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GOVSRITO DO EsÍADO

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í 2985295-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.637.86510OO142
Nome. KARLA WILCKEN
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriflcando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos náo existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidâo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e nâo tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçÕes tributárias acessorias.

Válida Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidâo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr.gov. br

Pégina 1 de 1

Emitido via lnterel Pública (19/0312015 15:57:02)

1710712015
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Página 1- Ce l.

,A

PODER, JUDlCIÀRIC
JUÍJTIÇÀ DO TRÀEÀLiIO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀLHISTÀS

Nome: I(ARLA WILCKEN 68484348920 (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: L2.637 .865/ 0001-42
Certidão n': 87529101- /20L5
Expedição
Validade:

19 3/2015, às 1-6t00 22
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua e

cert.if ica- se que KÀRr.À wrrJcKEN 68484348920 (MATRTZ E FrLrArS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o no L2.637.865/OOOL-42, NÃo coNSTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa no L470/ZOtl do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011,.
Os dados constanLes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http : / /www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO TUpORTAIITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

sua
na

4/Oe 0
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Prefeitura do Município de Assaí
E§TADO OO PÂRA'ÚÂ

Awnida Rb de Janoiro. 426 - Fona: (0431 262-1313 - CEP 86.220{00

DEPARTAMENTO DE FAZENDA
orvrsÂo DE REcErrA E Flscer,zaçÃo

cnRrmÃo niEcATIvA N" 22ól2ols

Certifico que, revendo os livros existente nesta Divis& de Reccia c Fiscalizaçilo, não
foram encontrados débitos vencidos corrcspondentes a Impostos, Taxas c outros coÍn rclação ao úaixo rcferido.

Válida pclo prazo de 30 ( trinta ) dias, não podendo a certidâo sontcÍ eros ou Íasuras.

REFERENTE

FTNALIDADE DA
PARA FINS DE ONTIS

Flcr rcscrvrdo ro Munlc{pio o dirçlto dc cobrrr débitor quc por vGrtun venhrm a

ser constetedos em bulcrs posleriorcr, rssim como de efeturr ou rcvcr lrnçrmeotos robrG frtos gendores Jí
ocorridos, Artigo 2ó2 do CTM n.' 0l/ 2lXl4 DE 30/12l2m4.

P

PESQUISA REALIZADA POR:

LEALOAÉ,
NüREi2,
RCxtriz
POIER

Chefe de
Receita e

Divisão de
Fiscalizaqão

KÂRLA WILCKEN

RUA CONRADO MEDEIROS, 2,16

ENCONTRADO DÉBITOS REFERENTE A TAXAS E IMPOSTOS EM NOIITE DE KARLA WILCKEN,
PORTADORA DO CNPJ N" 12.637.Tó5/000I.42, ATE A PRESENTE DATA.

CONFORME BUSCA FORAMNA DIV DE RECEITA E

CERTTFICO, ainda que NÀO existem débitos lançados e vencidos.

MARÇO DE 20r5

Nome do contribuinte KARLI\ WILCKEN

A§SAÍ.





Certidão Internet Page I of I
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secrctaria da Receita Federaldo Brasil

Nome: KARLA W|LCKEN 68484348920
GNPJ: í 2.637.8651000142

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do suleito passivo no âmbito da RFB e da PGFN. náo abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http:/Áruww.receita.fazenda.gov.ba ou <hftp://www.pgft.fazenda.gov.be.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNTRFB ns 3, de 0205/2007
Emitida às 09:15:49 do dia 26/0912012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2510312013.

Código de controle da certidão: BFAF.í3AA.FAí7.652D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Ers;iL::t

Atualize sua página Politicâ de Privacidede e Uso Página lnicial Unidedes de Atendimento Fale Conosco Receitafone - 146 Ouvidoria

CERT,DÃO CONJUNTA

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnterlEmiteCerti... 2610912012

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO





072
DE SÃO JERÔNIMo DA SERRA -

Ricardo José Antonlo Glunta _
Dlstrlbuldor

ntúnfrililt

CERTIFICO a pedido verbal da parte
interessada, que revendo em Cartório os livros de Registro Geral e
Distribuição Cível e Projudi - Processo Virtual Nacional, deles não
consta estar se processando qualquer ação Cível, Fiscal, de
protesto contra alienação de bens, executivo fiscal Municipal,
Federal e Estadual, falências e ccncordatas e açÕes em trâmite no
Juizado Especial Cível desta Comarca, contra KARLA WILCKEN
68484348920, inscrito no CNPJ/MF sob n' 12.637.86510001-42,
com endereço no Rua Conrado Medeiros, no 246, centro, Assai -
Paraná. Do que para constar, expedi a presente certidão, com
busca efetuada no período de 20 (vinte) anos, e dou fé.

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE
S.J. da Serra, 2610312015 1401 horas.

Priscila Corrêa
Juramentada

Funarpen - SeIo Digital No lgddu .

mjiNv . cZsou, Controle: dEgZb . nSqx

CARTÜRIU C1VÊL E ANÊXÜ:
São Jerôninro <ia Seira - Pr'
Ricardo Jo-sé Ânionio Giunta

Lscrlvao
cPF 737.677.869-15

Rua Paulo Nader no 1 94, Centro, Ed. Fórum I 43. 32671 331 - r. 26, E 86.270-000, Sáo Jerônimo
da Serra, Pr.

/Ô - ricardoqiunta@ibest.com. br
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0 73
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA
ATTVA DA UNIÃO

Nome: KARLA WILGKEN 68484348920
CN PJ: 1 2.637.865/000í42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidâ0, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas nas

alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei r:P8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http.//www.pgfn.fazenda.gov.bp.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ÍÉ 1.751 , de 021012014
Emitida à.sjlg:T1§ dia2710312015 <hora e data de Brasília>.
Várida at{23t09t20j )
C od i g o O e- 6nt-níe d a certi d ão : BA F 0. D 1 A 8. 4470. 739 E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http//www.receita.fazerda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidac/CndcoÍrjuntalrúeÍ/EÍnitecerüdaolnlerrelasp?ni=126378650001a2&passeeÍ§= 1&tipo= 1 1t1





RELATORIO DE SESSÃO EDITAL OOO8.2O{5

PREFEITURA MUNICTPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

0?4

LOTE OOOOOí . ADJUDICADO
11/03/1s 08:00:00 lNÍcto DA ACETTAçÃo DAs pROposTAs

23lO3hS 16:08:10 CADASTRO IICITANTE ür01 - KARIÁ
wLcKEN 68484348920
(12.637.86s/o(x)142)

2al03ll'O8t1g:üt FtM DA ACEÍTAçÃO DAS PROPOSÍAS

24103/15 09:00:00 ABERTURA DAS PROPOSÍAS

24103h510:00:19 |NíOO DO PREGÃO

24103/15 10:00:19 IANCE 18,60

KARI-A WTLCKEN 68484348920 L2.637.8651úOL-42

24l03lt5 10:01:34 MENSAGEM

PREGOEIRO

Bom dia Sr. licitante. Solicito que seja apresentado o maior desconto possível,

em razão de termos apenas uma empresa participante neste pregão

24 I O3l L5 10:03:46 LANCE

KARIÁ WTLCKEN 68484348920

24 I Oil t5 10:05:35 MENSAGEM

PREGOEIRO

É possível dar mais desconto?

24 I 03hS 10:06:19 MENSAGEM

KARIÁ WTLCKEN 68484348920

lnfelizmente este é o maior desconto possível

12,637.86s/@Ot-42

24lO3/ ts LOtOT:03 rilíOO DO RAÍ{DôMICO

24 I 031 t5 10:07:52 MENSAGEM

PREGOEIRO

lnformo que o prazo para envio da documentação de habilitação é de até 3
horas via fax ou email e os originais em até 3 dias úteis

24 I 03i1S 10:09:21 MENSAGEM

KARLA WTLCKEN 68484348920 12.637.8651NOL-42

OK, estarei encaminhando documentação

24lu3lt5 !.0:29:53 FtM DO RANDôM|CO

241031 L5 10:29:53 MENSAGEM

PREGOEIRO

Declaro como detentor da melhor oferta a empresa KARIÁ WILCKEN

68484348920 1t2.637 com lance no valor de RS 18.5000

24i031t510:37:16 |NÍOO DA TNTERPOSçÃO DE RECURSOS

2al0ilt5tot52:16 FrM DA INTERPOSIçÃO DE RECURSOS

27 I 03 hs 15:55:49 ADJUDICAçÃO

18,50

12.637.86s/0001-42

111





RELATORIO DE LANCES OOO8.2O,|5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

075

LOTE OOOOOí . ADJUDICADO
241031t510:00:19 IANCE 18,60

KARLAWTLCKEN 684843€920 t2.637.8651mt-42

24lO3lLS10:03:46 IÂNCE 18,50

KARTAWTLCKEN 68484348920 t2.637,8651mt-42

1t1





. RELATORIO DE VENCEDORES COMPLETO .

NO]úE DO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA AÁNSRRR

EDITAL / PROCESSO: 0008-2015 I 01112015

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: FABIO HENRIOUE GOMES

INíCIO DA DISPUTA,: 24IO3I2O'15

OBJETO: Contratação de serviços de Buffet, para atender os eventos realizados pela Secretária
Municipal de Assistência Social

076

KARLA WTLCKEN 68484348920 í2.637.865/000142 13.320,00

LOTE: 000001 ADJUDICADO

esnronrcnçÃo

Serviços de buffet para atender os eventos realizados pela Secretária Municipal de Assistência Social

Lote 001

lTEM

1

QUANTIDADE PREçO

18,50@

13.320,00

VALOR

13.320,00

UNIDADE

UNIDADE

MARCA / MODETO

buffet 720

TOT.At NO EDITAL 13.320,00

1t1





. PARTICIPAT{TES DO PREGÃO .
0??

NOME DO PROMOTOR:

EDITAL/ PROCESSO:

DATA DE REALIZAçÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

LOCAL:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

0008-2015 t011t2015

24 de Março de 2015 às 10:00

lniciado em 11/03/2015 08:00 e Íinalizado em24lO3l2O'15 08:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Contratação de serviços de Buffet, para atender os eventos realizados pela Secretária
Municipal de Assistência Social

LOTE: 00000í ADJUDICADO

LICITA}.ITE

KAR|Á WILCKEN 68484348920 ME

CPF'CNPJ

12.637.865/0001-42

MEL}{OR LANCE

241O31L510:03:46 18,50

PARTICIPÂçÃO

Efetiva

1t1





)
- RELATORIO DE RESULTADO -

)

EDITAL: 20íS0008
DÀTA DA DISPUTA: 24103/2015 10:00

PREGOETRO RESPONSÁVEL: FABIO HENRIQUE GOMES

torE / mM EspEctFtcAçÂo: lote oo1

mO1/O0tD1 Serviços de buíÍet para atender os eventos realizados pela Secretária Municipalde Assistência
' Social

PART/ TANCES

t/?.

UNIDADE

UNIDADE

quANT. TOÍAL

13.32900

PREçO REF.

r8,60

ECOI{OMrA

7?,@

PREçO

18,50

%

720 o,54%

VALOR REFERÊNCIA

13.392,00

VALOR OBTIDO

í3 .320,00

PERCENTUAL VALOR ECONOMIZADO

O,544/o 72,00

e\r
oo

1t1





- ATA DE sESSÃo púaucA Do pRecÃo -
Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0008-2015 do(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA.

0?9

NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAçÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

LOCAL:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA

0008-2015 t 011t2015

24 deMarço de 2015 às 10:00

lniciado em 1110312015 08:00 e Íinalizado em2410312015 08:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Contratação de serviços de Buffet, para atender os eventos realizados pela Secretária
Municipal de Assistência Social

Aos 24 dias do mês de março de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocação de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) FABIO HENRIQUE GOMES do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA eÁRanRR para
proceder a sessão pública de pregão eletrônico, conforme especiÍicações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

lnicialmente, ficou registrado que as 08:00 horas do dia 1 1/03/15 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 000001 ADJUDICADO

HlsToRtco

11l03/1s og:oo:oo lNÍoo on acrmçÃo DAs PRoPosrAs

231 031 LS 16:08:10 CADASTRO LICITANTE 0001 - KARIÁ

wtLcKEN 68484348920
(12.637.86s/ooor-42)

24103/15 09:59:00 FIM OA nCernçÃO DAS PROPOSTAS

24103/15 09:00:00 ABERWRA DAS PROPOSÍAS

z4lülhs 10:00:19 rníoo oo pnrcÃo

241031t510:00:19 LANCE 18,60

KARLA WTLCKEN 68484348920 L2.637.865/ú0t-42

24lO3lLS 10:01:34 MENSAGEM

PREGOEIRO

A Bom dia Sr. licitante. Solicito que seja apresentado o maior desconto possível,

em razão de termos apenas uma empresa participante neste pregão

241O3h510:52:16 FrM DA INTERPOS!çÃO Or RECU'ISOS

27 I O3l tS 15:55:49 lotUotClçÂO

24103115 10:03:46 IÂNCE

KARLA WTLCKEN 68484348920

24 I Agl LS 10105:35 MEN§AGEM

PREGOEIRO

É possÍvel dar mais desconto?

24lA!$ 10:05:19 MENSAGEM

KARLA WILCKEN 68484348920 t2.637.86s10f,0]-42

Infelizmente este é o maior desconto possível

24lü3l,5 10:07:03 tt'tÍcto oo mnoÔnntco

z4latl Ls 1oro7:52 MENSAGEM

PREGOEIRO

lnformo que o prazo para envio da documentação de habilitação é de até 3

horas via fax ou email e os originais em até 3 dias úteis

24 I A3l § 10:09:21 MENSAGEM

KAR|Á WTLCKEN 68484348920 L2.637.8651cf/0L-42

OK. estarei encaminhando documentação

2411ilÉ 10:29:53 FtM DO RANDÔMrcO

241 031 t5 10:29:53 MENSAGEM

PREGOEIRO

Declaro como detentor da melhor oferta a empresa KARTA WILCKEN

68484348920 (12.637.86s/0001-42) com lance no valor de RS 18.5000

18,50

12,637.865/0001-42

24lA3lLs 10:37:16 |NíOO DA INTERPOSTçÃO DE RECURSOS



lr !:1



Lote 001

ITEM

1

DESCR]çÃO DO LOTE

ESPECTFTCAçÃO

Serviços de buffet para atender os eventos realizados pela Secretária Municipal de Assistência Social

UNIDADE MARCA'MODELO
UNIDADE buffet

080

QUANTIDADE PREçO
770 18,50

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 KARLA W|LCKEN 58484348920

CPF/CNPJ

ME 12.6!7.ú510ú142

PROPOSTA

18,60

MELHOR LANCE

2410ilt5t0201t46 18,50

Lote 00'l

lTEM

1

DESCRTçÃO DO LOTE

ESPECTFTCAçÃO

Serviços de buffet para atender os eventos realizados pela Secretária Municipal de Assistência Social

UNIDADE MARCA' MODELO

UNIDADE buffet

QUANTIDADE
720

PREÇO

18,50

,^çLASSIF'ICAçÃO

LICITANTE

1 t(ARtÂ WrrcKEN 68484348920

CPF/CNPJ

ME 12.637.865/0@1-42

PROPOSTA

18,60

MELHOR LÂNCE

24l03/1s 10:03:rt6 18,50

Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais
participantes, estão devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s)
parte integrante da presente ata.

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados

de interposição de recursos dos
individualizado(s) por lote(s), que é(são)

ffiffi
PREGOEIRO //



!a



081
REFEITURA MUNICIPAL

NÜVA SANTA ffiAffiffi&R&
ESTADo oo pnnaNÁ

RESULTADo DE urcrreçÃo
pnecÃo elernôuco No B/20í5

A Connissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 24 de março de 2015, no Setor

de Licitaçoes da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, por nneio de Sisterna de

Pregão Eletrônico (licitaçoes) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, rwvw.bll.org.br,

realizou-se o julgamento da proposta apresentada no Pregão Eletrônico no 8Í20t5, que

tem por objeto a contratação de serviços de Buffet, para atender os eventos realizados

pela Secretária Municipal de Assistência Social. Credenciou-se para o pregâo a seguinte

ernpresa: KARLA WILCKEN 68484348920, CNPJ n' 12.637.865/0001-42. Apos a etapa

de lances e redução do valor inicial o pregoeiro declarou corno vencedora a ernpresa

KARLA WILCKEhI 68484348920, CNPJ no 12.637.86510001-42, no valor de R$

13.320,00 (treze mil, trezentos e vinte reais), conforme ata, relatorios e documentos

anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2714312015.

Elaine C na Lu Santos

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.goy.bl





PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA BARBARA () 8 2
Av. Walter Guimarães da Costa no 5'12, Fone/Fax (043) 266í222 - CNPJ N.o 95.561.080/OOO1-60

E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara -Paraná

Origem: Depto. Jurídico

D estino : Prefeito MunicípaL

PARECDR JURÍDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 27 de Março de 2.015, uisando emissão de

parecer sob os aspectos de legalidade do processo de licitaçao Pregdo Eletrónico

n' 008/2015 Ete tem por objeto a Contrataçdo de buffet para atender os

euentos realizados pela Secretaria Municipal de Ássisúência Social, conforme

solicitaçdo da mesma, passo atecer os seguintes comentdrios.

Obserua-se Ete o processo foi iniciado dentro

dos proedimentos legais preuistos, com cumprimento das exigências frxadas
pela Lei n" 8.666/ 93, inclusiue quanto a indicaçã.o dos reqtrsos orçamentdios

pelo setor competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de Etem

tiuer dado causa.

O processo passou pelo jurídico para andlise da

modalidade licitatóia e diante da informaçã.o de Ete o processo se destinaua a

Contrataçdo de buffet para atender os euentos realizados pela Secretaria

Municipal de Ássisúência Social, utilizando de req,rsos do Gouerno Federal e

sempre para. garantir maior competitiuidade, publicidade e transparência e

obedecendo a orientaçã.o do Tribunal de Contas da Unido e do Estado do

Parand, houue a elaboraçdo do edital conuocatóio, seguindo a modalidade

sugeida por esse departamento jurtdico de pregdo eletrônico.

Verifica-se Ere o edital Íoi deuidamente

publicado junto ao ôrgdo oficial do Município, Didrio Oficial do Estado do Paraná.

e no didrio Oficial da Unido na data de 11 de Março de 2.015 tendo em uista

tratar-se de recurso federal, conforme consta do processo, anmprindo-se desta

forma o çfrc determina art 21 da Lei n" 8.666/ 93, aguardou-se o prazo legal de

no mínimo 08 (oito) dias para disputa no sistema eletrônico marcado para 04 de

setembro de 2.014, onde constatou-se çFte openas 01 (uma) empresa se

credenciou para participar do certame eletrônico feito pelo Sistema BLL - Bolsa

de Leilões e Licitações, acompanhado pelo pregoeiro oficial do Município e

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0u43) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA O 83
Av. Walter Guimaráes da Costa no 5'12, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: p4mú@q!&.ca11.bl - Nova Santa Bárbara -Paranâ

demais membros da Comissã.o Permanente de Licitação, sendo ela: I{ARLA

Wfi,CKEN, CNPJ n." 1 2. 637. 865/ 000 1 -42

Feita a. aberütra do sistema constatou-se

Çllte a empresa credencia.da iria participar da fase de lances, nesta fase
constatamos que houue redução no ualor mdximo estipulado íLo edital.

Logo apôs a etapa de lances, constatou-se que a empresa credenciada foi
declarada uencedora do certame, sendo ela: KARLA WILCI<EN, CNPJ n.o

12.637.865/ 0001-42, no ualor de R$ 13.320,00 (treze mil, trezentos e uinte

reais). Encerada esta etapa, abriu prazo para que o" empresa enuiasse a

doatmentação comprobatória de sua regularidade doanmental.

Sugerimos ao Departamento de Licitações Ete

consulte o site do TCE Parana, no sentido de uenficar se a empresa participante

ndo esta declarada inidônea para participar de certame licitatôio.

Até o presente momento ndo há. informaçao da

Comissdo Permanente de Licitaçdo da interposiçdo de recttrsos administratiuos

ou judiciais contra o procedimento em andamento, rozã.o pela qual encaminhe-

se a autoridade superior para que decida sobre a homologaçã"o ou nao do

processo, um uez que só houve um partÍcípante do certame.

É o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bdrbara, 27 de Março 2.015

Perelra
Prno 857

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xxa3) 266-1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara -Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

?áh10
Pregoeiro

u

ruüwA $ANT& ffi&ffiffi&ffiA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CI,AUDEMIR VAI,ÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETR.ÔI{ICO,' n." 8/2O15,

para que se manifeste sobre à HOTUOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, Oll04l2ol5.

Gomes
01s/201s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.nr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NÜVA SANTA ffiAffiffi&ffi,&
ESTADo oo paneilÁ

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTceçÃo
pnpcÃo pr,prnôrqlco t{" 8/zols

Ao 1" (primeiro) dia do mês de abril (0a) do ano de dois mil e

quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Eletrônlco n.o 8/2015, destinado a contrataçáo de serviços de Buffet,

para atender os eventos realizados pela Secretária Municipal de Assistência

Social, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: I{ÂRLA

UIILCKEN 68484348920, CNPJ n' 12.637.865/0001-42, num valor de R$

L3.32O,OO (treze mil, trezentos e vinte reais), para que a adjudicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessadog, observados as prescrições

legais pertinentes.

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





g,W*
087

Poder

Executivo

Âno lll
tMPREr.i$Â OHCNAT -

TERnno oe NomouocacÃo E eD;uorcaqÃo
pnecÃo eLerRôiluco N" slzots

Ao 10 (primeiro) dia do mês de abril (04) do ano de
dois mll e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Glaudemlr
Va!érlo, PreÍeito Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes
legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão
Eletrônlco n.o 8/2015, destinado a contrataçâo de serviços

de Buffet, para atender os eventos realizados pela Secretária
Municipal de Assistência Social, a Íavor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: KARLA WILCKEN
68'0843'$8920, CNPJ n' 12.637.8651000142, num valor de
R$ 13.320,00 (treze mil, trezentos e vinte reais), para que a
adjudicação nele procedida produza seus jurÍdicos e legais
eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemlr Valário
Prefeito Municipal

renmg oe uonaolocaçÃo e noluorcaçÃo
pnecÃo pnesenctat l,to glzots - snp

Ao 10 (primeiro) dia do mês de abril (04) do ano de

dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemlr
Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuiçÕes

legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão
Presencial n.o 9/20í5, destinado ao registro de preços para

eventual contrataçâo de empresa para prestação de serviços
de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes

usuários do SUS, em tratamento de saúde fora do domicÍlio
(TFD), a favor da empresa que apresentou menor proposta,

sendo ela: HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME, CNPJ n'
75.225.01110001-79, num valor de R$ í4.250,00 (quatorze

mil, duzentos e cinquenta reais), para que a adjudicação nele
procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescriçÕes legais pertinentes.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃOpnreÃoffiors-snp

ObJeto: Contratação de empresa para Íorneclmento de
cornbustivel, (gasolina, óleo diesel coínum, óleo dlesel
S10 e arla 32).

Tipo: Menor preço, por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às í3:30 horas do dia
í6104/2015.

lnicio do Pregão: Dia 1610412015, às 14:00 horas.
Preço máximo: R$ 363.0Í9,00 (trezentos e sessenta e três
mil e dezenove reais).

lnÍOrmacões Comolemen : poderáo ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, por Email: licitacao@nsb.pr.qov.br
ou pelo site www.nsb.or.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0110412015.

Fablo HenrlquE Gornes
Pregoeiro

Portaria n'01 5/2015

LEI NO 774. DE 01 DE ABRIL DE 2015.

SÚMULA - DispÕe sobre alteração da Lei Municipal no

710t2014.
A Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara no

uso de suas atribuiçÕes legais aprovou, e eu Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. ío- O Art. 30 da Lei Municipal no71012014-

QUE DISPÓE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE
ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30- Caberá ao Conselho Municlpal ou do
Dlstrlto FedEral dos Dlroltos da Griança e do
Adolescente, corn a antecedêncla de no mínimo 06 (sels)
meses, publlcar o odltal do processo de escolha dos

Diário Oficial Elotrônico do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.or.oov.br

Do&rcnlo aslinado poi Ceiliiqrdo
.- N<rvg §irr:ir Aârlxrq Ftr)íeiiuí3 |r'l((ioDiii:

úe00ü01ê§."(C §.t:R.qSÂ.-,qu3 âui':r)t.':idâdà (i
L)irn1.tl

660, de OI ds âhril díi 201.3.

-
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o: í08+ Qüarta-Feira,'01 ae Auril de'20í5

rnta BárbaÍâ - Estado do Paraná
00U2015 - N§B.- dc R$ 77.060,00 (Betênta 6 eete mll e saôrenta rerB). para qus e adiudlcaÉo

TRE St CELEBRAÀ,| O MUNICIPIO DE neb óiocootaá pràuza súus jurldrcos 6 tsgais 6í6ttos- 
" ' -

{SÔRCIO INTERGESTORES PARANA oar ciânclâ âos interessadóe, obscrvadós as prascriçoes bgai3 pertinentGs.
\G|ONALTZAçÃO Oe§ AçÔeS OE Clúudomlrvelárlo.PÍcÍoiorrluáctprt-

fl,"i}rt"'l"'-3,,yll"lii?.iÊt^TI qürmÉirrüxfrEd^srs(:s:A'{,sor6^crq
rtonoóNpJruFn.o9s.s8r.080/000í-60, -"'§!fiÊ^O:ÊÊÉlxôh|côfiünôrr"'.d,.
ie Moreês n.ô 222, nrstá cldàde d6 Nova Âo í1(prímàiro)iÍá atÍúes 0á ábdl to1) ào âno dà doís mll eluinze (2015), em
Eprosôntado pclo Prsfiito Munidpâl Sr. mâu Gablneto, ãu Claudelnlr ValóÍlo, Preíqito Munldpal, ho uôo dà minhss
ervidor público, r€sidonre ê domiclliedone : âtribuiçdos tógais, HOMOLOGO o procodlin6nto dâ Lldiàçâo Prügáó Elêtrônic!
rcóduladeldentidedoRGíLo.í.039.382-0 í.'8/20í5, dêstihado a contrâtâçâo do B€rviços d6 BuíTet, para âtondor oi
, 6 dB dulÍo lado o CONSÔRCIO evonto6 tEallzados pêla Secr€tária Municlprl d€ Asôiltêncià Sôclal, a favor da
CNPJno03.273,207100ô1;28rrtcir.àvânEr.i1'\;smpr.§a,qu6'ápresêntou m6hor propo6ta, rendo cla: KÂRLÂTWILCKEN
ato 'representedo polo Beu Presidànto 66484348920, CNPJ n' í 2.637.865/000í {2, num vãlor de R$ í 3.326,00 (ú.2á ,

C6dule do ldenlldadenc n'6.745.80.1.í mlÍ, trazentoÉ o vlnto rcEig), pere que â ad.iudlcaçáo nol6 procôdida produzeseus
)0, Íôsidonta o domiclliedo ná Aváflldâ jurldicoEolegals€fôilos.
lha (PR), oom basê no ptovlsto no afligo Darclánoiaeoslntarê!§ados,o6soívâdoseaproscrlçõoslêgai5portinBntos,
)ioi o .nas Lsis nos 6.()80/90 e 8.142/90, ' . . Clrudenlr Vrlôrlo : Pr.hlto If urilàlp.l
lo com os tcrmos e condlçõâE â sôgulr'- -:!- r, ,: ,TERüo DE HoMoLocAçÁo s rcluotclçÃo
fO . O prêsento Termo tem por obreüvo PREGAO PRESENÇIAL N' 0/2015. SRP
, Farmecâutica, stravós da aquisiçáo I Aglo(prlmolio)disdomâsdobbrll(04)dôenodedoismllequlnzo(2015),am
ris,àpopulaçâousuáriedoSUS(Sislema meu Gâbinête, êu CleudemiÍ Valério, Preíêitô'Munlclpâ|, no u6o dê mlhhas

atribuiçôês l€gais, HOMOLOGO o procadimonto da Licitagâo Pregão Presancial
TOMISSODASPARTES-CompÍometêm- n.o 9/2015, deetinado ao reglstro do pÍ€ços pare evêntual conlratagâo de

I :l!::', :,i,::X§,'HS"tü3:"H'nH:?.ii:f"f'Í: f#':iãf#:i['ffi [I
ô fin8ncekos nô vâlor da RS 50.000,00 álavorda6mpÍ6raqueàpresentoum€noÍpropo.tià,6endoêls:HELIOOASILVA
r R$ 16.666,ô7(dazesssi8mil,sâtscentos BRUSOUE - ME, CNPJ n' 75.225.01í/000í-79, num velor da R3 14.250,00
:êntâvos),sendoqueaÊmosmasd€verâo (quatorzê rhll, duzântos e cinquonta.Bâis), paÍa que e adludicâçào n€lô
aclÍicado Banco doBrasil, atáoClâ05dos procedidã pmduza seusiurldic,os€ logalÉeÍeitos.
/2015, conÍormo preno dâ aprrcaÉo em oarciâncieaosr.ilxtÍíiir""1iiü:.fi?:,[tJ[ffi,]?saisp€rtrneÍÍtês.

tica no municlpio;
Farmacâutica s€jâ roallzeda tob â

rlFãrmâcâutico:
o consumo de úêdlcâmentos o dêmandâ
uto;
msdlcamentos utlllz:ndo-ge óo p3rtll
arta de servlços:
ndo um ponto do rúposlçào, consld6randó
idio para aquisiÉo/rcssuprimsnto;
ment.§ rBc€bkjo8, sub3idhndo a Dirololie .

§ re' ' do qualldado perâ àqulslçáo â

equedamêntc os mrdi'câmentos;
cam€nloi, oxcluiivamentê na r€de SUS;
uadÊ dor mesmos;
mêdicemsntor Junto â popuhçâo, 8gs

rr6os humâno3 6m Eáúdê,-nrêosúrlo3 â
dade.

I pecluâçào âprovada pole Gomlssâo
rdual de Saúde, integÍantoê dE Ràlâçáodo
ião BáBicâ. ónstanlsgdo Pleno Erladuâl

)ordo com a programaçào do munlclplo;
iponlvel, conÍorme plano d6 apllcaçáo 6rÍi

üciparsm da formulaçâo da Polltlcá dc
â organizárêm suà eslrutura no municlploi
rção com 08 municípios, para riue etses
rs das progÍemaç6ê§, aquisiçtoE o

PORTÂRtA t{o 020n0t5

, 
PORTARIA N' 0'9/2015

o pREFElro Do MuNrcrpto DE NovA SANTA BÁRBARA, EsrADo oo
PARANÁ, o Sr. CLAUDEMIn VltÊRtO, no uso dê suas atrlbukts€s l€gaie,
rggolve:

I -, INSTAURAR CoMISSÃo DE PROCESSO ÀoMINISTRATIVo
DISCIPLINAR, êom intuito d6 apuraÍ o posôÍvêl abandono dê caígo da servEora

.CARMEN CORTEZ. WILCK€N, MBtÍlcula no 3002, Advogada. lobda na
lsêcrotâriá d6 Administraçáo', Bm rszâo das faltar ao rcrvçó por mals de 30
(lrlntâ) diâs oonsec{tivos semluôtiflcâtiva. :

ll-CON§TlTUlR, com o fim d€ dar ü.rmprimcnto â determlnaçâo íêits no it6m
àntário( GOMISSÃO DE INOUÊRITO, quo sqÍâ intsgráda pgFB sôrvidoÍ€s
âbeixo nominados:

Pr6sldonto: Sllvio Rosa de Lime -RG n.o 5027.764{.
Mcmbroi FÊblo ttãnriquâ Gbmgs-RG nr'l 0.407-423.§
Membro:Pblliny§imeiesotto-RGn,'9257.282'{ i :''
lll - ESTABELECER que e Combsâo Edote o Érocadlmenlo rumÉrlo E quê ôe

'rêÍÊÍo 
o e(. 166 de Lei no.201t2004, obscNândo as di8Êdçô€s oonüdrs no,

. lnclso l, alinoi'a',dr mêsme noímâ.
. lV - FI)(AR, pan conclu6âo dos tiabalho8, o pÍezo de 30 (bint8) dlá8.

V- DETERMINAR quô ProcâsBoAdmini6trativo soíá rEgido pgles dl8posiçõeô
prevlstes na Lel 201/2004 7 Estatuto dÕ6 S6rvldorês Públlcos de Nove Ssnts
Báôârâ.

Vl- DETERMINAR o Sigilo do procêdimen(o. p€rmltindo-se o âcasso soúentê
às pârlâs envolvidár.

' 'Vll - Autue€§ dprâ66n16 pÍoco3so admlnlstrstivo, clt6-B€ â scÍvidorâ públlca
' parâ, quer6ndo no prâzo dc í0 (déz) dias, aprêscnlaÍ d6íêEa e rdquercr o que
tem do dlÍoito encamlnhando.lho côplà da presgnlo portaria.. Novâ Sânta
Báôaía, 27 de Março d6 201 5' . CLAUDEITIR VALÉR|O . Pr.Íelro tluniclp.l
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NOVA SANTA ffiAffiffiAffiA
ESTADo oo peReNÁ

oRDEM DE corTnaraçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZ0 a contrataçáo da empresa:

KARLA WILCKEN 6848434892ü, CNPJ n' L2.637.865/000L-42, num valor de

R$ 13.32O,OO (treze mil, trezentos e vinte reais). T\rdo de conformidade com a

presente Licitaçáo na modalidade Pregão Eletrônlco n.o 8/2015.

Nova Santa Bá,rbara, 02l04l2}l5.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb-pr.gov.br



*ry* PREFETTURA MuN,cr pAL

$#; H#y*#arufA BARBARA
Gontrato no g/20í5

CONTRATO QUE. ENTRE SI FAZEI, A PREFEITURA MUNICIPAL DENovA *ANTA eÁRennl e À enrpüsn xenr-e úricxeu 6o4'434'e2o,TENDo poR oBJEro A coninrieçao àÊ"rÊàr]bo, DE BUFFET,PARA ATENDER os EvENros nÉaúzÃãor-'oà.u secnerÁRraMUNlctpAr DE As§lsrÊlrcrn soctAl.

Referente ao Pregão Eletrônico n.o g/20í5

090

o mun'ltcÍplo DE NOVA SANTA gÁneaRa, pessoa jurídica de direito púbtico, inscrito no cNpJsob n'o 95'561.080/0001-60, com endereço a Rua Wárreao Bittencourt de Moraes,2zz,centro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representádo por seu Prefeito Municipal, $n. Glauclemir va!ério,
brasileiro, casado, portador clo RG no 4.039.382-0 SSPiPR, inscrito no CpF sob. o no
563.691.409-10, a seguir denominado CONTRATÀNTE, e a empresa KÂR!-A WILCKEN
68484348920, inscrita rir: C[tlF.J sob no 12.637.t65t00Ç1-42, com sede na Rua Conrado Medeiros,
246 Casa - CEP: 86220-000 - Bainro: Centro, Assaí/PR, neste ato representada por sua
procuradora, Stra. Maria ChristineWilcken, inscrita no CPF n'471.981.769-68, RG n'3.037.334-
OSESP/PR, doravante denorninada CONTRATADA, celebranr entre si o presente contrato,
decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No 8/2015, aplicando-se supletivamente os
princípios da teoria geral dos contratos, as dlsposiçóes de direito privado e cláusulas estipuladas a
seguir:

CLÁIJSIJL.A PRIMEIRA. MO OffiHTO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRÀTAI.JTE Serviços de Buffet para atencier os
eventos realizados pela tiecretária Municipal de Assistêrrcia Social, tudo conforme especificado no
edital convocatório e proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.o 8/2015.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXEüUçÃ0 Dü$ SERVIÇOS
O serviço objeto deste edital deverá ser colocado a disposição da empresa contratante, conforme
programação dos eventos a seguir:

PRQGRAIUIAÇA-O DQ§ EVELI-TO§ :

Frevisto para o mês de abril - Conferência Municipal da Criança e clo Adolescente (120
participantes - café da nranhã e café da tarde).
Previsto para o rnês de iunho - Conferência Municipal de Assistência Social (120 participantes -

café da manhã e café da tarde).
Previsto para o mês de agosto - Conferêrrcia Municipal da Pessoa ldosa (120 participantes -

café da rnanhã e cafér da tarde).

ÇÂRu&plos PA,R.ê 0,G0FF..E HREAK

- Chá, leite, cafó e suco de laranja natural;

- Mini sanduíche de pão francês oom presunto e mussarela;

- Miniesfirra assada de carne de boi;

- Pão de que[o;

- Torta salgada de frango;

E - tr-mail * lieitacanânsh nr onrr hr - rvrvrv nslr nr onrr hr
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- Bolos de fubá e cenoura com cobertura de chocolate

Serão servidos coffe break no café da manhã e café da tarde.

RESPCIN$ABILIpÂQES pO BUf-FET:
O Buffef deverá fornecer a alinrentaçáo (cardápio relatado), com serviço de garçom, salão
arruntado com mesa cle recepção, cadeiras para acon'todar 120 (cento e vinte) pessoas e mesa
das autoridades devidarnente decorada.

Parágrafo único - O serviço deverá ser prestado no local a ser informado pela Secretária
Municipal de Assistência Social.

GLÁUSULA TERCEIRA . DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte irrtegrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Fregâo Eletrônicü tr{o 8/2S1$ - e s§,}us anexo§;
h) Froposta da COhI1-RATADA, datada de 24 de março de 20'tr5.

Farágnafo Prlrnelro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes pana, em conjunto corn este contrato,
definirem seu objeto e a sua perÍeita execuçáo.
Parágrafo $egundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Farágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuniÕes e/ou terrnos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, dersde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO
Para a prestaçáo dos serviços descrito na Cláusula Prinreira, a CONTRATANTE se obriga a pagar
à CONTRATADA o valor total de R$ í3.32CI,00, {treze mil, trezentos e vinte reais).

GLÁUSTILA QUII{TA. DO PAGAMENTO
0 pagamento oçorrer'á apos a prestação dos seruiços ern até o 30 dias, mediante a apresentaçâo
da nota fiscalifatura e logo apo$ â aceitaçáo da nota pela secretaria soliçitante lançada na
respectiva llota cle Empenlro, sendo o mesnlo fixo e irreajustável.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁusUtA sExTA. ÜCI PR.AZO ÜE VIGÊNCH.
O contrato terá vigência por 06 (seis) meses, entrando em vigor logo apos a assinatura do
contrato, podendo o mestyro ser prorrCIgado por igual período e/ou de acorclo com as partes.

GLAUSUI-Â SH IMA - DAS GA$tÂNTIÀS

A CONTRATADA se obriga a prestar garantia de que os serviços serão prestados de acordo com
as especificaçÕes do edital, podendo ser rejeitados e substituídos de imeciiato, caso não atendam
as especificaçôes des;te contrato.

OLÁUSUI.^À ÜITAVA - HA R,HSTISACI TONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nüs incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por

2

Rua Walfi'eCo BittenÇcuÍt de Morees no 222,Cenlro, B 43. 3266.8100, E - 86.250-000 }{ova Santa Bárbar4 Paraná
El - F--maíl - linifaceníitnch nr onv hr - rrnrnrr nch nr oorr hr





#e,ry,-#à

$tej[
._._&;.ilrl*&r»;i.._-

PREFEITURA MUNICIPAL

ruffiVA S&ruTA ffiAffiBAffiA 092
ESTADo oo panaruÁ

acordo entre as partes, mediante autorização escrita e funclamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

Farágrafo Único - Quando a Êmpresa vencedora der causa a rescisão clo contrato, além de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor total clo contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a unla das seguintes sançõeis:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com e
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistração Pública enquanto
perdurent os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante
a prÓpria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a Administraç'aa pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo cla sançáo aplicada
com trase no conticlo na letra "b".

cLÁu§uLA NONA - DAS SANÇOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela COIIITRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral.
Sem prejuízo das disposiçÕes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

cLÁusuLA üÉcrMA - rlA DorAçÃo onçAMENTARTA
As despesas decorrentes; desta licitaçâo correrão por conta da dotação orçamentárla havida pela
conta no

CI.AI.,ISULÁ. DÉCIMÂ PRIME!RA . DO FORO
Fica eleito o Foro rJa Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas clo presente contrato, cünl expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiacio
que seja.
E, por estarem justos e acertados, firma o presente ccntrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
pre§ença de duas testemunhas' 

, Nova santa Bárbara, aos 0zl04/201s

rio

Prefeito ntratante

3

ôr.s
dad H

I 1illür0na
'!0 3.S0.39.00.00

3090 09.002.08.244.0430.2043 lO 3.3.90.39.00.00
31 00 09.002.08.244.0430.2043 IZOO

3'12ü 09.002.08.244.0430.2043 l'tZZ 3.3.90.39.00.00
313t) 0s.002.08.244.0430.2043 lZile 3.3.90.39.00.00
3140 09.002.08.244.0430.2043 ltqt 3.3.90.39.00.00
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Maria Christine

Karla Wilcken 68484348920 -

e*-
Fernanda Baldini Rainieri

Secretária Municipal de Assistência Social - Responsável pelo acompanharnento do contrato

.A
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Refeiçôes (café da
manhã, almoço e
jantar - de boa
qualidade),
Transporte
(locomoção dos
pacientes até os
locais de consultas,
laboratório e
lratamento médico).

TOTAL 14"250,

00

EXIEA'Io_DO CONTRATO l{" CIo8/?ffi

REF.: Pregão Eletrônlco n.o 8/2015.

FARTES: Munlciplo de Nova Santa Bárbara, pessoa
jurÍdica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valérlo, e a
empresa KARLA WILCKEN 68484348920, inscrita no CNPJ
sob n' 12.637.865/0001-42, com sede na Rua Conrado
Medeiros, 246 Casa - CEP: 86220-000 - Bairro: Centro,
AssaÍ/PR, neste ato representada por sua procuradora, Sra.
lllaria Christine Wilcken.

OBJETO: Contratação de Seruiços de Buffet, para
atênder os eventos reallzados pela Secretárla Ítluniclpal
de Assistêneia Social.

VALOR: R$ í3.320,00, (treze mil, trezentos e vinte reais).

PRAZO DE UGÊNCIA: 06 (sols) mesgs, contados da data
da assinatura do contrato, ou seja, até 01/10/2015.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência Social.

REsPol{sÁvEL JURlDlco: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: O2IO4I2O15.

ELEICOES UNIFICADAS PARA O COI.ISELHO TUTELAR

EDITAL NO OOí'20í5

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUN!C!PAL DOS
DIREITOS DA CRIANçA E DO ADOLESCENTÊ DE I'IOVA
SANTA BÁRBARA/PR, no uso da atribuição que lhe é
conÍerida pela (inserir a Lei de criação do Conselho Municipal
e Decreto de Regulamentação do mesmo), torna público o
presente EDITAL DE CONVOCAÇAO para o Processo de
Escolha em Data Unificada para membros do Conselho
Tutelar para o quadriênio 201612019, aprovado pela
RESOLUÇÃO No 4/2015, do CMDCA local.

,1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

'1.í, O Processo de Escolha em Data UniÍicada é disciplinado
pela Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
Resolução no 17012015 do Conselho Nacional dos Direitos da

094

Criança e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei
Municipal no 71012014 com alteraçáo na Lei no 77412015 e
Resoluçâo no 412015, do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Nova Santa Bárbara, sendo
realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do
Ministério Público;

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serâo escolhidos
mediante o sufrágio universal, direto, secreto e Íacultativo dos
eleitores do municÍpio, em data de 04 de outubro de 2015,
sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes
ocorrerá em data de 10 dejaneiro de 2016;

í.3. Assim sendo, como Íorma de dar inÍcio, regulamentar e
ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unificada
para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio
201612019, torna público o presente Edital, nos seguintes
termos:

2. DO CONSELHO TUTELAR.:

2.í. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo
composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela
comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos,
permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de
escolha em igualdade de escolha com os demais
pretendentes;

2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de
forma colegiada, o exercÍcio das atribuições contidas nos art.
18-8, par. único',90, §3o, inciso 11,95, 131,136, 191 e 194,
todos da Lei no 8.069/90, observados os deveres e vedações
eslabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei
Municipal no 71012014 com alteração na Lei no 77412015;

2.3. O presente Processo de Escolha dos membros do
Conselho Tutelar do MunicÍpio de Nova santa Bárbara visa
preencher as 05 (cinco) vagas existentes o colegiado, assim
como para seus respectivos suplentes;

2.4. PorÍorça do disposto no art.50, inciso ll, da Resolução no

17012014, do CONANDA, a candidatura deverá ser individual,
não sendo admitida a composição de chapas2.

3. DOS REQUTSITOS BÁSICOS EXIGiDOS DOS
CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:

3.í. Por força do disposto no art. 133, da Lei no 8.069/90, e
do art. 32, da Lei Municipal no 710/2014 com alteração na Lei
no 77412015, os candidatos a membro do Conselho Tutelar
devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) idoneidade moral, firmada em documentos próprios
(Certidão de antecedentes criminais), segundo critérios
estipulados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente, através de resolução;
b) idade superior a 21 (vinte e um) anos;
c) residir no município há mais de dois anos;
d) estar no gozo de seus direitos polÍticos;
e) Estar quites com as obrigaçÕes militares (para candidatos
do sexo masculino);
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA $ANTA tsARBARA 096

ESTADo po peneNÁ

coRRESPorupÊrucrA TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 0710412015

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Fernanda Baldini Rainieri - Fiscal responsável pelo acompanharnento do
contrato n" 008/2015

Prezada Senhora,

Tem esta a finalldade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 008/2015, cujo objeto é a Serviços de Buffet para atender os eventos
realizados pela Secretária Municipal de Assistência Social, firmado com a empresa
KARLA WILCKEN 68484348920, inscrita no CNPJ sob no 12.637.8651000142, a

fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral
das obrigaçÕes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Gristina Lu os Santos

Recebido
d,

/Sz.r4)t'@ Data: & to Yl_pt"

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NO ESPECTFTCAÇÃO DOC OBS.
1 Capa do processo 0r
2 Ofício da secretaria solicitando
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) ot<
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)
7 AutorizaÇão do Prefeito para abertura (

I Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria nomeação
da Comissão de Pregão AR

o Resumo do Edital
10 Parecer Jurídico (Edital)
11 Edital completo ,)

12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ JornalA Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). OK

13 Publicação Mural de LicitaÇão (TCE) otr
14 Documentos de Credenciamento
15 Propostas de Preço 0t
16 Documentos de habilitação
17 Ata de abertura e julgamento \.

18 Proposta final das empresas vencedoras ltK
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) K
20 Parecer J urídico (Julgamento) 0
21 Licitação ao Prefeito (Homologação) rl
22 HomologaÇão do Prefeito /)Í(
23 Publicação da Homologação (JornalA Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico) 0K
24 Ordem de contratação
25 Contrato
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) OK
27 Se houver aditivo:

27.1 Ofício da secretaria solicitando aditivo
28 Se o aditivo for de preço:

28.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
28.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
29 Termo aditivo
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/ Diário

Oficial do Município)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbar4 Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pennruÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 8/2015

Aos 07 dias do mês de abril de 2015,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Eletrônico n' 812015, registrado em 0910312015, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do
no 001 ao no 098, que corresponde a este termo.

tEfuhu
Responsável etor de Licitações

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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