SECRETARIÂ: Gabinete do PÍefeito-
R.ECURSO§: Gabinete do Prefeito.
REsPoNsÁvEL JUÚDtcO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR t' 22.932.
DATA DE ASSINATURÂ CONTRATO: Osnrn02t.

EXTR"\TO DO CONTRATO N' 721202I

REF.: DiipeNr de Liclasçío tr.' 262021

PARTES: Mütricípio de Novr Srtrtr Bórbrre, pessoa juridica de direito público iotema, irscrita no CNPJ sob o n' 95.561.080/0001-60, com
sede administrativa na Rua walfiedo Bittenmurt de Moraes, 222, neste ato rcprcsentado p€lo seu Prefeito Municipal, Sr, Claudemir Vslério, e a

cmpÍess ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDÀ inscrit8 no CNPJ sob no 01.742.50510001-94, com scde na Avenida Sants Catarin4
156 - CEP: 86804015 - Bairo: Vila Sants BárbaÍa, ApucaÍana/PR.

OBJETO: Aquiriçío dc fogm de rrtificio pera comemortções dc li!!l de tno.
VALOR: Rt 8.660,00 (olto Dit seiscetrtor Ê se$entr rerls).
PRÁZO DE VIGÊNCIA: 90 (rovertr) ürs, co ados a p8Íir da assinaturÀ ou scj4 até O2nLnO22.

§ECRETÂRIÂ: Gabinete do Prcfcito.
RECUR§OS: Gabinctc do Prefeito.
RESPONSÁVEL JUÚDICO: Camcn Cortez wilcken, OAB/PR n' 22.932.
r! 

^.TA 
DE A§SINATIIRÂ CONTRÁTO: 0illlâ02t.

ALIMENTAÇÁO E HOSPEDAGEM E]!' }'IÂGEM À CIDADE DE CURITIBÂ-PR. ONDE O FUNCÍONÂRIO
ESTÂRÂ REÂLIZANDO UM TREINAMENTO PAR,A OPERAÇÃO DO SISTEMÀ NACIONAL DE
CADASTRO RIJRAL . SNCR, SENDO NECESSÀRTO O TREINAMENTO PARA OPERÁÇÃO E
INTEGR.A.ÇÀO DO SISTEMA UJA OPERAÇÀO O INCRÂ REALIZA EM PÂRECERIA COM O MI,JNTCIPIO.
À SAIDA DO MUNICTPIO OCORRERA NO DIÀ O7/TT/2O2T E O RETORNO NO DIAIUIINO2I.
oslllt2oTl
4479nO21

CLAUDEMIR VALÉRTO
PÍefeiro Mutricipal

v
O Prsfeito do Municipio de Nova Santa Báôarq Estado do PaÍaná, usando das atribuições que lhe sào conferidas por [ri, tendo em vistâ as L&i!U!U!]iqipA!§
n" 8092016 e ú" 8932018, bem como, IrstÍuções Normativas do Tribunal de Conras do Estado do Paraná, CONCEDE DúRIA1S;, como segue:
Scridor: WEVERTON TRINDADE
Cergo: FUNCIONÁflO
SecÍetrrlr/Deprírrrerlo: OBRÂS
VrloÍ (R$): R§ r.000,00
D6tino: CUruTIAA-PR
Objedvo d! Vi.geDr SOLICITÀÇAO DE DIÂRIÂ 0S (CTNCO) DIÀRIA§ COM PERNOITE AO SERVIDOR WE!'ERTON

IBJND4DL TOTALIZANDO O VALOR DE R§ 1000,00 (UM MIL nEArS), pÂRA CUSTEAR DESPESAS COM

D.t. do PrgrmcÍlo:
N' do P.BimeDto:

II - Ato! do Poder
Não há daÍ,.

Nâo há publicações pa.à a presente data.

Dlárlo Oficlal Eletónico do ilunlcÍplo de ovs Santa Bárb..s
Ruâ: WalÍÍêdo Biíêncourl ale irorae3 n'2 - Cântao

FoÍleJFar: (43) 32664100
É-m.il: diaÍboficiâl@íÉb.pr.gov.bí / pínnsb@nsb.pr.gov.br

Siiê: w\xw.ílsb.prOov.br

Nova Sântâ Bárbara - PR, OS de I{OVEDIBRO dc 2O21 - Diário Olicial Eletrônico - EdiçAo: 208612021-l2l

EXTRÂTO TO TERN,IO DE A.DITIVO
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
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râ ismWeb, .c., s,

ao fiscal do contato n" 7112021 - Show fim de ano
l mensagem

Setor de Licitaçôêô - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: cristiano-almeida@hotmail.com.br

Boa taÍde,

Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telêíonê/ Whâtsâpp (43) 3266€114

'Él
71 2021 - Conlrato Dispensa 25 2021 - lmpacto.doc
62K

https://mail.google.com/mail/u/o/?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar{066092456807040303&simpl=msg-ao/o3Ar5502... 111

5 de novembro de 202'l
14:03

Segue anexo cópia do contrato n" 7112021, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 2512021, firmado
com a empresa IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
18.001.919/0001-65, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na realização de eventos
em comemoração das festividades de Íim de ano, a fim de que o mesmo seja acompanhado,
assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.



PREFEITURA MUNIC]PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESIÂDO OO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇAO

N" i5 / ,ot\
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N' ESPECIFICAÇÃO DOC OBS.
1 Capa do processo trl'
2 Ofício da secretaria solicitando 0k
3 Prefeito pedindo abertura do processo í)k
4 Cotações de preços ot(

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇâo) OF
Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo) OK

7 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0r,(
I Parecer Jurídico (rV
o Edital de autorização do Prefeito OK

10. Publicação Mural de Licitaçáo (TCE) !(
11. Publicação (Diário OÍicial Eletrônico do Município). oÉ
12. Contrato It(
13 Publicação do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico

do Município) 0í
14. Cópia do contrato ao fiscal

Rua WalAedo Binencourt dc Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - E-mai I - I icitacao@nsb.or,gov.br - §r*,w. nsb.Dr.qov.br

5.
6.
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PREFETURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSÀ DE LICITAÇÃo N" 2sr2o2l

Aos 12 dias do mês de Novembro de 2021, lavrei o presente termo de

enceÍramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 2512021, registrado
em 04/1112021, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 01 ao no 63, que coÍTesponde a este termo.

lEhitu
Responsável de Licitaçõ

Rüâ Walfredo Bittencout de Mora€s Ír'222, Centro, Fone 43. 32óó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Süra Bárbarâ, parÊIrá

- E-mail - licitaco@nsb.DÍ.Eov.br - wwr,v.nsb-oÍ-pov-br


