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e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupÉo das vias de acesso às
mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou máo-de-obra no mercado;
h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CúUSULA DÉcIi,A sExTA. Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40
do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de í993, passando a substituí-los os seguintes
instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada
a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas,
inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançôes
cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉctiltA sÉflMA - DAs DtspostÇÕEs FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 5í/20í3 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos seráo resolvidos com observância das disposiçóes constantes das Leis no 1052012002,
Lei 8.666/í 993 e demais legislaçÕes pertinentes. A homologação do resultado desta licitaÉo não
implicará direito à contratação. A beneficiária que ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo do Íomecimento e/ou contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citaçáo e da ampla defesa, Íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo, e
se for o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
O contratado é obrigado a ÍepaÍaÍ, corrigir, remover, reconstruir ou substltuir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto constante do Anexo ldeste Edital, em que se verificarem vícios,
defeitos ou inconeções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉGIMA OITAVA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será
assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da Ata.

CONTRATANTE CONTRATADA

Rua Walfuo BinencouÍt de Moraes no 222, Cento, I 43. 3266-E100, I - E6.250{00 Nova Santa Báóar+ Paraná - El - E-
mails - ljgigpggj@lsb"prggllú - www.nsb.or.sov.br

Nova Santa Bárbara, I I
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r. xaarurnçÃo uuníorcl:
1 .1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembléia Geral que aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembléia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação
legal.
Observaçôes:

a) Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteraçáo, se houver,
deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de atividade da
empÍesa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

Í.3. Documentos matriy'Íilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante resoonsável lo fornecimento com o número doCN PJ e endereco resoectivo.
í.3.1. Se o licitante resoonsável oelo fornecimento for à matriz. todos os documentos
deverão estar em nome da matriz.
í.3.2. Se o licitante res onsável pelo Íornecimento for à filial. todos documentos deverão

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO 03 - DOCUIT/IENTOS NEC RIOS PARA HABILITA

estar em nome desta,

2. REGULARIDAOE FISCAL:
2.1. Proua de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidáo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Divida Ativa da União);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Gertidto Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da
Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social - Certidáo Negativa de Débito - CND com o INSS.
e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CertiÍicado de Regularidade do
FGTS - CRF.

Q Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ).
2.1.1. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o que
dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.
2.1.2. Caso o licitante queira se valer do regime diferenciado disposto na Lei Complementar
Federal de no "123/2006, deverá apresentar na sessão de licitaçáo CeÉidão SimpliÍicada da
Junta Gomercial conforme a lnstrução Normativa de no 103/2007 do Departamento Nacional de
Registro do Comêrcio, além de firmar declaraçáo conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura,
comprovando ser micro empresa ou empresa de pequeno porte. (modelo ANEXO 09).

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, náo se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçóes fazendárias dos
entes ou órgáos indicados.

3. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHIST A (LÉI 12.440120111,

3.'l . CeÉidão Negativa de Débitos TÍabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidáo negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei rf 5.452,
de 1q de maio de 1%3. (NR).

Rua Walfredo Binencourt dc Moracs no 222, Ccntm, I 43. 3266-E 100, I - 86.250-000 Nova Santa BáÍbarÀ Paraná - g - E-
mails - licitacao(Ansb.pr.gov.br - w*ryv.nsb.or.gov.br
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4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7' DA CF
4.1. Declaração de inexistência de empregado mênor no quadro da empresa empregadora,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

s. DEGLARAçÃo DE tDoNEtDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAÇÃO DE FATOS |MPED|TIVOS
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. PARA COMPROVAçÃO DA QUALTFTCAçÃO ECONÔM|CO-FTNANCETRA
7.1. Certidáo negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias.

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderáo ser por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Adminishação ou publicação em
órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a
critério da Comissáo solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja
constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidôes, quando emitidas através da
lnternet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticaçáo.

Não será desclassificada a empÍeaa (micro/pequeno porte) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de í 5 de dezembro de 2006.

Caso qualquer dos participantes (micro/pequena empresa ou profissional) apresente
Certidão ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 02 (dois)
dias, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conÍorme Lei
ComplementaÍ 12312006 de 151'1212006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no & ío da Lei Complementar
'12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à contratação sem
prejuízo das sanções prêvistas no Artigo 81 da Lei 8666/93, de 2í de junho de í993, sendo
facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de
classificação, paÍa assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Rua WalÊeio Bittercourt dc Moraes no 222, Centlo, 8 43. 326&8100, I - 86.250400 Nova Santa Bárbarq Paraná - El - E-
mails - licitacaoansb.or.qov.br - www.nsb.or.eov.br
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ANEXO 04 - DECLARA DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO NO 51/2013

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 51/2013, instaurado por este municipio, que não
estamos impedidos de licitar ou contrataÍ com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração devêrá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes n' 222, CentÍo, t 43. 326&t100, B - 86.250400 Nova Saota Báôar4 Paraná - E - E-
mails - licitacao@rsb.or.sov.br - nruw.nsb.pr.eov.br
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ANEXO 05 - DECLARA DE INEXI NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÂO ELETRÔNICO N' 5í/20í3

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel ümbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

Rua WalfÍedo Bitlencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266-8100, I - 86.250-000 Nova Santa Báóara, Parará -
mails licitacaoa nsb.pr.so\.br - wwn.nsb.pr.eov. br

E-E.
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ANEXO 06 - DECLARA DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORE S

pneeÃo elernôNtco No s1/20í3

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 1B (dezoito) anos em trabalho notumo,
perigoso or insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçáo
de aprendiz, a partir de í4 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no g854, de 27.10.-99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuiÍ menores de í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n' 222, Centro. I 43. 3266-8100, I - E6.250-000 Nova Sarta Bárbar4 Paraná - E - E-
mails - licilacao@nsb,pr.gov.br - www,nsb.pr.gov.br
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(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)
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ANEXO 07 - CARTA.PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO elefRÔrutCO No 51/2013 - Carta-proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descrição detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

rDEN_TrFrCAçÃO DO GONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:
oNPJ e TNSCRTÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCARIA
ENDEREÇO ELETRÔNrCO

2. CONDTÇÕES GERATS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitação.

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preÇo unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS,; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Rua WalÊedo BittencouÍt de Moraes no 222, Centm, I 43. 3266-E100, I - 86.250400 Nova Sarta Bárbara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregáo.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigaçôes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fornecimento.
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ANEXO 08 - PROCURA O-No de resentantes

TERIIiO DE ADESÃO AO SISTEÍUIA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAçÕES
E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAçÃO DE OPERAçÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)

Endereço:

Complemento Bairro
Cidade: UF
CEP:
lnscrição estadual:
Telefone comercial:
Celular: E-mail:
Representante legal:
tersq, Telefone:
Ramo de Atividade:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregôes Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilôes do
Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitaçôes em que for vencedor;

observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
dos quais declara ter pleno conhecimento;
designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo l; e
pagar a taxa pela utilizaçáo do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociaçáo implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo lV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

5. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga
plenos poderes à sociedade coÍretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes
do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de
seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitaçôes e
Leilões do Brasil, podendo a sociedade conetora, para tanto:

declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
apresentar lance de preço;
apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;

Rua walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266-8100, E - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná - g - E-
mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - nrmry.nsb.or.sov.br

CNPJ/CPF:
RG
Fax:

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilôes a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilizaçáo ora referidas, nos prazos e condiçóes definidos no Anexo lV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitaçôes da Bolsa de Licitações e Leilões.
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solicitar informações via sistema eletrônico;
interpor recursos contra atos do pregoeiro;
apresentar e retirar documentos;
solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
assinar documentos relativos às propostas;
emitir e firmar o fechamento da operaçáo; e
praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que náo poderá ser substabelecido.

Corretora
Endereço:

CNPJ

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Walfredo Biuencourt de Moraes no 222, CeotÍo, t 43. 3266-E 100, I - 86.250{00 Nova Santâ B&bar4 PaÍaná - El - E-
mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - r'rÀry.nsb.pr.gov,br

NOVA SANTA BARBARA

6. o presente Termo de Adesão é válido até J_l-, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas duranle o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.

Local e data:
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

lndicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Operadores
1

CPF: Funçáo:
Celular:

Fax: E-mail:
2 Nome

CPF: FunÇáo:
Celular:

Fax: E-mail:
3

CPF Função:
Celular:

Fax: E-mail:

O Licitante reconhece que:

a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, náo cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitaçáo escrita de seu titular ou do Licitante;
perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transaçôes
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
o náo pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SEF(ASA.

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Rua Waltedo Bittencourt de Moracs n'222, Centro, I 43. 3266-8100, I - 86.250400 Nova Santâ Btubara, Paraná - E - E-
mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www,nsb.or.gov.trr

Nome:

Telefone:

Telefone:

Nome:

Telefone:

Local e data:
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ANEXO 09 - Modelo de declaração de enquadramento em rêgimê de tÍibutação de Micro
em ou em de ueno Na hi do licitantê ser ME ou E

Local e data

Nome e no da cédula de identidade do declarante

Rua Waltedo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266-8100, I - 86.250{00 Nova Santa BárbarÀ Paraná - El - E-
mails - licitacao@nsb.Dr.sov.br - wwrr.nsb.Dr.sov.br

057

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participaçáo de licitação na modalidade de Pregão, que estou
(amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123t20O6.
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ANEXO 10 - Ficha Técnica Descritiva do Ob

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CentÍo, t 43. 3266-8100, B - 86.250-000 Nova Santa Biírbara Paraná - El - E-
mails - Iicitacao@nsb.or.s.ov.br - www.nsb.or.gov.br

Número do edital:

Orgão comprador:

Especificação

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial (em R$)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da
Lei Gomplementar'123, de 14 de dezembro de 2006.
[Somente na hipótesê de o licitante ser Microempresa ou EmpÍesa de Pequeno
Porte (ME/EPPI

*

Ficha Técnica Descriüva do Objeto

Marca:

Data:
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ftEfo ÍúirDlR€íeràEb tb pí€ço -

D.b (b tãl(aíE úo ô Edlal

Datô & lbêÍtÍa & PÍopodas

iIOVA 06tá ê rüeÍtra d.s PÍop@s

Data CrrdaÍrEírto

Data Rê0isúo

DâE R€gistro

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/MunicipaliAMl/DetalhesProcessoCompra.aspx 0910812013
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lmprimir Recibo

A Imprensa Nacional recebeu Oficio Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: O9/O8/2O13 15:52:56
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Oírcio:2613459
Data prevista de publicação: 73/Ogl2O13
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais.
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,808
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q.
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PrEsidência da Rêpública

lmprensã Nôcional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

Matérias
r,Ir'Tr rãiiElilillt IIEÍEII

o diario união.rú
GM

o

A s

59
5

Edital ão 051 2013

7

ara ublica

üencial

Total da matéria 2t
2t

7 ,OO

EEE@il6!Eil

http://incom.in. gov.br/recibo.do?idots26l3 459 09108/2013
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óÉóiE,úeÉ--++ DiarioQpp6lP""o
3ak a I l3/Á80t2013 - EdçãoÍ'09020 3l

061R..tbiãro da qv.bp..: AÉ 29^lEl2013, & tl:lo hoÍÉ
hüo do pEtte: D'! 29l0t/2011, À l4r0o hl)6.
ftlfo Miti.o: RS 4r.§4r0 (qu6t . úú d! qutd.ôro. . irirú .
qurro ,..i. . vi!r. ..nüvo}
bhEÉJrardarÍr8rl pod6ào s o&idas m honino d. .xpdior.
.r [tEÊinEt MudciÍd d. Nd! Seia BárhoÍà- lno n Ru Wâltuo Bino@un
dê ilo.!.3 D'222, Flo follc: (0s 43. 3266t too), oú por En ,t lirJrr4&g,
Ergr& ítc anàrttr8
Novr S.dr BiÍb.t .090&2013

R' 240,tX' . 7t717r2013

fiDo: Mmú pÍ!ço, Do. Ím.
ntCEAIMf,NTO DAS PROF(XTAS: das 0E:{» hoÉs do d'a tr/082013 às
07i59mir. .iô dii 29/08,20 I l
AaERTURA DAS PROPOSTAS: ds 08:00 hoÍas ú oEh59nnn do dÉ
29t0t?0t3.
lNlcto DA sEssÀo DE DlspuTA DE pR0Çosr tu 09:00 ho.rt do .tir
29/082013. por n.io dc Sisrcma de PEgâo Eler.ônico (licÍasõ€, da Aolsl de
Liêir.§r6 c Lcilôês do Btuil, lII.hLItErbI 'Âcesô ldcnrifcado .o hnt -
licilâçô.§".
Pr.çí MtnDo: Rt 2.r.275,60 (vitr... qurtm Ei[ d@círos . 3.t.iL . .ioco
.t i. t .!.!.. @r.Y6I
lr&II.ÍE§afILIrrIIrl pod€rão *r oblida êm honúo d. .xpedi.nrc na
It!í.ituÍr Múicip.l dc Notr Sdr! &úbale sito à R@ W.tfuo Ainmcoun d.
Mo.*. nc 222, p.lo foo.: (43-326ó-El0o). ül por E-mait illllrsrg@tbsflL
& Sira srsh.eflrb
Novâ Súrr BtuheÉ 09ma40ll

pRlFEtruR MlrNlclpAL DE proNTÀL Do PÀRANÁ - Avtso DE
Ltcrr çÀo - pRocDsso LrctrATóRto !. $Írotr - pREcÃo
PRESENCIAL N'. O!t5l2013 - SRP - Otiro: .co!.n..rto d. .opn .
..p..i.ür.d. D Íolleiú."to d. .liD!t6 . D...ri.b d. cúrro F .
.quirc." Ât rrrn: 23 d. .goío d! 20t3. ,i§ 09:301§. no d.p..um o d.
licinçôcs snu.do a Rodovà PR 407. KD 19 - B{lÉióo PrlL d. l.ríc - Po.rrl
do hnEl CÍiaé.io dc JCg.mnto: MíloÍ PÍlSâ Unitrüo. ldia.l: E!l.!Í i
dnposiçào ds úr€rBsâdos m Dcpo.t mcnto dc Licit çôê3 . Corfúor. m
honiltu d!6 08hO0 d I lmo e ds llhlo ü 16lú0 oú gr.tuir.crr. !o rit :
wú.pooiddop.rúapr.td.üa PorÍsl do Pami. 12 dc Ásosto dê 2013.

Rt 7100 , 7aã7r:l0rr

I Pontal do Paraaní

a

I Nouo ltamlomi

Âvrso DE LrcmAçÀo
Editsl dc To.ladã d. Pr.ç6 n" 0l ó,201I-PMN I

o MUNTCiPIO DE NOVO TTACOLOMT. ESTADO DO PARÂNÂ. loma púbtico
quê ,ê 6!i r..liz., cm slr s.d€, Av. 2E d. Selembro, n" 7 I I . C€nro. MuniciPo d.
Novo l'IolorÍi, CEP 8ó.E95{00. Paço MünicipãI. LICITAÇÁO l'a modâlidade
TOMADA DE PREçOS. endo qe o menô Íào $á f@'ccido por c-mlal ou
Íü" Tíüo com objg'ro I CONTRATAçÀO DE EMPRESA ESPÉCIÂLrZÁDA
PARÂ MNSTRUçAO DE ÂLAMBRADO NO CENTRO DE EVEI'{TOS DO
MUNICIPIO DE NOYO ÍTACOLOMI, no lalú d. R§ 31.0«),00 (lriírâ rÉs
mil . .e!..!t !êii Étu} Â P!ía coÍr o uúeirc rd do Edihl . s.us Esp.cívos
moddo.. ld.rÉos c &cxo3, podãi s cxadÍ.dÂ Ío od.rcso suprumrionado a
p.nt do dir ú d. Ágodo dc 20 13, ,!o húíÍio (:6qcial. dc s.B!ü. â s.xrlf.iÍâ
dr. t:00 ir ll:00 ho.s c d.. 13:00 àLs 17:00 hoí!s. A ffi nno r.Íá fom.crd.
pú coíttjo. Êx ol, êoiil, rpaE rctiÍid! ,.iso.lmcnt . lnfm"!çõ.r .dicioüis.
óiüdú. pdidos dc .s.|.ítciMto, d.!qào s chc.ftiÍh.dos á Co'n'§rào d.
Licit{ô.smd ..!çDxiD.mãlcioiâdo.A6n 8rd6do.Bncnto§.píoposra§
d. ,rtfos d.vcíi s.Í cfáurda tG às 0Er30 hoÉs do ô. 27 d. agoío dc 201 l

Nolo li-oloo\ 09 & aAoío d. 20 l0l

ROBFRTO \II \H07

pRf,Ff,ITURA Do MUNICIpto DE FoNTAL Do paRÀNÁ - 
^vtso 

DE
LrcrraÇÃo - pRocf,sso ÀDMrNtsrRATIvo .. 0t6rr0l, pR"zcÃo
PRESf,NCIAL N'. üó/1013 - SRP - Obi.ro: .ConrúlCo d. .ÍDí!sâ
.specraliãd! m fonêcitrÉ o d. Si!@6_ÀlEnÍilio!-EEçirtir Fn 3upü ri
ncccisidad.s do Ecim findâDcúnl . C.nrE Muíicipris d. Educrsáo ln.hnril,
p.lo pcíido dê 12 (doz) ffi.s Àü.r.u..:27 dêBosrod.2013, is 09:30ü8,
m dcprnamcnto de üciràçõ6 snEdo a Rodoyio PR 407. Km 19 - Bdll.irio
Pmir d. L6r. - Pd al & PI@í Crirario d. Júttrn nto: Mêíôr PrE!
Unnío. f,dir.l: Ett ni à dkpGiçao ds i clsâdos D DcFrr.mnlo d.
Licir4üs c Corú.ros. D ho.ino d.s 0Eh00 s I lh00 . ds 13h30 iú lómo oc
tnhiL@!.. m.it : rrt.poo.ldop...EpÍ.!oa.bÍ. Porrd dô Prúi! 12
dc 

^go§!o 
dê 2011.

Rt tqo - Taazo.tl

I Pranchita

- avlso DE LrcrrÂÇÀo
PREGAO PRESENCIAL..' OJNOI] . THF

A FIjNDAÇÂO HoSPITALAR DÂ FRONTf,IRÂ - FHt por mrc.mcdio
dc sla PÍêsoeiE @mui@ qúe rcâlrznâ lici|açáo. na modrlidâdc PREGÀO
PRESENCIAL. oblerNârdo a CONTI"ATAÇÀO Df, PROFTSSTONÂL
(ÂDVOGÂDO COM CONHICIMf,NTO DO CAT]SÂ) QUE ETETUE
TSTUDO VISAI\DO IDENTITICÂR T COBRÂR f,Vf,NTUAL
DIFf,RENÇÀ SOBRI OS PROCEDIMf,NTOS PRTSTÀDOS AO SUS
I a0MUriERADos pf,LAs TABELAS sar f, stlvsrrs No pERioDo
COMPRf,INDIDO ENTR.f, 01,10719{ A ]0/l0lr9. A ab.nuE dos dv.lop.s
s.rá m dir 27 d. 

'to.ro 
d.20rr- i.oqhool;í. O Ednd.srá disponivclcpod.

s.r íeri.ado dire&ment. m sla d. licnaçõc§. no p.dio d. PÍlf.iruÍa Muicipol
d. P6chnà- coú endereço à A' Simão Faquinello. 3ó4. c.nlro. no honiíio &
expdic e d! Pr.fenE Mmicipal dc PrúchitÀ ds 07h30nií À llhlomin.
drs 13h00 À 17h00. de 2' a ó' fdE lnfmâçóes pclo fonci fe\ (46 ) 3540 I 122

Rl taa.00 - 7aa7g20r3

PúnditÀ 08 d. ãa6lo dê 20 I 3

Sui T.tir.. B.!d.ir.

I Quarto Centenário

Rt i 20,oo , 7422í2011

Rl 168.00 . 7!90&2013
pR[cÀo pRESENCLAL fi.. i0/r0I]pMec

SISTTMA Df, REGISTRO DE PREçOS

I Puanagwi

Avtso oE PaEGÃo
PBEGÃo PBESENctaL N"049/2013
FEGI§IRO DE PREÇOS N9 021/2013

OBJETO: ÂOUlSlÇÁO OE üÂTEFIÁL ExPEoIENTE, EM
ATENOIUENTO AS SECBETABIÂS UUNICIPÂIS
vÂLoR uÁxllto EsTtMÂDo: Rt §.93o.6oo,5qsas MtLrÕEs,
NOVECEIVTOS E rBNTÂ trtç SETSCENÍOS REÂ|S E C|i{OUENTÂ E
sEls cExrÂvos).
ÍPO: IE,lOa PAEçO POB ITEU
PEAIOOO: l2{OOZE) XESES
OAT^ O^ 

^AERTUR^: 
2roa/20'13 HORÀnlo, OgrOOtl

ENOEÊEçO: wwu.p..an.9uâ-pí.9ov.br
LEGISLÀCÂO APUCAVEL: t.gi N" 10.52002 Lê' N' a.666/93 E O
oEcaETo ltuNtctP^L t{. 67a,roo5-
ournos EscL aEcllaErTqs pooEaÂo sEB FoBNEcroos pELA
co$SsÃo PERIAIENrE oE ucÍÍÂÇÃo, FUÂ JúLtA oa cosÍa,
322. CENTnO, NO llOF^FlO OAS l3:0{} ÀS l8:0oh OU PEIO
ÍELEFONE t{r (at) 34?e6OO3-

P^BÂ|{ÂGUÀ 09 DE AGosTO OE 2013.
úGlÂ aEGtNA oE cÁrrPos

PREGOEIFA

EITRÁTO DA ATA Df, Rf,GISTRO Df, PRDÇOS N.. 232013- PMQIC

CoNTRATANTF MUNICÍpro D0 eUARTo ceNT[NÀnro, Est do do
Pâr&á, pesea júdica de Direiro público intemo. com s.d. âdÍninLrúiv, i
Ârcn,da Raposo rav@s, 594. c.trúo, ,B cidadc d. Quâío C.nr€náLíio, Esrrdô do
P.rrná. iúsúilo m CNPJMF eb No 01.619.104/0001-4 t

FORNECET\OR: GLOBALÔNIBUS LTDA. ME, inscnlô noCNPJ/MF sob N",
14 ló7 2tlr'000l-23. êstâb€lEidaà Rua Balmona Wi@i6Tmmbini. Í3 §.h
03. Parqu. Industriâl I. na cidâd€ dc C po Mouràd?R.

oRJFTo' A pÉ*ítê .{TÀ - SRP lem por obito o Rf,cISTRO DE PRf,çOS
oBJ[TlvÂ\Do A coxrR{TÂÇÀo DE sERvrÇos Df, EMpRf,sA
PTRTII'iENTE ..TO R{TIO PARA FORNÉCIMENTO Df, MÀTERIAIS
NEcf,ssÁRros Bf,M coMo -{ ExDcuÇÀo DE pREsrAÇÁo Df,
sf,RvlÇos Df, fuNIrÁRrA, PI§TURA, TÂPEC^RI^, REFORM § E
Rf,pARos { sERElt REÂLrz{DAs EM ôNraus urrl-rzaDo6 No
TRÁNSPTORTE ESCOLAR MLNICIPAL confom. d..criçõ.s co§lrl6 D
propo$â de pEços do fom6edG @r .do

VALOR mTÀL: RS 55520,00 (cirqü.ía. . .i.co oil G qriú.ola . va,.

Rl 1a4,q, - 7!768/201!
PRFCOS REGISTRADOS
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AP[t - lssociação de Pais e Amigos
rilos txcercionais de hirurã

APAE

(:)E

,

lbipo.á - PR

cNPJ 75.218.750/000í-33

A
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara - pR
Pregão Eletronico 051/20'1 3

t7serszso/ooo1-í51

msocncÃo or rrus E Autcos Dog

rxcÉpcronHs nr nponÂ
8UA MABCIA OE F, A, PEFEIEA. S/N

JPRoPosrA or eneçod-
cEP 86200-000

rsrpoRÃ - Pn

B .BR.EIRA
P

RG 2.0í2.893-8SP/PR
cPF 31.. ?r3.40s-c5

Rua Márcia de Figueirêdo Alves Porrila '/O0
lbiPorã - Paraná - GEP. Eô.200{100

Fonê: (/t:t) 3258{$0 Fax: ('|:l} 3258{526

www.ibipora.apaebrasil.oÍg.br - ibipoÍa@aPaêbrasil.org.br

LOTE ITEM QUANT DESCRTÇÃo MARCA P UNIT. TOTAL

01

0í

0'1

01

01

0't

01

01

01

01

01

01

01

01

0't

01

01

01

01

01

01

01

01

030

030

005

008

010

010

010

008

030

006

006

006

006

0í0

010

050

005

500

r00

006

100

006

004

Bloco atestado comparecimento 16x22 - iOO fls

Bloco atestado medico 16x22 - 100 fls

Bloco comprovante vacinação 16x22 - 100 fls

Bloco ficha atendimento TR 22X32 - 100 fls

Bloco Íicha notificaçáo compulsoria 22x32 - 100 fts

Bloco flcha notiflcação compulsoria dengue 22x32 .lOO

Bloco ícha notificaçao compulsoria ant rab- 1OO fls

Bloco fl trab. realizado teste rapido22x32 100 fls

Bloco guia contra referencia 16x22 5Ox2 c/ carbono

Bloco detecÉo anticorpuS p/ HtV 16x22 - 100 fls

Bloco detecçâo anticorpus anti hep. B '16x22 - 100 fls

Bloco detecçâo anticorpua anti hep. C j6x22 - 100 fls

Bloco detecçáo anticorpus sifilis 16x22 - 1 OO fls

Bloco prontuario abertura 22x32 - 100 fls

Bloco prontuario continuação 22x32 100 f!s

Bloco receituario azul B1 18x9,5 100 fls c/ numero

Bloco reg. permanente vacina 22x32 - .1OO fls

cartao acompãnhamento ambulatorial dengue 20x10 dob

Ficha aprazamento imunização 12x17 cart.

Bloco ficha inspeção e segmento 2O,Sx30 100 fls

ficha cadastro funcionarios fte/verso

milheiros Íolder couche br 1S0 4x4 c. 21x.ls

Bloco serv. ant.vetorial dengue 20,5x30 100 fls

4,25

4,25

6,50

9,30

8,95

8,95

8,9s

9,25

4,95

7,50

7,50

7,50

7,50

10,95

11,00

3,90

13,10

0,35

0,65

10,00

1,í0

279,00

12,60

127,50

127,50

32,50

74,40

89,50

89,50

89,50

74,00

í48,50

45,00

45,00

45,00

45,00

109,50

í10,cc

í 95,00

65,50

í 75,00

65,00

60,00

110,00

1.674,00

50,40

003

004

005

006

007

008

009

0'Í0

0í1

012

013

014

015

016

017

0í8

021

022

023

024

o25

026

027

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE
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APAI - Associação de Pais e Amigos
dos txcercionais de hi[oÍã

\ I

cNPJ 75.21 8.750/0001-33

lbiporã - PR

Rua Márcia de Figueiredo Alves Perêira - 400

lbiporã - Paraná - CEP. 86.200-000

Fonê: (43) 3258{500 Fax: (43) 3258{526
www.ibipora.apaebrasil.org.br - ibipora@apaebrasil.org.bÍ

APAE

028

o29

030

031

o32

033

Validade da proposta: 60 dias (sessenta dias)
úãípr"ços óotáaos acima con'templam todaá as despesas necessarias ao pleno fornecimento dos produtos'

lbiporã1003 de setembro de 201

-M
eitsaHbira
Presidente ,',".""#RG 2.012.893 - SSP/PR

Tsztszso/ooo1-33

TOTALDESCRIÇÃo

507,00

2.600,00

'1.100,00

114,48

109,50

90,00

174,00

8,45

130,00

'110,00

3,18

10,95

3,00

5,80

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

APAE

pacotes saco papel 10x20 logo farmacia basica

pct sacola kraft 175 grs alças nylon e ilhoses fdo p.

pct sacola plastica branca 25x35 d logo farmacia

tls controle serviços 50 fls c copia 10,5x15 cm

tls doc. aÍrecadação mun. 16x22 50 fls 2 vias carbonadas

s nota neutra sem copia 50 fls 100x150

tls requisição borracharia 50 fls d copia 10,5x15

01

01

0í

01

01

01

01

060

020

010

036

010

030

030

TOTAL R$ 8.342,28 (OITO MILTREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

@@@ @@

ÀSSOCIACÁO DE PAIS E AMICOS DOS

rxcÉtctottlsonnPo*l
RUA MABCIA OE f. A' PEREIRA' VN

cEP 86200'000r rsii;óRÀ - Pn J



1308/13 Comprovante de lnscriçâo e de Situação Câdastral - lmprsgsão

Re(eita HeÍal 066

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastra!

Contrlbulnte,

Confira os dados de ldentificâção da Pessoa Jurídica e, se hou\êr qualquer di\Brgência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERoDE rNScRçÃo

75.2í8.7ír/000í.33
MATRZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

NÚMERO

S'N
COMflE ENTO

BR 369 l{U í34

AARRODISTRITO

SAIDA PARA JATAIZIT{TIO
MUNEIPD

IBIPORA

DATADEABÊRTURA

0310211978

DÀTA DA STTUÀçÂo EsPEchT

DATA oÂ StTUÁçÀo CADASTRÂL

o3111t2005

Página: Í/1

;OME Et!4PRESÂRtÁJ-

ASSOCIACAO DE PAIS EAM ICOS DOS E(CP,CIOI{AIS T'E IBIFORA

TfruLo Do EstAaElEctMENÍo (NouE DE FA{TÂstÂ)
APAE

côoBo E DEscRtçÀo DÂaTMoÀDE EcoNor4EÂ pR$lctpÂL

85.13.9.00 - ftsino fundamental

côorco E DEscRtçÃo oAs AÍMDADES EcoNorúEÂs sEcuN oÁRtÁs
lüio lnformada

cóoGo E DEscRrÇÃo DANATUREzÂ JURIDrcA

399.9 . ASSOCIACAO PEVADA

LOGRÁOOI/RO

R MARCIA DÉ FIGITE)O ALV6 PRERA

CEP

86.200-000

sruAçÂb cÂDAsÍRA
ATIVA

DE SÍTUAçÁO CADÁ.SIRA

struAÇÀo EsPEctÁL

Aproudo pela lnstrução Normati\a RFB no 1.í83, de í9 de agosto de 201i.

Emitido no dia 13/08/20't3 às í7:28:02 (data e hora de BrasÍlia).

@l

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1310812013

r,r\Nw. recgila.íazendâ. gov,br/prepâíBí m písssacfl mprimspagina.asp 111

PR



13/o80trtidão Negativa de Débitos Tdbutários e de DÍvida Ativa Estaduat

{^:E?
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual

No 10770857-99

Certidâo fomecida para o CNPJ/MF: 75.2í8.750/000í -33

Nome: ASSOC DE PAIS E AMTGOS DOS EXCEPCTONA|S DE tBtpORA

Ressalrado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\er e cobrar débitos ainda não registrados ou
que \ênham a ser apurados, certificamos que, rerificando os registros da Secretaria dã Estaoo da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere.se a débitos de natureza
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão dereÉ ser confirmada üa lntemet
www.fazenda.or.oov.br

E§a Certidão tem validade atê 11hAZ01l - Fomecimento Gratuito

s,"",","ffã3il"J;T:?*""0"
# Coordenaçao da Receita do Egado

Cerlidão Nc í0770857€9

Emitida Eletlonicamente via lntemet
13108/20í3 - í7:29:35

Oados trancnitidos de ÍoÍma segula
Tecnologia CELEPAR

https://urr .w.arintemel.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.ôsp?eUser-&ecpF=&êCN pJ=75.218.750/OOO...
'1t.1



Certidão emitida gratuitamente

AtenÉo: gualquer rasurEl ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÀO CONJUNTA NEGANVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEOERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

NOme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGos Dos ExcEPcIoNAIs DE IBIPoRA
CNB.J: 75,218.760/000í-33

Cêrtidáo emitida com base na portaria Conjunta PGFN/RFB n: 3, de O2IOS/ZOO7.
Emitida às 08:00:00 do dia 28105/2013 <hora e data de BrasÍliã>.
Vâlida até 24111t2013.
Côdigo de controle da certidáo: 22E9.DCOF.í69O.EE0F

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dívrdas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenlificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
náo constiam pendências em seu nomê, relativas a tribuios administrados pela Secretaria da Receitra

Iederal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dtvida Ativa da uniâo junto à procuradoria-Geral da
Faz enda Nacionat (PGFN).

Esta csrtidão, emitida 'êm gomê da matriz e várida para todas as suas firiais, refere-se
exdusivamentê à situaÉo do'§ujeito pa§§ivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
conÜibuiçóes previdencifuias e as contribuiÉes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as insãritas em
DÍvida Aüva do lnsütuto Nácionál do seguro social (tNSSj, objeio de certidão especÍfica.

A aceitação desta certidáo está condicionáda à veriÍicagáo de sua autenücidade na lnternet, nos
enderegos <http:/ ,vww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:/ 

^,ww.pgfn.fazenda.gov.br>.

http://ww wreceita.fazenda. gov.br/AplicacoeyATspO/C€Íiidaô/C...
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PODER .]UDICIJ(RIO
.]USTI ÇÀ DO TFÀBÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HISTÀS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÀ
(MA:rRrZ E FIIJTATS)
CNP,I : 7 5 . 218 . 7 5 0 / 0 0 01 - 3 3

Certidão n": 3102618 3 / 2073
Expedição: t0/06/20t3, às
validade: o6/t2/2013 - 7e0
de sua expedição .

069

11:03 :31
(cenEo e oitenEa) dias, contados da data

rNroR!,ÍÀção TMPoRTÀr{TE
Do Banco Nacional dê Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoaE naturaia e jurÍdicas
inadimplentes peranEe a ifugtiça do Trabalho quanto àe obrigações
estabelecidaE em sentsenÇa condenatória transiEada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistae, inclusive no concernente ao§
recolhimentsos previdenciários, a honorários, a custaê, a
emolument,os ou a recolhimenEos detserminadoe em lei; ou decorrenteg
de execução de acordos firmados perante o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

Dúvi"das ê s\rqestõe€: cndtêtÊ!. jus.br

Certifica-se que ÀsSOCIÀCÀO DE PÀI8 E I|}IIGOÍ, DOS BXCEPCIOIIÀIS DE IBIPoRÀ
(!.rÀTRr z B RrlrÀrE) , inscrito (a) no CNP'J sob o n" 75.218.750/0001-33,
NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistsas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das LeiE do
Trabalho, acrescentado pela tei n" 12.440, de ? de julho de 201L, e

na ResoluÇão Administrativa n' L410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dado6 constantes desta Certidão são de re spons abi l idade doe
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aEé 2 (dole) dias
anEeriores à data da sua exp.edição.
No caao de peseoa jurÍdica, a CerEidão aEesE.a a emplesa em relação
a Eodos os aeus esEabelec imenEoa , agências ou filiais.
A aceiEação desta certidão condiciona-se à werificação de sua
autenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InEernet (http: / /www. tet. jus.br) .

CerEidão emiEida gratuilamente .
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CAIXA ECONÔMICA FEDERÁL

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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãot 7s2187s0/ooo1-33
Razão Socia!: APAE DE IBIPoRA
Nome Fantâsia:APAE
Endereço: Loc BR 369 KM 134 r34 / cENTRo / rBrpoRA / pR / 86200_000

Validade: OglOBl2Ot3 a 07/O9/20t3

Cêrtificação Número: 201308091 1 150390758806

Informação obtida em 09/08/2013, às 11:15:04.

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

ldel
09/08/2013 Il:ls

https ://www.sifge.caixa.gov br/Empresa/CrflCrf,/FgeC FS lrnprimirpa...
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MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Bradl

Esta certidão é Élida para as finalidades preüstas no art. 47 da Lei no
8.212, de 24 de Julho de 1991 , exceto para:
- a\êrbação de obra de construção ciül no Registro de lmór,eis;

^.redução de capital social, transêr€ncia de controle de cotas de
ociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou

transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simplei;
- baixa de firma indiüdual ou de empresárío, coníorme def nido pelo
art.931 da Lei no. í0.406, de 10 dê Janeiro de 2OO2 - Código ôiü|,
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

c?i_

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉB[os RELAlvos Às coNrRtButÇôes pnúoÉ'ricÁRns E

Às oE TERcEIRos

No 000692013-14022750
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGos Dos E)GEPCIoNAIS DE
IBIPORA
CNPJ: 75.218.750/000í-33

Ressalr,iado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer
dMdas de responsabilidade do sujeito passiw acima identificado que

-aerem a ser apuradas, e certificado que constam em seu nome, nesta
ita, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. íS1 da Lei

no.5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere.se exclusi\amente às contribuiçÕes previdenciárias e às
contribuiçÕes deüdas, por lei, a terceiros, inclusíw às inscritas em Díüda
Atila da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais
inscrições em DAU, administradas pela procuradoria€eral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta pGFN/RFB.

Conbrme disposto nos arts. 2OS e 206 do CTN, este documento tem os
mesmos efeitos da certidão negati\a.

A aceitação desta ceÍtidão está condicionada à fnalidade para a qual Íoi
emitida e à \erifcação de suâ autenticidade na lntemet, no endereço
<http://www. receita.fazenda. gov. br>.

Certidão emitida com base na portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 20
de Janeiro de 2010.

Emitida em 09/05/2013.
Válida âté 051'1 1 12013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasunl ou emenda inralidará este documento.

wvwrol 0.dâlaprev. gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
1t2
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República Federativa do Brasil

Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público do Foro
llegional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Estado

do Paraná
Antonio Businhani

( Se r ve n t uá rio r!1t1! rci o1

,laimc [,eantl ro Jacobowski
( Escret'ente .l ursmenlado )

Alexand re A. J, Businhanr
, (Escrevente J uramenÍatlo)

i,,?
DA

Eu, ANTONIO BUSINHANI,
Serventuário de'justiça VitalÍcio no

Cartório do Distribuidor e Anexos do
Foro Regional de lbiporã da Comarca
da Região Metropolitana de Londrina,
Estado do Paraná, na lbrma da lei, etc.

EXTRA.TUDICIAL, proposto contra APAE - ASSOCIAÇAO DE P{IS E
AMIGOS DOS E,Y('EPCIONAIS DE IBIPORA ,inscrita no CNI'.|/MF sob n.

75.218.7s0i0001--l-3
NADA MAIS, com refcrência ao pedido feito

CE,RTIFICO, à Pedido rle P:rrte
intcressada, clue revendo em CARTORIO ao meu cârgo no§ LTVROS DE
DTSTRIBUIÇOf S Oe Atos e Processos, verifiquei N,4O CONSTAR até a presente

data NENHUM REGISTRO DE DISTRIBUIÇÔES DE PEDIDO DE
FALÊNCIA, CONCoRDATA, RECUPERAÇÃo ,. luorcral ou

BUSCAS RELATMS AOS ULTIMOS 20(VINTE) ANOS.
COTA R:i 23,50. (Vintc e Três Reais e Cinquenta Centavos).
Lei lJ.6l l/02 - Tab. XY I - l.l l VRC \ 0.lJl.=R$ 19,89
(lircular n" 02Jl2007 SÊl,O RSl,46.
ln lbnnirliziiçio l0'2, Lei 8.129/8ó

REFERIDO E \TER,DADE E DOU FE

D0 c ns\1

rbi ulho rle 2013

DÉÀ

;-SÂ,mf;,.
í tagl0r Lil-, rapíar$as{j i"'l

a:

D IEiTR I BUI DtrR

ET116065

852CPF
E

D 0

Jur
912

ÂÁ

CERT

É
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Empresa / Esabelecimento
llonE BÍpresarht ASSOC DE pAtS EAMTCOS DOS E(CEPC|OI{A|S DE tBpORA

Ítulo do EslãbelecinEnto APAE

Brdereço do EstabeteciÍrento RtlA MARctA DE FlcuREDo A.PERER SN, BR 369 l« í34 - ZOi{A RIRAL - CEp
86200_000
FOIiE (,(t) 3258-4602 - FA* (/íÍt) 3259-4602

Mrnicbio de hstalâção IBPORA - pR, DESIE O7l.1979

( Étâbetecimento Matriz )

Qualificação
Situação Atuat ATTVO - RretM E l€FfttAL / M,RiitAL _ DtA í4 ÍrO MES+í, DEDÉO{1997

Natureza Juíijica 399-9 - ASSOCTAçÃO ptüVADA

Ativilade &onônica Ftincipardo í0í3-0/99 - tM pREssAo DE MATERAL PARA ourRos usos
BtãbeleciÍrEnto

Atividade(s) Econônica(s)
Secundária(s) do BtabeleciÍrBnto

lnscrição no CAD/|CMS

60501038-52

lnscrição CNPJ

75.218.750/0001-33

Quadro Societário

t'lonE CoÍÍpleto / NorÍE Erpresarial

BILSA PERERA

JOAO PERERA DOS SANTOS

lnício das Atividades

07/1979

Qualificação

PRESIDENTE

DIREÍOR

CAD/IClilS No 60501038.5 2

Íipo

CPF

CPF

hscrÇão

324.203./O9-06

328.335.809-59

,H^
Estado do Parâná

SecretaÍh de Estado da Fazenda
CoodenaÉo da Re@ita do EshdoEste CICAD tem validade até 12!0912013.

Os dados cadastrais deste eslabelecirÍEnto poderão ser confirrrdos viâ
hternel www.fazenda.pr.oov.br o

Emitido E letronica m ente via Intemet
13/08/2013 17 131:5 5

Dados Uansmiüdos de Íoíma s€gurd
Tedplogia CETEPAR

IqSTT

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD
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TABELI()NA-I'q
IBIPORA

AUTENTIC
ve rd

3 0 AGo 2013

DÉ NOTAS
-PR
AÇÃO

tiel do inal.

Sicut1a San,l Guerro '
Álvareago -

,lntico Silveito '
Molstta - Escrevenle

RUA PRIMEIRO DE MATO, 1

Cle autênticidade
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CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS

JURiDICAS DA COMARCA DE IBIPORA - ESTADO DO PARANA

{j?E

zo

CNPJ: 03.560.686/0001 €3
Jusênio Carlos Silva Lustoza - OÍicial

Rua Padre Vitoriano Valente, 541 - CEP: 86.200-000 - IBIPORA - PARANÁ

-v\o
N.4

Fone./fax : 0)0(43 3158-4060

Certif ico a Pedido verbal de Parte

interessada que revendo em Cartório a meu cargo, nos livros de registros e

demais papéis nele existentes, verifiquei constar registrado em Pessoas

Jurídicas o Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO DE PAls E AMIGoS DOS

EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ-APAE, protocolado sob no 1295, em 2311211968'

sob no 19, livro A-01; Primeira Alteraçáo do Estatuto em 2410411969, no 19/0'1,

livro A-01; Segunda Alteração do Estatuto protocolada sob no 1322, em

14tO7 t1g6g, n" 191o2, Livro A-01; Terceira Alteraçáo do Estatuto protocolada sob

no5232,em26t07t1994,no19/03,LivroA-0'1;QuartaAlteraçãodoEstatuto'

protocolado sob no 1 í291, em 13tOBl2OO2, no í 9/04, do Livro A-04; Quinta

Alteraçáo do Estatuto protocolada sob no 12558, em 29112120O3, no 19/05, Livro

A-06;SextaAlteraçãodoEstatutoprotocoladasobno13288,em2311112004,no

19/06, Livro A-07; Sétima Alteração do Estatuto protocolada sob no 14638' em

o9/11/2006, no. 19tO7, Livro A-0í0; oitava Alteração do Estatuto protocolada sob

no16094,em05/05/2009,no19/08,LivroA-12;NonaAlteraçãodoEstatuto

protocolada sob no 17804, em 13t04t2011, no 19/09' Livro A-15, e Décima

Alteração Contratual registrada no Lv' A-16, Íls. 257 a 282, sob no 19/10, e

protocolo 18856, em Ogto7l2o12, sendo a referida Associação inscrita no CNPJ

sob o no 75.218.75010001-33. Nada mais com relação ao pedido feito Dou fé'

Eu,{,Andreia Longhi Hangai, Escrevente, digitei, dato e assino'

tbiPorã, 1B de julho de 2013'

X i- "ti!.,\Andreia Longh nga
E. Juramen d

fl

Rua Pe Vitoriano Valente, 54í - CEP: 86.200-000 - lBlPoRA -

§

Fone : 0XX43 3158-4060
ÉnnnNÁ

CERTIDÃO

rf-
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1OA ALTERAçÃO DO ESTATUTO DA APAE DE IBIP

CAPíTULO I

Da Denominação, Sede e Fins

,,li'

Art. 10 - A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de lbiporã ou,

abreviadamente, Apae de lbiporã, fundada em Assembléia rcalizada em 13 de Julho de 1968

nesta cidade de lbiporá, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento lnterno e,pela

legislação civil em vigor.

Arl.2o-AApaedelbiporãéumaassociaçãocivil,beneficente,comatuaçãonas
áreas de assistência social, ;educação, saúde, prevenÇão, trabalho, profissionalização,

J"f"", " 
garantia de direitos, 'espodà, cultura, lazer, estúdo, pesquisa e outros, sem- Íihs

'lucrativos ou de fins não ecorlômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua:

Marcia de Figueiredo .Alves Pereira, n1 400 , bairÍo saída para Jataizinho, e foro no

municÍpio de lbiporã, estado do Paraná.

Art. 3o - A Apae de lbiporá tem por MlssÃo promover e articular ações de defesa de

direitos e prerençáo, orientações, prestaçáo de serviços, apoio à família, direcionadas à

melhoria da qualiáade de vidá da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedadê
justa e solidária.

Art. 40 - A Apae de lbiporã adota como símbolo a figura da flor margarida,. com pétalas

amarelas, centro laÍan.ia, pedúnculo e duas folhas verdes, uma dé cada lado, ladeada por

duas mãos êm perÍ|, ÍÉl cor cinza, desniveladas, uma em posiçáo denamparo e a outra, de

orientação, tendo embáixo, partindo do cêntro, dois ramos de louro, contendo tantas Íolhas

quantolorem os números dos estados brasileiros mais o Distrito Fe§eral. 
,

Parágrafo lJnico -_A utílizaÇáo e a aplicação do simbolo do movimento apaeano
'deverá obÀervar cores, 

-proporçõàs, 
áreas de isolamento, tipografia, formatação das

assinaturas, em conÍormidade cotTl o manual da marca expedido pela Federação Nacional

deS Apaes.

Art. 50 - A bandeira da Apae de lbiporá, na cor azul, contendo ao centro o símbolo do

movimento apaeano e o nome áa Apae, terá dimensões na proporção de 1 de altura por 1,5

de largura.

parágrafo único - A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da marca e

das cores, deverá estar em conformidade com o manual da:.bandeira expedido pela

Federaçáo Nacional das Apaes.

Art. 60 - Os eventos realizados pela Apae poderáo utilizar como instrumento norteador

o Manual Básico - cerimonial da Rede Ápae, elaborado pela Federação Nacional das

Apaes, para organização de seus protocolos.
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Art. 70 - O dia 11 de dezembro é consagrado como Dia Nacional das'Apães (Lei n9 '

10.242, de 19 de junho de 2001), e deverá, obrigatoriamente, ser comemorado corn o

hasteamento da bandeira da APae.

082

Art. 80 - Considera-se "Excepcional" ou "Pessoa com Deíiciência" aquela que tem

impedimento de longo prazo de natureza íísica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 90 - São os seguintes os fins desta Apae, nos limites territoriais do seu município:

intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;

l- promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,

preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus

ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno

exercÍÕio da cidadania; i
ll,- prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público deflnido no inciso I deste

artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social,

reaiizando atendimento, assêssoramento, defesa e garantia de direitos, de íorma isolada ou
.cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas

famílias;

lll - prestar serviços de educação especial às pessoas com deíiciência,

preferencialmente intelectual e múltipla;

lV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma

methor qualidade de vidà para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e

múltipla. 
I

Art. 10 - Para conde'cução de seus fins, a Apae se propõe a:

I - executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma

gratuila, permanente e iôntinuada aos usuários da assistência Social e a quem deles

necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se

,restringindo 
apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;

ll - promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização

de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o obietivo de arrecadar fundos
destinados ao financiamento das açóes de atendimento à pêssoa com deficiência,
preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das finalidades da Apae;

lll- incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas

ações e,nos programas voltadoi à prevenção e ao atendimento da pessoa com deflciência,
preferencialmente intelectual e múltipla;

lV - promover parcerias com a comunidade e com instituiçóes públicas e privadas,

oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deÍiciência, preferencialmente

?
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XVIII encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de a

assuntos referentes à pessoa com deÍiciência, preferencialmente. intelectual e

incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;

XIX - compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, estaduais
e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preÍerencialmente intelectual e múltipla,
provocando a ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e do
aperfeiçoamento da legislação;

XX - promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em
relação à causa da pessoa com deÍiciência, preferencialmente intelectual e múltipla,
propiciando o avanço científico é a permanente formação e capacitação dos profissionais e
voluntários que atuam na Apae;

XXI - promover e/ou esfimular o desenvolvimenlo de pÍogramas de prevençáo da
deficiência, de promoção, de ploteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direitos da
pessoa com deficiência, preferericialmente intelectual e múltipla, de apoio e orientação à sua
família e à comunidade;

XXll - estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços
prestados peta Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de etica e de
eÍiciência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;

XXlll - divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, pelos meios

.disponíveis;

XXIV - desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação eÍetiva
das pessoas com deficiêpcia, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão da Apae;

!
XXV - promover e articular serviços e programas de prevenção, educagão, saúde,

assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa com
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Art. 11 - A Apae de lbiporã integra-se, por fillaçáo, à Federação Nacional das Apaes,
de quem recebe orientação, assessoramento e peÍmissão para uso de nome, símbolo e sigla
APAE, a cujo Estatuto adere.

§ 1o - Após a Íiliação à Federaçáo Nacional das Apaes, a Apae, será âutomaticamente
Íiliada à Federação do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.

' § 2o - A concessão, a utilização e a permanência do direito de uso do nome, sÍmbolo
e sigla Apae pela filiada estáo condicionadas à observância do Estatuto, das ResoluçÕes, do
Regimento Interno e das decisões dos órgáos diretivos da Federaçáo Nacional das Apaes e
da Federação das Apaes dos Estados.

§ 30 - A Apae apresentará, anualmente, à Federação das Apaes do Estado, até o dia
30 de abril, relatório sucinto de suas atividades, incluindo balanço financeiro, acompanhado
de parecer do Conselho Fiscal e plano de açóes para o ano seguinte, indicando os pontos

4 6APAE DE IBIPORA _ GESTÃO 2011/2013
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095
positivos e negativos encontrados em sua administração, no exercÍcio.

Art. 12 - A Apae preservará sua autonomia administrativa, Íinanceira e jurÍdica perante

a Federação das Apaes do Estado, Federaçáo Nacional das Apaes, Administração Pública e

entidades privadas, náo gerando, em nenhuma hipótese, direitos a vínculos empregatícios
entre seus funcionários, dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo a cada uma,

particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigaçoes

comercials, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes do trabalho, previdenciárias,

fiscais e tributárias, de coníormidade com a legislação vigênte e/ou práticas comerciais,
financeiras ou bancárias em vigor.

CAPÍTULO II

Dos Associados

Seção I

Do Quadro Social

Art. 13 - A Apae de lbiporã é constituÍda por número ilimitado de associados, pessoas

físicas e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que consta do

contrato social.

§1o - São requisitos para admissão do associado: idoneidade, maioridade' capacidadê

legal, envolvimento com a causa da pessoa com deflciência, compromisso com as ações

desenvolvidas pela Apae.

§2" - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações
.e encargos sociais da Apae. .t

Art. 14 - O quáOlo social da Apae é constituído pelas seguintes categorias de

associados:

l- contribuintes: pessoas físicas e jurídicas, devidamente cadastradas, que

contribuem com a Apae por contÍibuição regular, em dinheiro, mediante manifestação de

vontade em contribuir para a execução dos objetivos da Apae, íirmando termo de adesáo de

associado;

ll - beneméritos: pessoas íísicas ou iurídicas
Administração ou por proposta da Diretoria Executiva,
movimento das Apaes;

APAE DE IBIPOR/i _ GESTAO 2011/2013

que, a .juízo do Conselho de
prestam relevantes serviços ao

lll - correspondentes: aqueles que prestam colaboração à Apae, porém residem em
outros pontos do teÍritório nacional ou em outro país;

' lV - honorários: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado

relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência, ou que tenham concorrido de
maneira apreciável para o progresso da humanidade no campo da deÍiciência;
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