
PREFEITURA MUNICIPAL 01

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

# a6/n02fl
Processo Administrativo n.o 8'l 12021

OBJETO Aquisição de fogos de artifício para
comemorações de final de ano.

VALOR - R$ í5.768,00 (quinze mil, setecentos e sessenta e
oito reais).

DOrAçÃO -

Rua Walfredo Bittêncourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
Santa Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao(Ansb.or.qov. br - www. nsb.or.oov.br

1

D

2021 130 loz.oot.ot.tzz.oo2o.2oo2lo ls.s.so.so.oo.oolooExercício

Dotações
Exercici
oda
despesa

Conta lFuncional programática lFonte lNatureza da lGrupo da fonte
da I lde ldespesa I

despesa I lrecursol I



PREFEITURA MUNICIPAL

DE: PREFEITO MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA t

261.115

DATA:0711012021
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PARA: LICITAÇAO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIF|CIO PARA FESTIVIDADES. REVEILLON

Prezada Senhora,

Mediante autorização deste Gabinete solicito a Vossa
Senhoria, abertura de procedimento para contratação de empresa para
fornecimento de fogos de artificio para o Réveillon 2021.

Solicito ainda, dá possibilidade de ser realizada dispensa
de licitação, tendo em vista o valor da contratação.

Atenciosa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - g - E-mail - licitacao@nsb.or.oov.br - Site - www.nsb.or.oov.br
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Item Qtd Descrição
01 Torta I 10 tubos 1 ,8" premier baixo ruído cores diversas

02 0'1 Torta 100 tubos 1 ,8" efeito reto cores
03 02 Torta 50 tubos 1,8" baixo ruÍdo cores
04 02 Torta 60 tubos % baixo ruído cores
06 01 Torta frenética 120 tubos baixo ruído
07 Torta 36 tubos 1,8" cores diversas
08 02 Tortas 25 tubos '1 ,8" cores diversas
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abc
aec coMÉncto DE Focos E FESTAS LTDA.
cNPJ - 01.742.505/0001-94 |NSCR. EST. 901.27147-07
Av. Santa Catarina,'156 -Vila Santa Barbara - CEP 86804-0'15

Apucarana/PR
abcfoqosefestas@qmail.com

A pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA aÁnaaRA-pR

oRÇAMENTo vÁLroo pnnn 30 orns

Apucarana, 18 de outubro de 202í .

't-^ dt i Qgu-r*^
Roseli Gomes

Gêrente comêrciâl

ABC Comércio dê Fogos ê Fêstas Ltda. AV. Santa Catarina, 156 - CEP 86804-015 - Fone: (43)
3423-2640 - Efl ail: abcfogosefestas@gmail.com

Item Descrição Valor un Valor Total

0'1 01 TORTA 110 Tubos 1,8" PREMIER BAIXO

Ruioo coRes DTvERSAS

R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

02 01 TORTA 100 Tubos 1,8" EFEITO RETO

CORES

R$ 1.350,00 R$ 1.350,00

03 02 TORTA 50 TUbOS 1,8" BAIXO RU|DO CORES R$ 685,00 R$ 1.370,00

04 02 TORTA 60 Tubos 3/4" BAIXO RUIDO CORES R$ 170,00 R$ 340,00

05 02 TORTA 25 Tubos 2" CORES DIVERSAS R$ 680,00 R$ 1.360,00

06 01 TORTA FRENÉTICA 120 TUbOS BAIXO

Ruioo

R$ 560,00 R$ 560,00

07 02 TORTA 36 Tubos 1,8" CORES DIVERSAS R$ 410,00 R$ 820,00

08 02 TORTAS 25 Tubos 1,8" CORES DIVERSAS R$ 380,00 R$ 760,00

VALOR TOTAL R 8

,
Fogos

oRçAMENTo - nÉverrroN zozr

Qtd
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATÍVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA
CNPJ: 0í.742.505/0001 -94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do su.jeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
êxigibilldade suspênsa nos termos do art. 1 51 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
dêsconsideração para Íins de certificação da Íegularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta certidão é válida para o estabelecimenlo matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federalivo, para
todos os óígãos e fundos públicos da administraçáo direla a ele vinculados. Refere-se à situação do
suieito 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 no 8.212, de 24 de julho de '1991.

2. não constam inscriÇõês em DÍvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.2O5 e 206 do CTN, estê documento tem os mesmos eÍeilos dâ certidão
nêgativa.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfu .gov.be ou <httpJ 

^/wwpgfn.gov.br>.

Certidão mênte com base na Portâria Conjunta RFB/PGFN no I .751, de 211012014.
Emitida 1:00 ia 2410812021 <hora e data de Brasília>
Válida 20t02t2022.

conlrole da rtidáo: 6849.4486.F83F.0D44
Qualquer ta a invalidará este documento

ü

Código
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Voltar lmprimir

CÃIXA
l]AIXÁ. ECoNÔMiCA FEDERÂL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 01.742.505/ooo1-94
RAZãO SOCíAIABC COMERCIO DE FOGOS E FESIAS LTDA

EndereçO: AV SANTA CATARINA 156 / IARDIM APUCARANA / APUCARANA / PR /
86804-015

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

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

VaLdade.3L/r0/2021

certificação Número i2 442811118003

Informação obtida em 04/lt/212t 15:30:57

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

29/LU2o2L

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 'U1

Consulta Regularidade do Empregâdor
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NÚMÊRO oE INscRçÂo
0r.742.505/0001-94
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÂO E DE S|TUAÇÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURÀ

0t/02,/1997

06t
NOME EMPRESARIÂL

ABC COMERCIO DÉ FOGOS E FESTAS LTDA

ÍIÍULO oo ESIÀaELECIMENTo (NoME DE FANÍASIÂ) PORÍE
ME

cÓotGo E DEscRrÇÀo DA AfrvrDÂDE EcoNÔMtc^ PRTNCTPAL

47.89{{6 . Comércio varerista de Íogo5 de aÍtificio e artlgos pirotécnlco§

ENÍE FEDERATIVO RES (EFR)

CADAS

DE CAOASTRAL

IGO E DASATIVIDAOES IAS

47.89{.99 . Comércio varciista dê outÍos produtos não especiÍicados anteriormenle

cÓorco E DA NATUREZÂ tcA

206.2 . Sociêdade Empresária Limitada

LOGRÀDOURO

AV SANTA CATARINA
NÚMERO

156

CEP

86.804{15
BAIRRO/DISÍRtTO

VILA SANTA BARBARA
MUNICIPIO

APUCARANA PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO

COMPLÊMÉNTO

TELEFONE

(43) 3423.2640

oara oa slfuaÇÃo oAo,ASTRAL

03r11/2005

stT ESPECIAL OATA OA SITUAçÃO ESPECIAL

Página:1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Aprovado pêla Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezêmbro dê 2018.

Emitido no dia 0411112021às 15:30:35 (data e hora de Brasília).

1t1
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ABC COIIÉRCIO OE FOCOS E PESCA LTDA - ME

OUARTA ALTERAçÃO OE CONTRATO SOCIAL

GNPJ oí.742'$í0001'94

NIRE 4í203702241

Os abalxo âssinados, ROSELT OE FÁTIMA RODRIGUES GOMES, brasileira, casada, em

Íegime d€ comunheo parcial de bens, comerciante, Íesidente, e domiciliada em Apucarana-

PR., à Rua Paralba, 365, Jardim Apuca 360, portadora da cédula de

identidade no 4.858.910-3 SSP-PR e CP EDGAR ZANUTTO GOMES,

brasileiro, casado, em regime de comunh ta bens comerciante, residente e

domiciliado em Apucarana-PR., à Rua ParaÍba, 365, Jardim Apucarana, CEP 86804-360'

poÍledor da édula de identidade no 4.540.3874 SSP-PR e CPF 795.'t33.52900; sócios

componiBnles da sociedade empresária Limitada ABC COMÉRCIO DE FOGOS E PESCA

LTDA - ÍtlE, CNPJ 01.742.505/OOO1-94 na Avenida Santa Catarina, 156 Vila Santa Bárbara

em Apucarana-PR, CEP 86.804-015, com ContÍato Social arquivado na Junta Comercial do

Paraná sob no 41203702241, por despacho em sessão de 0210411997, Segunda Alleração §ob

no 20080907075 por despacho em sessão de 19/03/2008 e Terceira Alteração sob no

201261103791 por despacho em sessão de 0211012012, resolvem por este instrumento
paÍticular de Alteração de Contrato Social, alterar seu contrato primitivo e posteriores

alleEçÕes de acordo com as seguintes cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRA: O sócb Edgar Zanutto Gomes, acima qualificado, que possui na
sociedade 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas de RS 1,00 (um real) cada totalizando R$
2.500,00 (dois mil e quinhenlos reais), retira-se da sociedade vendendo e trânsferindo, neste
ato, parâ a sócia Íemanescente Roseli de Fátima Rodrigues Gomes, acima qualiÍicada, a
tolalidade de suas quotas, dando plena geral e irrevogável quitação.

CúUSULA SEGUNDA: Em função das alterâções acima o Capital Social fica assim:
Nome quotas valor em R$
Roselí de Fátima Rodrigues Gomes 5.000 5.000,00

CúUSUIá TERCEIM: A partir desta data a Sociedade passará a ser uma SOCIEDADE
L|M|IADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art
1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na lnstruçáo Normativa DREI no 63, de
1 'l de junho de 2019.

U,^

§.-

73',1.522.779-20:
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ABC COMÉRCIO OE FOGOS E PESCA LTDA - tt,E

AUARTA ALTERAçÀO DE CONTRATO SOCIAL

cNPJ 01.742.605/000í -94

NIRE 'f'120370224í
Cflf.r$ff qnRlÀAsil6"6üa sla Oeno1 ftaÉo Socht para ABC COtt ÉRCO DE FOGOS E

FESTAS LIDA.

CúUSULA SÊnm* Declara a administradora não estar impedida, por lei especial, e nem

condênada ou encontÍar-se sob efeitos da condenaçáo, a pena que vede ainda que

lemporariamente, o acesso a €Ígos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peila ou
subomo, concussáo, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema Íinanceiro
naq'onal, conlra normas de defesa da concorrência, contra as relaçóes de consumo, a fé
pública ou a propriedade.

CúUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não
colidirem com o pÍesente instrumento.

CLAUSULA NONA: À Y/STA DAS MODIPCAçÔES ORA AJIJSTADA§ E DEMAIS
ALTERAçÓES COIVSOL/DÁ-SE O CONTRATO SOC/ÁL COM A SEâ|INTE REDAçÁO:

!,/,fr
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CúUSUL eUtNTA: A aociertade altera seu objeto sociat paÍa COMÉRCIO VAREJTSTA DE

FOGOS DE ARNFÍCIo, PRESENTES E ARTIGOS PARA FESTA.

CUUSULA SEXTA . A administraÉo da sociedade pâssa a ser somênle da Sócia, Roseli de

Fátime RodÍigues Gomes a quem compete praticar todos os alos pêíinentes à gestáo da

sociedade com os podeÍes e atribuiÉes de representá-la aliva e passivamente, iudicial e

extrejudhialmente, p€rante órgãos públicos, insütuiçóes financeiras, entidades privadas e

t€ícoiÍos em geral, podendo obrigaÍ a sociedade, abrir, movimenlar e encenar contas

bancárias, contratar e demitir pessoal, enÍim praticar todos os atos necessários à consecuÉo
dos objeüvos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome

empresarial isoladamente.

ABC COMÉRCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA

coNSoLtDAçÃO DE CONTRATO SOCTAL
cNPJ 0í,742.505/0001-94

NtRE 4í203702241

s,
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CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome comeÍcial de ABC COMÉRCO DE ., f",:
FOGOS E FESrAS LTDAcom sede e foro Av. Santa Catarina, 156, Vila Santa Bárbara, em §,"
Apucarana PR, CEP 86804{15. ;
FIUAIS E OUTRAS DEPEA'DÊ'VC'AS

CúUSULA SEGUNDA -A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou
outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteraçáo contratual assinada.

OBJETO SOC'ÁL

oúUSULA TERCEIRA: o ramo de atividade é coMÉRcIo VAREJISTA DE FoGoS DE
ARflFíCIO, PRESENTES E ARTIGOS PARA FESTA.

tulcto DAs ATtvtDADES E PRAZO DE DURAçÁO DA SOCTEDADE

cúusuLA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em o1lo2t1gg7 e o prazo de
duraçáo é indeterminado.

ABC COiIÊRCIO OE FOGOS E PESCA LTDA - ME

QUARTA ALTERAÇÀO DE CONTRATO SOCIAL

cNPJ 01.742.6051000í-94

NIRE 41203702241

A cboLo kJentifcada e qualiÍicada:

RosELl DE FÁnMA RoDRlcUEs GoMEs, brasileha, casada, em regime parcial de

coÍnunhâo de bens, comerciantê, rssidente, e domiciliada em ApucaÉna-PR, à Rua ParaÍba,

365, Jardim ApucaÍana, CEP 86804-360, portadora da cédula de identidade no 4'858.9í0-3
SSP-PR e cPF MF no 73'1.522-779'20; Única sócia da Sociedade Empresária Ltda Unipessoal

ABc couÉRclo oE Focos E FESTAS LTDA, CNPJ 01.742.505/000í-94 com sede na

Avonida Santa Catarina, 156, Vila Santa Bárbara em Apucarana-PR, CEP 86.804-015, com

Contrato Sociat arquivado na Junta Comercial do Paraná sob no 4'1203702241, pot despacho
em s€ssâo de 0'l/02í997 e Segunda AlleraÇão sob no 20080907075 por despacho em sessáo
de 19/0312008, e Terceira Alteraçâo sob no 20126403791 por despacho em sessão de
02110120'1.2, resolve por este instrumento particular de Consolidaçáo de Contrato Social,

*r".r- ;;;eriores 

arterações de acordo com as 
""nu'n'" 

{4,

09
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10A8C CO]TÊRCIO DE FOGOS E PESCA LTDA - ME

QUARTA ALTERAçÃO OE CONTRATO SOCIAL

cNPJ 0í.7a2.5051000í-94

NIRE 4í2037022'lí

CAHTAL SOC'Â[

CLÁUSULA QUTNTA: O Capitat Social que é de R$ 5.OOO,OO (cinco mil reais) dividido em

5.000 (onco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada.

Noíno
Rqeli tle Fáüma RodrQues Gomes

quotas

5.000

valor em R$

5.000,00

ADÍ/IN/,STRAçAO DA SOCIEDAOE E USO DO NOME ETIPRESARIAL

CúUSULA SEXTA - A administraÉo da sociedade cabe a Sócia , Roseli de Fátima

Rodrigues Gomes a quem compele praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade

com os podeÍes e atribuiçÕes de Íepresentá-la ativa e passivamente, judicial e
eírajudicialmente, perante órgâos públicos, instituições Íinanceiras, entidades privadas e
tercairos em geraÍ, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerar contas
bancárias, contratar e demitir pessoal, eníim praticar todos os atos necessários à consecução
dos obietivos ou à deíesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresaíal isoladamenle.

úl,t

RÊ.
§ í'É vedado o uso do nome empresaríal em atividades estranhas ao inteÍesse social ou )
assumir obriga@es seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem clmo onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem aulorização do outro sócio.

§ 2' Faculta-se a administradora, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuÍadores para periodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os
atos e operações a serem praticado.

RESPOA'SÁE'T IDADE DO SÓCIO

CúUSULA SÉflMA: A responsabilidade da sócia e restrita ao valor de suas quotas, mas
responderá solidadamente pela integralizaçâo do capital social, conforme disposto no artigo
í.052 da Lei 10.406/2002.

CúUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisíveis e náo poderão ser transÍeridas
ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento expresso dos sócios
remanescentes, ao qual fica assegurado o direito de preferência de igualdade de condições.
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ABC COII|ÊRC]O DE FOGOS E PESCA LTDA - ME

QUARTA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

cNPJ 0Í,742.5051000í'94

NIRE 41203702241

CúUSUL IIONA: O sócio qu€ dese1ar transferiÍ suas cotas deverá noliÍicar o sócio

rünanoscGnto no prazo de 60 (sessenta) dias, para gue exerça o diÍeito de preferência'

CúUSULA DÊCIMA: As deliberaçôes sociais, inclusive quanto à alteração contratual,

trsntíoÍmaÉo do tipo jurldico, designaçáo, de administrador e exclusão de sócio por justa

caula. 3ôrâo tomadas observando o quórum mlnimo êxigido na lei 10406 de 1010112002, e

quendo nâo o íor exigido, as deliberaçôes seráo decididas por cotistas que representam mais

de 50% do Capital Social, conespondendo cada quole a um voto, obedecido às disposições

legais em contrário.

CLÁUSULA DÊCl[tA PRlttElRÂ: A sociedade será adminislrada pela sócia na qualidade de

administradora, ao gual compete privativa e individualmente o uso da firma, a representaçáo

ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu

emprego sob qualquer preteÍo ou modalidade, em operaçóes ou negócios estranhos ao

objeto social, especialmente a prestaçôes de avais, endossos, Íianças ou cauçóes de favor.

GúUSULA DÉclMA SEGUNDA: Pelos serviços que prestarem à sociedade perceberá o t
socio a tltulo de Pró Labore, a quantia mensal Íixada em comum acordo que será levado em

conta de despesas gerais operacionais da sociedade

EíERCICIO SOCLAL, DEMONSTRAçOES FTNANCETRAS E PARTICiPAçÃO DO SÓCIO
Írros REsuLTÁDos

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro,
o administrador preslará contas justiÍicadas de sua administração, procedendo a elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

D EC LARAçÁO DE D ES I'T P ÉDI M ENTO

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: Declara a âdministradora não estar impedida, por lei
especial, e nem condenada ou encontrar-se sob efeitos da condenaçáo, a pena que vede
ainda que temporadamente, o a@sso a cargos públicos; ou crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato; ou contre a economia popular, contra o
sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
@nsumo, a Íé pública ou a propriedade.

b§.

$h
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ABC COUÊRCIO DE FOOOS E PESCA LTDA - ME

QUARTA ALTERAçÃO DE CONTRATO EOCIAL

cNPJ 0í.74,:1.506/0001'94

NIRE .tí 20370224í

JUI.G^IE YTO OÁ§ COríIÁs

CLIUSULA OÉctme QUINTA: Nos quatÍos meses seguinles ao término do exercício social,

6 sóclot deliborarâo sobÍB as contas a designarâo adminislradores quando for o caso.

RENRÂDÁ PRêLÁEORE

CúUSULA oÉcttru sExTA . A sôcia podeÉ fixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pr6
labote', obsorvadas as disposiçóes regulamentares pertinentes.

FA[jECinENTO OU tNfERDtçÃO DE SóCIO

CúUSULA oÉclilA SÉTluA - Fatecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possível ou inexistindo
inteÍÊsse dêstes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situa@o
palrimonial da sociedade, à data da resolução, veriÍicada em balanço especialmente

Página 6 de I

t2

üh
lovantado. ,§rF
Parágrrfo únlco. O mesmo procedimento seÉ adotado em outros casos em que a sociededê q-lY

se Íesolve em Íelação a seu sócio.

DEC LARAç ÁO DE'T I C ROE'I PRESA

CIáUSULA DÉCIMA OITAVA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição
de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no. 123, de 1411212006.

CúUSULA DÉCIMA NoNA: Fica eleito o Íoro de Apucarana/pR para o exercÍcio e o
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato, renunciando-se,
expressamenle, a qualquer outro, por maís privilegiado que seja.

FORO
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13ABC COMÉRCIO DE FOGOS E PESCA LTDA - ME

QUARTA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

cNPJ 0't.742.5051000í.94

N|RE 4120370224í

E por assim estarcm juslos e contÍatados, Iavrem, datam e assinam, o pÍesenle instrumento,
em 01 (uma) via que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os
§eus termos.

Apucarana, 15 de abril de2O2O.

ROSELIDE FÁNMA GUES GOMES G

&*d^g{q.-^
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CEZAR ANTONIO DOS SANTOS FARINACIO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n'006433, expedida em

2710412010, inscrito no CPF n" 58055045968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sançôes

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N" do Registro Nomê

006433 CEZAR ANTONIO DOS SANTOS FARINACIO58055045968

cERItFIco o REGIStao N L9/O5/2020 14:1.6 soB N' 20201976a9?
pRorocol.o: 201976897 DE O1/O5/202O- CóDrcO DE VERrFrqr,ÇÀO:
1200198919?. NIRt; 41203702211.
ÀBc coríÉRcro Dr Focos r atsrÀs LtDÀ

I.E:NTDRO IIÀRCOg RÀY§EL BISCiÀiÀ
sEc,RtaÁRro-cEnÀ!

crrRrrrBÀ, 19/05/2020
tE . .ryr. r. !rci.1 . p! , gov . br

JUNIA COÀ1IRCIAL
OO IATANÂ

À vôlidÀd. &rt. docrnto, !ê lrerêsso, ti.. rrlGito à co.rtov.Éo d..É ôuterrlc&rôd. no. .ê.Eê.ilvó! portàts,
rnfotü.do sêlr ê!pêc!!vo. côdlgo3 dê crifloçro.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
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FERROUPILHfl
ri: '.:i :' ,:. :. TO7O§

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fonê, Fax - (43) 3266-8100

"coTAçÃo DE PREços

Item Ouantidade Nome do produto Valor Unilário Vâlor tolâl

1 01 unid Torta 110 tubos 1,8" PREMIER BAIXO RUIDO CORES
DIVERSAS

R$1790,00 R$ 1790,00

2 01 unid Torta 100 tubos 1,8" EFEITO RETO CORES R$ 1690,00 R$ 169000

3 02 unid Torta 50 tubos 1,8' BAIXO RUIDO CORES R$ 610,00 R$ 1220,00

4 02 unid Torta 60 tubos 3/4'BAIXO RUIDO CORES R$ 240,00 R$ 480,00

5 02 unid. Íorta 25 tubos 2'cores tubos BAIXO RUIDO R$ 158.00 RS 316,00

6 01 unid. TORTA FRENETICA 120 tubos BAIXO RUIDOS RS 1980,00 1980,00

7 02 unid Tortas 36 tubos 1,8'CORES DIVERSAS RS 420,00 R$ 840.00

8 02 unid Tortas 25 tubos 1,8" cores diversas RS 320,00 R$ M0,00

(R$8956,00) oito mil novecantos e cinqüênta e seis reais

l3s.esz. r gô,!oo1'la-l
Lr. 90821032-06
LÊÍTE à OIL LÍoÂ
ta$ÍlJElu l!Íd

a B úÍa6l *Er§Í 
',rlrErlld{r

liÉrns$e.ull!^ ' TJ

LEITE E GIL LÍDA- ME
CNPJ: 33.057.186/0001-74 INSCRTÇÁO ESTAOUAL: 90827032-06
AVENTDA DouroR ALEXANDRE RASGULAEFF No7B5 -JARDIM ALVoRADA - MARTNGÁ- PARANÁ
CEP:87.033480
TEL: (44) 30261864 ou (44) I9828 6116 Osmar

Maringá 21 de outubro 2021

Orçamento válido por 60 dias



04h112021 15:33 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à DÍvida Ativa da União

Portaldo Govemo Brasilêiro (httprbrasil.gov.br) Atualizê sua BaÍra de Govemo (hth://epwg.govêmoelêtronico.gov.bí/bana/atualizê.html)

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte
33.057.1 86/0001-74 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da lnternet.

,-. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov. br/).
Para maiores escla recimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas
unidades da RFB (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-
fi scal/orientacoes-gera is).

Nova consulta (/Servicos/certidaointerneVPJ/Emitir)

servicos.receita.fazendâ.gov.br/Servicos/cêrtidaointemeUPJ/Emitir/RêsultadoEmissao/NDUkODk3OCMyMzO2Nzg5tyojKjMzMDU3MTg2MOAWM 111
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0411112021 15:33 Cgnsulta Regulâridade do EmpregadoÍ

r?

Voltar

C,.'xâ-
cÂrxÂ ÉcoNôMrcA FEoERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 33.0s7.186/0001-74
RâzãO SOCiAIAEITE GIL LTDA

Endereço: AVENIDA DOUTOR ALEXANoRÉ RÂSGULAEFF 785 / JARDIM ALVORADA /
MARINGA / PR/ 87033.080

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 êm situação regular perante o
Fundo de Gârantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

ValidadetD4/ll/2027 03lt2/202t

2111040 2956404t

Informação obtida em 04/\U2O2l 15:32:38

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

lmprimir

CeÉificâção Número:

https://consulta.crf.caixa.gov.br/consultacú/pagevconsultaEmpregador.jsí 1t1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDrcA

NÚM€RO OE TNSCRTÇÁO

33.057.í861000í-7il
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍURÂ

18/03J20í9

18

NOME EMPRESÁAlAL
LEITE & GIL LÍDA

TlTUto Do ESÍABELECTMENTo (NoME oE FÂNT srÂ) PORTE

ME

ESPECIAL

ENÍE F VET (EFR)RE

D€

IGO E

47.89{{5 - Comérclo varellsta de íogos dê aílríclo e arllgos plrotécnlcog

oAs ATrvro oEs tcas tAs
t17.636.O4 - Comérclo varerl.tâ de artlgos dê caça, pêsca e camplng
49,30-2.03 . Transportê .odovlário de produtos perigosos
82.30{{í . SeÍvlços dê oÍganlzação de fêlras, congrêsaoa, expGlçõês ê testas
90.01-9-99 . Artes cênlcas, espetáculos e atividades complementares não especlflcadas anleÍiormente

cÔorGo E DEscRçÁo DA N ÍuRÉzÂ JURlDrcâ

206-2 . Socledadê EmpÍêôárla Limltada

NÚMERO

785

CEP

87.033.080
BAIRRCVOISÍRITO

JARDIM ALVORADA

LOGRAOOURO

AV DOUTOR ALEXANDRE RASGULÂEFF

ENOEREçO ELETRÔNICO

ESC.PEDROTAOUES@GMArL.COir

COMPLEMENÍO

MUNIC ro
MARINGA

.IELEFONE

(44) 3028.3r64

oÂT^ oa sÍTuaçÁo croa§TRA
I U03r20í I

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 0411112021às 15:32:40 (data e hora de Brasília).

oAT^ OÀ S|ÍU^ÇÁO ESPECT L

Página: í/1
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LEITE & GIL LTDA

CNPJ 33.057.18 61000r-7 4

SEGUNDA ALTERÀÇAO DO CONTRATO SOCTAL

NrRE 41209001660

OSMAR DIAS LEITE, brasileiro, Casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens,
empresário, residente e domiciliado em Maringá-Paraná, a Rua Maranhão n' 1.616, jardim
Alvorada, CEP 87.033-290, Natural de Munhoz de Melo-PR, nascido em 161051196'1,

portador da Carteira de RG 4.440.414-|-SSP-PR e Inscrito no Cadastro de
Pessoa Física sob o n
Casado sob Regime omu ao al de Bens, Empresário, nascido em 1010811967,
natural de Igaraçu-Paraná, residente e domiciliado em Maringá-Paraná a Rua Maranhão n"
1.616, jardim Alvorada , CEP 87033-290, ponador da Carteira de Iden .civil RG
4.371.623-9--SSP-PR e hscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n 634.O45.619-00,
sócios componentes da sociedade empresários LEITE & GIL LTDA co em

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social permanece inalterado no valor de RS 30.000,00
(Trinta Mil Reais) divididos em 30.000.000 (Trinta Mil) quotas de R$1,00(Hum Real) cada
uma, ficando assim distribuído entre o sócio:
SÓCIO QUoTAS vALoR
CLAUDEMR APÀRECIDO GIL 28.500 R$ 28.5OO,OO

OSMAR DIAS LEITE T.5OOO R$ T.5OO,OO

TOTAL 30.000 RS 30.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá o sócio CLAUDENIR
APARECIDO GIL com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade, representando individualmente a sociedade ativa e passivamente judicial e
extrajudicialmente, perante órgãos Públicos, instituições Financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos objetos
ou á defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome social.

668.504.799-20

I

CLAUDENIR APARECIDO GIL, brasileiro,

Maringá-Paraná a Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff no. 785, Jardim Alvorada, CEP
87.033-080, conforme contrato sociâl arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob no. 41209001660 em sessão de 18103119 e última Alteração sob o n" 20191638897 em
sessão 23104/2019, CNPJ 33.057.186/0001-74, resolvem por este instrumento particular de
alteração, alterarem e adaptarem ao novo Código Civil o seu Contrato Social, regidas pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O sócio OSMAR DIAS LEITE, possuidora de 27.000 (Vinte
e sete Mil) quotas de capital no valor de R$ 27.000,00 (Vinte e sete Mil Reais) neste ato,
vendendo e transferindo em forma onerosa partes de suas quotas ou seja 25.500 (Vinte e

Cinco Mil e Quinhentas) quotas no valor de R$ 25.500.00 (Vinte e Cinco mil, Quinhentos
Reais) ao sócio CLAUDEMR APARECIDO GIL
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LEITE & GIL LTDA

CNPJ 33.0s7.18 61000r-7 4

SEGUNDA ALTERÂÇAO DO CONTRATO SOCIAL

NrRE 41209001660

CLAUSULA QUARTA- O administrador declara, sob pena da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
Condenação criminal, ou por se encontrar sob os eleitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cârgos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussáo, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA O sócio CLAUDENIR APARECIDO GIL teTá o á diTeilo a

uma relida mensal a título de PRO-LABORE até o limite permitido pela legislação do
imposto de Renda a qual será levada a conta de Despesas Gerais da Sociedade.

CLAUSULA SETIMA O Mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA OITAVA Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social. os

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLAUSULA NONA - Fica efeito o foro de Maringá-Paraná para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMÂ - Permanecem em plena vigor as demais cláusulas vigentes que não
colidirem com o presente insÍumento.

E, assim por estaÍem justos e contratados mandaram datilografar o presente
instrumento em uma via de igual teor e forma que depois de lido e achado, datam e assinam
o presente instrumento.

Maringá- Paraná 29 de abril de 202O.

OSMARDIAS LEITE

CLAUDENIR APARECIDO GIL

CLAUSULA SEXTA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
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CPF Nome

634045ô7900 CLAUDENIR APARECIDO GIL

66850479920 OSMAR DIAS LEITE

CEÀIIEICO O REGISTRO O5/05/2O2O 09:15 SOB N" 20202031527
PRO!OCOrá: 2O2O3L527 DE O5/O5/202O. CóDIGO DE VEerFrCÀçiO:
12001?51492. nÍRE: 11209001660.
I,'IfE t GI', 

',fDÀ

JU.{IA CO|rtlCl^L
OO FÁRANÁ..

I,E NDÀO MÀRCO8 ÀÀIsEL BISCÀ!À
sEcRrrÁRro-GEÀÀ!

c(rRrrrBÀ,05/05/2020
ffi .€ry!...frci1.p!.9or.br

À vàlidâdê dêstê doc@ntô, se ioprê3so, fiêa sujéito á colP.ovaÇáo dê sua autenticidadê nos !êspêctivoE porlatsl
infÕrmn.lo 3êús Íêspêctivôs códiqôs .lê vêrificáÇãô,

TDENTTFTCAçÂO DO(S) ASSINANTE(S)
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LEITE & GIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

OSMAR DIAS LEITE, brâsilêiro, Casado sob Regime de Comunhão PaÍcial de Bens, empresário,

residente e domiciliado em Maringá-Paraná, a Rua Maranhão ne 1.616, iardim Alvorada, CEP

87.033-290, NâtuÍâl de Munhoz de Melo-PR, nascido em 16/051f967 , portador da Carteira de

ldentidade civil RG 4.440.414-1-SSP-PR e lnscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o ns

668.504.799-20 e CLAUDENIR APAREODO GlL, brasilêiro, Casado sob ReBime de Comunhão

Parcial de Bens, Empresárlo, nascido em 7010811967 , natural de lguaraçu-Paraná, rêsidente ê

domlciliado em Maringá-Paraná a Rua Maranhão ne 1.616, iardim Alvorada, CEP 87033-290,

portador da cârtelra de ldentidâde civil RG 4.371.623-9--SSP-PR e lnscrito no Cadaitro de Pessoa

Fisica sob o ne 634.045.679-00, RESOTVEM por este instrumento particular de contrato

social, constituir uma sociedade empresáriâ, regida pelas cláusules e condições

seBuintes:

CLAUSUTA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial de IEITE & GIL ITDA

CLAUSUIÂSEGUNDA

A sociedade terá sua sede e foro a AVENIDA DR. ATEXANDRE RASGULAEFF No. 785,
JARDIM ATVORADA, NA CIDADE DE MARINGÁ. PARANÁ, CEP 87.033.080,

CTAUSULA TERCEIRA

o objeto será coMÉRcto vAREJtsTA E ATACADTSTA DE FOGOS DE ARTÍFtcto E

ARTTGOS P|RóTECN|COS, EXECUçÃO DE SHOW P|ROTÉCNICOS, SERVIçOS DE

oRGANTZAçÃO DE FETRAS, CONGRESSOS, EXPOSIçÕES E FESTAS E TRANSPORTES OOS

MESMOS.

CLAUSUTA QUARTA

O capital social Será de RS 30.000,0o(Trinta Mil Reais) divididos em 30.000 (Trinta Mll)
quotas no valor de RS 1,00 (hum Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda
corrente do país pelos sócios.

sÓcros
OSMAR DIAS I-EITE

CLAUDENIR APARECIDOGIT

TOTAL

,UNTA COAÉrcl^[
oo l^tANA

CERIT8ICO O RlGtSÍrO ,t La/ú/2otg 11:27 SOB N" a12O9OOr66opRrorocot : 1909068a? DE 0S/o3/2Ot9. cóDrco DE vtrruqÀcÀó,
1190r.19272A. llIÀE: a12O9OO1660.
LTITE 

' 
GII, LtDÀ

QUOTAS
27.000

3.000
30.000

VALOR

Rs 27.000,00
Rs 3.000,m
RS 3o.ooo,oo

I.ATXDRO IORCOS RÀYSEL BI§cÀIl
stqErÁluo-@R !

clRrttBÀ. 18/03/2019
Iw..çr.râl.ci,l-pr.gov.br

À vrrtdâ'i' (i"t_â 
'lôcnEntô, s. r+rê..o, -tjcà .ur.itô I ê.qlovâçro .i. .ur rur.nttcidÀó. no. r.rF.cti.vo. portrj.!hfoE!àr.lo ..u. r..p.crrvo. códióo. d. "".rii..ãã----

1

\

\



LEITE & GIL LTDA

CLAUSULA QUINTA

A sociedade iniciará suas atividades em 22 de Feverelro dê 2019, seu prazo de duração
é indeterminado.

CTAUSULA SEXTA

A exclusão de sócios, ainda que implique em alterações contratuais poderá seÍ tomadas pelos

sócios que representem a maioria absoluta do capital social na sociedade, consoante faculdade
deferida aÍtigo 1.085 & único da lêi 10.406/02.

CLAUSULA SETIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

preço direito de preferência pare a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se

realizada a cessão delat a alteração contratual pertinente.

CIÁUSUTA OITAVA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social,

CLAUSUTA NONA

Em suas deliberações, os sócios adotaÍão preÍerencialmente a forma estabelecida a

Íorma nos § 2e e 3e do artiSo 1072 dã lei 10.406102.

CLAUSUTA DECIMA

O sócio OSMAR DIAS LEITE terá direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-labore
até o limite permitido pela legislação do lmposto de Renda, a qual será levada a conta
de Despesas Gerais da Sociedade.

CIÁUSUTA DÉCIMA PRIMEIRA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará

constas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do lnventário, do

CERIIFI@ O REGISTRO Eü IA/O3/20L9 11:2? SOB t. a12O9OO1G6OpR.lrocoro: 1909068a7 DE oa/o3/20l9. cóDrco o! vlRrFrcÀCio:
11901192?28. tttRt: 11209001660
LEITE 

' 
GII. LtDÀ

JUNIA
oo

COsErcl^I
I.E]À}IDRO I'À8C:I)S RÀYSE:L BISCIIÀ

srcarrÁRro-@RÀr
clrRrlrBÀ, r8/03/2019

ffi. dpr..rf.cil -pt. gov.br

2

À vàl irlÀd. d.tt dooDnto, t. i,!E,t.!!o, flcr .ujoito a coqEovâção d. ru! àut Dticj.dr.i. ho. EeurDctiwo! fDltris.hfolrrândo rêur !êrp.ctivo. códigôs d! v.ri,ticâçào

7,3

CONTRATO SOCIAL
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CONTRATO SOCIAL

balanço, patrimonial e do balanço de resultados econômlco, cabendo aos sócios na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CTAUSULA DECIMA SE6UNDA

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

CI.AUSUIÁ DECIMA TERCEIRA

A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mêdiante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CI-AUSUI.A DECIMA QUARTA

Os lucros apurados serão distribuídos em partes iguais a cada uma das quotas, ou
poderá não obedecer ao percentual de participâção dos sócios na sociedade, desde que

os percentuais sejam aprovados em Ata de Reunião dos sócios. (artigo 1.007 CC/2OO2\,
podendo a critério dos sócios que formem a maioria do capital social, transÍormar o
lucro apurado em reserva na sociedade.

\

CTAUSULA DECIMA QUINTA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou

do(s) sócio(s) remânescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

O administrador OSMAR DIAS LEITE, declara sob as penas da lei, de que não está

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que tempoÍariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relaçôes de consumo, Íé pública, ou a propriedade.

CERTIEI@ O ltCISrRo 4 LA/O3|?OL9 Ll:2? soB ra' a1209001560
Pr./rlocol.o: 1909068t? Da oa/o3120L9. cóDrco Da vrRrDrcÀçlo:
11901192128. ltlat: 11209001.660.
I,EITA 

' 
GII. LtDf,

Jt,,{IA
oo

CO,qEtcl^I
TITNDEO TI^RCOS IÀYSIL BI§CÀIA

slcrtrÁRto-caat!
coRrrrBÀ. 18/03/2019

ffi ..qr..r!rêr.I.p!.gow.br

À vrlld.d. d.!t. dôcrDnto, !. içrâslo, ltcÀ luJ.ito a côerovrçto d. .uâ âutâDticid.dâ nos rô.p.cttvo. po!t!1..
tnfôrDando r.ur râ.p.ctlvo. código! .L v.llficàção

LEITE & GIL LTDA
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LEITE & GIL LTDA

CONTRATO SOCIAL

CLAUSUTA DECIMA SETIMA

Os sócios íesolvêm em comum acordo dispensar â elâboração de atas de Íeunião/ assembléia

de sócios.

CI.AUSULA OECIMA OITAVA

CLÂUSUtA DECIMA NONA

A administíação Sociedade caberá o sócio OSMAR DIAS LEITE com o poder e atribuições de gerir

e administrar os negócios da sociedade, individualmente representa-la ativa e passivamente,
judicial e extraiudicialmente, perante órgãos Públicos, instituições Financeiras, entidades
privadas e terceíros em geral, com praticar todos os demais atos necessários á consecução dos

objetos ou á defesa dos interesses e diÍeitos da sociedade, autorizado o uso do nome social.

CLAUSULA VIGESSIMA

A sociedade será regida pela Lei das Sociedades empresáriãs de no. 10.406/2@2(código
Civil), e como Lei Supletiva no. 6.404/76(Lei da sociedade anônima).

CTAUSUTA VIGESSMA PRIMEIRA

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 5ê resolva

em relação a seu sócio.

CLAUSULA VIGESSIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro de Maringá-Pr, para o exercÍcio e o cumprimento dos direitos e

obrigações resultantes deste contrato.

E, assim por estarem justos e contratados mandaram datilografar o presente

instrumento em uma via de igual teor e forma que depois de lido e achado, datam e assinam o

presente instrumento.

§
\i

,UNT^ COIrTTCIAI.

CERIIPIC! O LiGISTRO u r.A/03/2OL9 11:27 SOa N' 11209001660
PROIOCOIO: 1909068a1 DE OA/O3/2O19. CóDrcO Dr VERrrrCÀçÃO:
11901r.92?28. rlral: a1209001660.
r.ErtE a GIL t1'oÀ

I.EN'DRO IIIRCOA 8ÀYStlL BISCÀIÀ
sBcatrÁiro-@nÀ!

cuRIlIBÀ, 18/03/2019
lw..ry!...frcil.pr.gôw.br

\

As reuniões e as Assembleias tornam-se dispensáveis para qualquer alteração de
contrato social, conforme determina o art. 1.072 parágrafo 3e. Do Novo Código Civil

2002. Somente será indispensável na deliberação do resultado do Balanço Patrimonial
do exercício.

t

À w.lidàdâ d.ât aloclEnto, !. iry!.tso, !r.q .uJ.l.to à coq.ovrçto de sua lut nticidÀd. nô. !.!p.ctivo. po.t!ir.
Inforaândo seu. t..p.ctivot códigor dô vêlificàção
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LEITE & Glt LTDA

CONTATO SOCIAL

Marlngá-Pr., 22 de Feverêlro de 2.019.

DIAS TEÍTE

.-17__trl-l
lrur.Il^ coMttcl^r II oo!4!4r4 

1

CERTI'ICO O RICI§ÍRO D,i1A/O3/2OL9 11:2? SOB N' a1209001660
PRanocorp: 190906847 Dr 0a/o3/2o19. cóDlco DE vEaltlcÀçÃo:
11901192?28. IIRI: 11209001660.
I.AIIE 

' 
CII. I.TDÀ

IIÀIIDRO XTNCIS &IYSEL EISC'ÀIÀ
stcittÁrto-eiÀr

clrRrrrBr, 18/03/2019,n..çr..rfrcil.pr.9or.br

roT^S
6. TO

DE

À t liÉt dê d.at. doMnto, r. iryr.u8o, fj'ca luj.ito I cdp.ov.çàô .i. .uà rut nticldrd. nor rê.pêctivos portâir.
InfolE ndo .êu! !.!p.ctivo. códiqo3 dê eêriticâçào

w'
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cE&TuIco o RECISIBO Dl Le/03l2OLg 11:2? sOB x' 41209001550
ERcrr!@rr: 1909068a? DE oalo3l20L9. cóDrco DE vEÊrErc-Àçio:
11901192?28. NIRE: 11209001660.
I,ETtE 

' 
GTI IIDÀ

,UMA CO^.IERCIAL
DÔ PAIA TA LEÀNDaO tqRCOg ÀÀr§t,. StSClil

SICRtIíRIO-CTRI!
ctrerIlBÀ, 1g103/2019

rYr. .4r.'r!3cj,1 . P. . gov. br

. tc(J tln. úáhíl-v6íu6.

d. 203177

da

#'*T';ffii#ffin*@'*ls"*

áa

0'

F trfit§r§l EtIlil Í F lrm/.//0fiilÍl sÍ ilfilt,o

À valldr.L ó.rt. .locr8ato, .. iry!...o, ficâ luJ.ito à coqEov.çro d. .u. .utlnticidâdâ no. r.!p.ctivo. pott.i!.
Iôfot!ândo ..ur r..Fctivor código. d. v..ificâçlo



PH PICCOLI FOGOS ME
CNPJ: 0l.142.692/0001 -75

Rua Av. Anhur Thomas - 2430
Bairro: Jd Novo Sabará

Tel:.43 33214949
www.piccolifogos.com.br

IE:901.01645-30
Londrina - PR
CEP: 86066400
Tele-vendas 43 332 I 4949
e-mail: djbrunopiccoli@live.com

28

DE AtTtÍtctO

Londrina, 2611012021
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

Orçamento:

Quantidade

02 unid.

\í 02 unid.

04 unid.

05 unid.

05 unid.

02 unid.

Nome do produto

Torta 1 10 tubos 1 ,8" CORES DIVERSAS

Torta í00 tubos 1,8" EFEITO RETO CORES

Torta 195 tubos 25mm" BAIXO RUÍDO CORES - Z

Torta 25 tubos 2'EFEITO RETO CORES

Tortas 36 tubos 1,8" CORES DIVERSAS

Tortas 63 tubos 1,5" BAIXO RUIDO CORES - Z

Valor Unitário

R$í.881,00

Rs1.068,00

R$1.081,00

R$400,00

R$300,00

R$1 .053,00

TOTAL:

Valor total

Rs3.762,00

R$2.136,00

R$4.324,00

R$2.000,00

R$1.500,00

R$2.106,00

R$15.768,00

Validade í5 dias.

Atenciosamente

o.L. PtccoLt Focos
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€êral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: O.L. PICCOLI - FOGOS EIRELI
CNPJ: 0í.142.692/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil (RFB) ê a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
PÍocuradoria-GeÍal da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contribuiÇões sociais previslas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://ÍÍb.gov.br> ou <http:i/www-pgfn.gov.bÊ.

Certidão em mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de 2t1O12014.
Emitida às 3011012021 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida ate
Código d dão: FAi D.7990.'124F.A1 53
Qualquer enda invalidará este documento

gratu
01 :01 do

8104t2022
controle da

ra
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Voltar lmprimir

Cá,,XA
í:AlxÁ EaarNOleliCê, FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 07.t42.692looot-7s
RAZãO SOCiAIP L PICCOLI FOGOS EIRELI ME

EndeTeço: AV ARTHUR THOMAS 2430 / JARDIM NOVO SABARA / LONDRINA / PR /
86066-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos refe ren a ntribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaç oÉdsm o S.

Validade.ZT /lO/2021 2s/rt/202

Informação obtida em 04/LL/2O21 15:34:28

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

https;//consultê-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pageíconsultaEmprêgâdorjsf 1t1

Certificação Número: 202 1 102701 101843480031
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE TNSCRTÇÁO

0í.142.692/0001.75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E OE SITUAçÂO
CADASTRAL

OATA DE AAÊRTURÂ

16/0iU1996

31

NOME EMPRESARIAL

O.L, PICCOLI . FOGOS EIRELI

ÍITULo oo ESÍÀaELECIMENTo (NoME DE FANÍASITA) PORÍÉ

ME

CÔOGO E OESCRIÇÀO OA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47,89.0.06 . Comórclo varellsta de Íogos de artifício ê a.llgos plrotécnlcos

E DESCR DASAÍIVIOAOES
,t9.30-2.02 - Transpoíe rodovlárlo dê cârga, excêto produtos pêrlgosos e mudanças, lntêrmunlclpal, lntêrêstadual e
lnlêhâclonâl
49.30.2{3 - Íransportê rodoviário de produtos perigoso§
90.0í4-99 . AÉes cânlcâ5, ê3pêtácubs e atlvldades complêmentârêa náo êspecmcadas antêriormênte

cÓolcoE oÉScRçÀo oÀ NATURÉZA JURIDICA

230.5 - EmpÍesa lndlvldual de Responsabilldade Llmltada (de Natureza Emp.G.árl

TOGRAOOURO

AV ARTHUR THOMAS
NUMERO

2430

cÉP

86.066{00

ÍÉLEFON€
(43) 3253.1029

BAIRRO/OISTRÍTO

JARDIM SABARÂ
MUNICiPIO

LONORINA

ENDEREçO E!ETRÔNICO

PR

ENÍE FEDERATIVO RESPONSÁVE| (EFR)

OAfA OA SITUAÇÀO CAOASTRÂL

03109/2005ATTVA

slTUÀçÁO ESPECI L oÂTA OA SrTUAçÂO ESPECTÁL

Aprovado pêla lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezêmbro dê 2018.

Emitido no dia 0411112021às 15:34:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1t1
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAOE LIMITADA - EIRELI

SEGUNDA A
o.L. PtccoL

LTERAÇÂO CONTRA*
I- FÓGOS LTDA. ME

TUAL E CONSOLIDAçÃO
CNPJ 0í.142.692000í-75 N|RE 4í2086í3076

fls. 01

Pelo presente instrumento do Ato Constitulivo de tÍansformação de SOCIEDADE
LIMITADA para EIRELI: OSMAR LENSO PICCOLI, brasileiro, natural de Álvares
Machado-SP, nascido em 04/06/1951, maior, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, empresário, residente e domiciliado a Rua Rio Purus, no 46,
no Jardim Santo Amaro, na cidade de Cambé-PR, CEP 86185-040, portador da
Carteira de ldentidade Civil RG no 5.797.360-)USSP-SP, expedida em 31103/1971
e do CPF nô 543.957.558-87, único sócio da sociedade empresária limitada
"o.L. PlcCOLl - FÓGOS LTDA. ME", com sede e foro a Avenida Arthur
Thomas, 2.430, Jardim Sabará, nesta cidade de Londrina-PR, CEP 86066-000,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE no

412086í3076, por despacho em sessão de 1210712017, e inscrita no CNPJ sob
no 0'1.142.6920001-75, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em
EMPRESA INOIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, que
passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a
qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista
no parágrafo único, do artigo 1.033 e 980-A da Lei no 10.406/2002, resolve:

GúUSULA SEGUNDA: o acervo desla empresa, no valor de R$ 125.000,00
(cento e vintê e cinco mil reais), dividido em 125.000 (cento e vinte e cinco mil)
quolas, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, passa a constituir o
capital da ElRELl, mencionada na cláusula anterior.

CúUSULA TERCEIRÂ: Pare tanto, passa a transcrever, nâ int€gre, o ato
conslitutivo da referida ElRELl, com o teor seguinte.

.,uNIa co^^tRcr,al
OO Ê^À^ira

Titular Quotas Capital
OSMAR LENSO PICCOLI 't 25.000 100 R$ 125.000,00
Total 't 25.000 R$ 125.000,00

À v.lt.hd. dsst .toclrntô, .â i+r.r.o, fic. .ur.ito a coqr.vrçlo dâ .uÀ âutntLêidâdâ nô. E.!P.ctivo. Poltài'
r;Íôr! adô eour iraPêtivos có<rigot d' Erif'c'éo

CúUSULA PRIMEIRA: Fica kansformada esta sociedade em EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob a
denominação de "O.L. PICCOLI - FOGOS EIRELI ME", com sub-rogação de
todos os direitos e obrigaçÕes pertinentes.Jl

cERattICO o RtGI§rRo 4 OIILL/?§L1 1a:17 soB l|" 11600639313-
pnol.@ó, 1??3ao{47 Da 3ol].otzo]^1. óDIGo DE vaarlrcÀçÁo:
ruoa25t{08. lrIRE: a1600530313.
o.!. Prc@tt - túcos lrtú!'r lc

Lib.rtâd BoqNl
storÍÁarÀ-ciit!

csRurBÀ, o1lr1l2017
rE..q)tê.af.cll . PE . gov.br

í00
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAOE LIMITADA - EIRELI

SEGUNDAALTERAÇÃOCONTRÂTUAL E CONSOLIDAÇÃO
o.L. PlccoLl - FÓGo§lrDÂ-üE CNPJ 01.í42.692000't-75 N|RE 4í2086í3076

fls. 02

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO OE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA:

O.L. PICCOU - FÓGOS EIRELI ME

OSMÂR LENSO PICCOLI, brasileiro, natural de Álvares Machado-SP, nascido
em ü/06/1951 , maior, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
empresário, residente e domiciliado a Rua Rio Purus, no 46, no Jardim Santo
Amaro, na cidade de CamtÉ-PR, CEP 86185040, portador da Carteka de
ldentidade Ciúl RG no 5.797.360-)«SSP-SP, expedida em 3Í/03/'1971 e do CPF
no 543.957.558-87.

CúUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituÍda sob a forma de sociedade
empresaria limitada EIRELI com a denominaçâo de "O.L. PICCOLI - FÓGOS
EIRELI ME", inscrita no CNPJ sob no 01.142.69210001-75, constituÍda em
16/04/1996, será regida poÍ este contrato social, pelo Código Civil, Lei 10.406 de
10 de janeiro de 2002.

CúUSULA SEGUNDA: O prazo de duraçáo da EIRELI é de tempo
indeteÍminado e o inÍcio das operações sociais, para lodos os eÍeitos, é a data do
registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa
jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento tempoÍário ou
peÍmanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova
situaçâo.

CúUSULA TERCEIRA: A EIRELI lerá sua sede e foro a Avenida Arthur
Thomas, 2.430, Jardim SabaÉ, nesla cidade de Londrina-PR, CEP 8606Ê000,
que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou
Íechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CúUSULA QUARTA: O objeto social da EIRELI será: "Comércio varejista de
fogos de arliflcio e produtos para festas: transpoÉê rodoviário de cargas em
geral: transporte rodoviário de produlos perigosos; produção e execução de
shows pirotécnicos'.

,,uNI^ coÀÂtrcru

À vâLi.trd. .Lst (ioclDnto, !. i.qr!...o, flc. duj.r,to I coqro?.çlo d. .§r Àntôlrtlêrd.d. no. .3!P.ctleô. Pottàit
hfôrll aiô ..uâ Í.tP.ctivor êódiqo. d. v.rlficâçào

fl

CTRIIEI@ O &aGtg!RO w OL/LL/2OL? 1l:1? 9OE t' a1600630343.
pRo!!cor,o: 1??3aoa87 DE 3olLolz0l1. CóOr@ Dt VtRrrrCÀ4ÀO:
11?0a259408. IIRIr 416005303a3.
o.L. Ptcc\ot r - rócos araBu tc

Llb.Ítrd Bogü.
sicnttÁRrÀ-GERÂ!

goRrrrBÀ.01/11/2017
rn..ry!..r!âêU.pr.gow.b.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIOADE LIMITÂDA - EIRELI

SEGU TUAL E CONSOLIDAçÃO
O.L. P cNPJ 0í.í42.6920001-75 NIRE 4í208613076

fls.03

GúUSULA QUTNTA: o capital social da EIRELI na importância de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dÍvidido em 125.000 (cento e vinte e
cinco mil) quotas, com valor nominal de R$ í,00 (um real) cada uma, o qual está
totalmente integralizado, em moeda corrente do Pais.

CúUSULA SÉflMA: A administração da EIRELI caberá ao titular OSMAR
LENSO PICCOLI, dispnsado de caução, a quem caberá dentre outras
atribuiçÕes, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta ElRELl,
sendo a responsabilidade do titulaÍ, limitada ao capital íntegralizado.

Paráonfo Primdlro - O titular poderá Íixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pro-
labore', observadas as disposiçóes Íegulamentares pertinentes.

Paráqrafo Saoundo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,
constituir procuradores em nome da ElRELl, devendo ser especiÍicado no
instrumento de mandato, os atos e operaçôes que poderão praticar e a duração
do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo
indeterminado.

CúUSULA OITAVA: O tármino de cada exercício social será encerrado em 3i
de dezembro do ano civil, com a apresentaçâo do balanço patrimonial e resultado
econômico do ano Íiscal, cabendo ao litular, os lucros ou perdas apuradas.

qERrrFrco o Rt6rslRo ü o1/Lt/20L7 1r:1? §oB N. a16006303t3.pnorlcorp: 1??3a0ag7 DE 1o/Lol2o77. cóDrco D, vrRlalcÀçlo:
t1?0a259a08. !IIRE: it1600630343.
o.L. Prccolr - ró@s rrR Lr tG

.rur{t^ co^Áftcr^t &lb.Errd goSu.
StcRttlriÀ-GEnÀ',

coarrrBÀ,01/11/2017
rE..q)r.r.frci,l.p!-gow.br

Titular Quotas Capltal
OSMAR LENSO PICCOLI t 25.000 R$ 125.000,00
Total t 25.000 't00 R$ 125.000,00

À erudrd. datt docl,rrnto, t. lpr..ro, fic! luj.ito à coqrol,àçto dô suà .ut nticid.d. ro! ...p.ctivor pottÀl.
IDfolEndo !êu. r.rp.ctlvo. côdi.go. d. wêlific.çro

oúUSULA sExTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital
integralizado da empresa que será regida pelo regime jurÍdico da empresa
limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

100
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TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDTVIOUAL DE RESPONSABILIOADE LIMITADA - EIRELI

SEGU TUAL E CONSOLIDAçÃO
O.L. P CNPJ 0't.142.6920001-75 N|RE 412086t3076

fls. 04

CúUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da ElRELl, a empresa
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
posslvel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveÍes será apurado e
liquidado com base na situâção patrimonial da empresa, à data da resolução,
veriícada em balanço especÍalmente levanlado.

Paráarafo tJnico - O mesmo procedimento será adotado em oulros casos em
que a EIRELI se resolva em relaÉo a seu titular.

CúUSULA DÉclMA: o titular declara sob as penas da Lei, que náo está
impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos
de condenação, que o proíba de exercer a adminislração desta ElRELl, bem
como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporaÍiamente, o
acesso a cargos públicos ou crime Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
@ncussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1", CC/2002).

GúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA: O endereço do titulaÍ, constantes do ContÍato
Social ou de sua úllima alteração serão válidos para o encaminhamenlo de
convocaçóes, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.
A responsabilidade de informaçáo de alteraçôes destes endereços é exclusiva do
sócio, que deveÉ Íazê-lo por escrito.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DeclaÍa o titular da ElRELt, para os devidos
Íins e efeitos de direito, quê o mêsmo não participa de nenhuma outra empresa,
ou pessoa jurÍdica dessa modalidade.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o Íoro da Comarca da cidade de
Londrina, Estado do Paraná, por mais privilegiado que seja outro, para o
exercÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes Íesultantes dêstê contrato.

,uNÍ^ co.^trct^t
oo P^l^Àa

À v.lld!d. d..t. docutÚnto, !. iry.êlro, ficâ.uj.ito à coqrov.çlo d..u..ut nticidÀdê no! r..p.ctlvo! !,ortai..
rDforúândô d.uÊ r..p.cti.vo. êódigo! d. v.rificÀçâo

CEAIIaICO O RIGISIRO ü OLILLI2OLT 1a:17 SOIB f,' a16006303t3-
PRotocolo: 1??310a8? Dt 3OILO/2OL?. cóDI@ DE vERrErcÀçlo:
117Ol259aoa. NIÀt: 416006303a3.
o.L. Prctot.r - tú@s trRtt.r lc

llb.rFd 8o9u.
stgRttÀÀIÀ-cEaÀ,

cgRurBÀ, 01/11/201?
ffi ..ryr...írêlI.p!.qsw.b!



TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRA
ÔI PICCôI I-FóGôS I TDÀ MF

TUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ 01.í42.692t0001-75 N|RE 4120861307ô

fls.05

E por estar assím justo e contratado, lavra, data
e assina o presente instrumênto particular de constituição de Empresa lndividual
de Responsabilidade Limitada, ElRELl, elaborado em viâ única, na presença de
02 (duas) teslemunhas maiores e capazes, para que valha na melhor forma do
direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do
Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Londrina-PR, 19 de outubro de2017.

"'.'.

//,*"k"

Testemunhas: -

â

cPF 016

rvenini
P-PR

Piccoli 
-

Jai r ano de Souza
R 't.29 P-PR

7s7.389.379-53

CBRtIFIco o REGISTRO EM 0l/rl/29r'l 14:17 soB N" 416006303{3
PÀOrICOr,O: 17?3110487 DE 30/L0/2}t't. CóDrGO DE Vp,ÀrFrCÀÇi,O:
11?04259408- NIR : 41.600630343.
o.t. Prccolr - aóGos ETBELT r,E

JUN]^ COí5tClAt Libêrtâd BoEuê
SECRETÀRIÀ-GERÀI

cuRrrrÀÀ,01/11l2017
ffi .êryrê!âfàci.1.p!. gov.b!

36

'rí

À validâd. d.at docurênto, 3ê iry!ê86o. fica Bújêito à coÀprovaçãô dê sua Eutêntlcidàdê nos rêEpêctivôâ pôltâis.
InforÉndo sêus !êspectivo8 códj.qôs dê vêrificação
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Racorit ço v?rd..i!iír r
Oôu l'l

C.mba-Pt.
EÍn Têst"

; .09 0? 35h
d. Verdida

'14

§E l\jü1ÜJ0

ARTJ1I 
I

.jofiüi

.. !r "l.l
..i niÁllJo

, 4",q

cEiRtIEIco o RECISIRO EL 0L/L|/20L1 14:17 SOa N" {1600630343
PROTOCOT.O: 1?7311048? DE 30/lO/20L7. CóDrGO DE VEiUFTCÀÇãO:
1170r1259108. NIRE: 41500630343.
o.L. Prccolr - Fócos ErnEÍ.r tE

JT.JNIÀ COÀrE&ClÂr
DÔ PÀRANÂ- Libê.tad Boqua

sEcPJráRrÀ-GEaÀ!
ctrRrarEÀ,01/11l2017

ffi. êry!êBaf.ci1. . p..gov. b!

IABETIONÂTO OE IIOI,.S E J " II§ETIOI{AÍO DE PROTESIO
i!à Eqir.doi 35 . c€.ko . cEl.: 661 B?n35 . ( àmbê . pn . fon.: 1.t3) 3t5a,3263

AduÍ lucô3 S.rt(,s dê Árôúio.Tâüetiro

,I

§

À úâli.tâc!ê dêatê aloêreênto. 6ê i!pr.3Bo, ficE sujêito à cory)rowâçào dê sua ôutêDticidadê nos rêspôctircs poltãia.
Infor&ân.lo sêua rêspêctivôâ códigôB r!ê vêÍificâçào
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESpoNDÊrucn turenN A N" 127 t2021

Nova Santa Bárbara, 2811012021.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de fogos de aÉificio.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para a aquisição de fogos de artifício para o Réveillon 2021 , conforme
solicitaçáo do Sr. Claudemir Valerio, Prefeito Municipal, num valor máximo previsto
de R$ í 5.768,00 (quinze mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina d Santos
e Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro ,1 43. 3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - rvww.nsb.or.gov.br
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Nova Santa Bárbara, 28 de outubro de2021 .

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 12712021 que

.- solicita Dotações Orçamentárias para a aquisição de fogos de artifício para o Réveillon 2021 ,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de uza pos Almeida
Co ora

Rua WalfÍedo Bittenmurt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Recebido por: 21L1-!e4
Nome datala

I
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Saldo das contas de despesa

Calculado em: 28/í 0/202í
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coRRESPoNDÊucta nteRrua

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2811012021.

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada, levando-se em
consideração a possibilidade de realização de dispensa de licitação, conforme
solicitado pelo Prefeito Municipal.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris L os Sa

Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 32ó6.8100 X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.Dr.qov.br - www.nsb.Dr.qov.br

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Claudemir Valério,
Prefeito Municipal, solicitando a aquisição de fogos de artifício para o Réveillon
2021, num valor máximo previsto de R$ 15.768,00 (quinze mil, setecentos e
sessenta e oito reais), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a
existência de previsão orçamentária.
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PARECER JU RíDICO N9 268/2021

Assunto: Aquisição de fogos de artifício

Solicitante: Setor de Licitação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para Aquisição de Fogos de Artifícios para comemorações de final de

ano, conforme correspondência interna do Gabinete do Prefeito, a qual

inclusive informa que realizará a contratação por dispensa de licitação.

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

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

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

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

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública...".

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do

princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988

(art. 5e, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-

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

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

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

e do favoritismo.
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NOVA SANTA BARBARA

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

admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais

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

regra; a contratação direta, exceção.

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

do procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que pese à

obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao

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

e a inexigibilidade de licitação.

O artigo 24, da Lei 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em

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

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

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

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

atétO% (dez porcento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo

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

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

que possa ser realizada de uma só vez;

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

legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública.

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

exigência de licitação para serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a",
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do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666193, o qual com a alteração promovida pelo

Decreto ne 9.412, passou a ser RS 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais),

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

possa ser realizada de uma só vez.

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

aproximadamente RS 16.000,00 (Dezesseis mil reais), ou seja, valor este que

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

23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll, da mesma lei) e alterada

pelo Decreto ns 9.412.

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

dispensa de licitação, substancial restar comprovado que a proposta ofertada

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

produtos a serem adquiridos é equivalente ao praticado no mercado. Para

tanto, sugiro sejam anexadas ao presente processo três cotações de preços,

eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do preço a ser

desembolsado pela Administração Pública. Desta forma, o gestor deve

demonstrar o cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente

os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das

exigências gerais previstas na Lei ne 8.666/93, tais como a comprovação da

regularidade da empresa a ser contratada, demonstração de que o valor

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

da Administração Pública.

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

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, expõe

a previsão existente na legislação tomando por base exclusivamente o critério

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

do mesmo dispositivo legal.

À consideração superior.

Nova Santa Bárba ,04 de novembro de 2021.

Cortez Wílcken

Procuradora Jurídica
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DISPENSA DE LICITAçAO

N" 26l2O2L

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 81-12O2L, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, p€ra a AQTIISIçÃO DE FOGOS DE

ARTrFÍCrO PARA COMTMORAÇÓES DE FINAL DE ANO, em

atendimento a solicitaçáo do Gabinete do Prefeito, e sendo

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

artigo 24 da Lei 8666193, caracteriza-se a referida dispensa de

licitaçáo.

Nova Santa Bárbara , o4l Lll2O2L.

c VALERIO
unicipal

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes n'222,CentÍo,8 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Pa.raná - E - E-mails licitacao@nsb.ptgqtlbf - www.nsb.pr.sov.br
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TCEPR

Modalidade*

NúÍneíD editãVptucesso*

Detalhes processo licitatoÍio

Enüdade Exêaulora I4UNÍOPIO DE NOVÀ SAI{TA BARBÂRÂ

202t

No licitâção/daspensa/inexigitÍlidadei 26

Pmcesso Dispensa

81/2021

InstituiÉo Finàncára

Cootrâto de EmpÍÉstiírô

Des.Ífão Resumkíô do Obieto' de bgôs d€ ôrt'Ítio pàrd cofiÉmorôfo€s de final de am

DotaÉo Orçàmentária' 0200104 122002020023190300000

Preço máxiÍm/ReferêrEra de p.eço - 15.768,00

Rt'

Data Publkração Teírno ratifração 041111207L

Data & Lan9meflto do Editôl

Data da Aberturà das Propostas

Há itens excliJsivos parÀ EPP/ME?

Há cotà de pârtÉipêçtu parô ÊPP/ME?

Trata-se de óía com erigência de sukontralãção ê EPP/ME?

Há píirirade paía aquiíÉes de miroêmpíesas íegirtais ou loaais?

Data CancelaÍÉnto

CPF: 4271s12954 Gpqqr!)

Peícenfu al de participação: 0,00

VoltaÍ

https:,//servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRyMunicipaUAMUDetalhesProcessocompra.aspx 1t1

proí.nl.ntêr d. or9.nl.mor lnt.rn..lon.lrlm{ltllàtcr.l. d.
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PODER EXECUTÍVO

Aaô Vm

IMPREI{SA OFICIâT -
Lcl u' 660, dG 02 dc rbrll dê
2013.

- Nova Saata ParanÁ. QITINTÁ'

I - Atos do Poder Erecütivo
DISPENSA DE LICITACÃO N' 25202I

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bfubara, objeto do protocolo n" m/2021, refcÍente ao
processo de dispensa de liciração, para a CONTÍIATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÀO DE EVENTOS EM
COMEMOR.AÇÂO DAS FESTTVIDADES DE FIM DE ANO, em atendimento a solicitação do Gabinete do Prcfeito, e sendo atendidas as normas
legais pcninentes e na forma do inciso II, do aíigo24 daLei 8666193, camcteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 04n ln02 I .

Prefeito Municipal

D

peIo

DE LI

De acordo com o procedimento admi p)o n' 8l/2021, referente ao
processo de dispensa de licitação, para a ÀQUISIÇÃO DE DE ARTIFICIO PARA CO FINAL DE ANO, em
ateodinerto a soliciiação do Gabircte do Prcfeito, ê s€ndo atcndidas as mroas legais pertirc cs e m foÍmr do isciso Il, do artigo 24 da I-ei 866ó/93,
caractedza-se 8 ÍefeÍida disp€nsa dc licitação.

Nova Santa Báôara PR. 04nf2021.

CLAUDEMIR vÁLÉRro
PÍefcito Municipal

OBJETO - Registro de prcços parr evertuel aquisiçâo de gêneros rlimcrdcios perecíyels, para süprlr rs Decessldrdes das Secretsrirs Mutricipais.

VALIDADE DA ATA: De 03/05/2021 
^ 

0210512012.
nrnrptclÁnIl DA ATA: ALysoN stDNEt rEoDoRo ANTUNEs - coMERcro DE ALTMENToS E MATERTATS DE LlMpEzA -
EIRELI
CNPJ sob n'. 37.51ó.954/0001-61
Rua BaÍão dc Antonina,40l - CEP: 8ó210O00 - Bairro: Centro, Jataizinho/PR
nnspOXSÁVnt JURiDICOT Carmen CoÍtez Wilckcn, OÂB/PR n" 22.932.

TENS

LOTE: 001 -
lrtc 001

8 '7761 Camc dc ftango, filezinho, congelada, embalagem
mcdia dc I kg inspecionada pelo Ministério da
AgricultuÍa.

JAGUAR KG 570,00 t 1,22 6.395.40

LOTE: 001 9 7173 Came de porco - Bisteca RAINHA ?0.00 t8,30 1.281,00

LOTE: 001 -
Lote 001

7156 Came de porco - pemil scm osso e couro. Embalada,
devidamente identificÂda com etiquetas intemas de
acordo com a legislaçâo vigente e especificaçâo de
prazo de validade. AprcsertaÍ Certificado de Inspeçâo
EstaduaUFederal ou Municipal.

RÂINHA KG 2.760,00 18,10 49.956,00

LOTE:0Ol l4 .{3,18 Coxiúa da asa de frango (Drumet) MARINCA KC 2.5ó0,00 10,44 26.726.40
LOTE: 001 -

Lote 001
l6 Fermento biológico embalagem 500 gr. Fabricação

recenle
ITÁIQUARA UN 45,00 r 7,00 7ó5.00

LOTE: 0Ol -
Lote 001

t8 5266 loguíe com polpa de frutas Sâbor coco e morângo
540gÍ. BâÍdeja com ó unidades. Contém glúten.

UNt BAAY UN 60,00 5.25 315,00

LOTE: 001 -
Lote 001

l0 783 Presunto cozido de suino magro sem capa de gordura,
obtido de p€rrúl ou outrâ pane de suino sadio, com
aspecto, cheiro, §or e sabor própÍios, isento de

sujidadc, parasito e larvas. FATIADO

PEPERI KG 160,00 31,00 4.9ó0.00

ESPECIFICA Ão Do oBJETo E

DiáÍio Oficlal ElêtÍônico do Munlcíplo de Nova Santa Báôara
Rua:WalÍtedo Bitlêncourt de Mora6s n'222 - Cênlro

Fonê./Faxr (43) 3266410O
E{nail: diaÍioofi cial@nsb-pÍ.qov.br / omnsb(ansb.Dí.qov.bí

RECISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bâúara

Rêrpoarávêl pêtr Edlçeo:
üô'I'lca. üoria Proc^ca Ití. C.
Pott@da 

^" 
OO8/2O15.

objeto do
Df,

Codigo do
produtolscrviçc

Lote Item Descrição do pmdüto,/sewiço MâIcâ dô
produ!o

Unidadc
de mcdida

Quantidadr Preço
unitário

Preço tohl

KC

735
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tr -,,r

tür
[an Êodúto/S..Yho UN. PrÍo Unlttio PÍ.ço Íot.l Sd

060@ 8@@or r2gt FoGo§ DE 
^aTFEoolIúb flonb 1,f Fryi- LE rllôcúa cl'ã.§

OrTri. lO üô. !,t i.ib Íe .d.r
qfÚl. 50tà.. 1,í ldlDnIô cd6t
@tdn & lóó lu ôl,o rulo cd..
olÍc.b trllic. l2O tôo EÉ n lô
(!Iúb !!E l,t cú.. d\ãt-
@Túb 25 tà6 I.t c.... .hã..3

8@@

Enrbópo. ElainoCÍlltrrÉ luói( ÍÉs!b' 5528d

t5
co

6/11/2@1 @ 1941

(

C PJ: Ol.7rl23Góói-!ú

UN



PREFEITURA MUNICIPAL

50NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Contrato no7212021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA,

TENDO POR OBJETO A AQUTSçÃO DE FOGOS DE ARTTFÍC|o PARA

CoMEMORÂçoES DE FTNAL DE ANO.

Referente à Dispensa de Licitação n.o 2612021

Pelo presenle instrumento particular de contrato, vinculado a Dispensa de

Licitação n.o 26t2021, de um lado, o MUNEÍP|o DE NoVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, 222 - cento, Nova Sanla Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu

Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, porlador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR,

inscrito no CPF sob. o no 563.69'1.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS

LTDA, inscrita no CNPJ sob n'01.742.505/0001-94, com sede na Avenida Santa Catarina, 15ô - CEP:

868040í5 - Baino: Vila Santa Bárbara, Apucarana/PR, neste ato representado pela Sra. Roseli De

Fátima Rodrigues Gomes, inscrita no CPF n' 731.522.779-20, RG n' 4.858.910-3 SSP/PR, doravante

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

celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condit'oes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CúUSUI.A PRIMEIRA - DO oBJETo
A C0NTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE fogos de artifício para

comemoraÉes de f nal de ano, conÍorme mnsta da proposta apresentada na Dispensa de Licitação n.o

2612021 e especifrcado abaixo:

I

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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ITENS
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unitário

Preço total

Nb



PREFBTURA MUNICIPAL 51
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Lote

001

1 1207 FOGOS DE ARTIFICIO

01 Torta I 10 tubos 'l ,8' premier

baixo ruído cores diversas.

01 Torta '100 tubos 1 ,8' efeito

reto cores

02 Torta 50 tubos 1,8" baixo

ruido cores

02 Torta 60 tubos % baixo ruído

c0res

01 Torta frenética'120 tubos

baixo ruído

02 Torta 36 tubos í,8'cores
diversas

02 Tortas 25 tubos 1,8'cores
diversas

UN 1,00 8.660,00 8.660,00

TOTAL 8.660,00

CúUSULA SEGUNDA. oO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA

A entrega deverá oconer no dia 3011212021, no endereço a ser informado na

autorização de fomecimento, em horárlo comercial, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no

valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades.

CúUSULA TERCEIRA. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

0s materiais a serem fornecidos deverão obedecer às normas e padrÕes da

ABNT e INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se espera, conforme

determina o Código de Defesa do Consumidor.

CúUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitação n.o 26/202'l - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 18 de outubro de 2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para,

em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

PARAGRAFO SEGUNüO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este mnlrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam

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

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contrat al, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das pa S.

2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

cúusuLA QUTNTA - D0 PREçO

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

obriga a pagar a CONTRATADA um valor total de R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessenta

reais).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante

apresentação da nota Íiscal acompanhada Ca certidão expedida mnjuntamente pela Secretaria da

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

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às conkibuições sociais previstas nas alÍneas "a', "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às mntribuições instituídas a título de subsütuiçã0, e

às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Cerlificado de Regularidade de Situação lunto ao FGTS.

cúusur-A orrAvA. DAS sANçôEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste

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

Sem prejuizo das disposições anteriores, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

cúusuLA NoNA- DA DorAçÃo oRçAMENTARTA

As despesas decorrentes desta conkatação conerão por conta da dotação
mentária no

52
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cúusuLA sÉflMA. DA REscrsÃo coHrnnrunl
A rescisão conhalual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

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

amigável, por acordo entre as partes, median{e autorização escÍita e fundamentada das autoridades

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

Administraçá0.

PARAGRAFO ÚH|CO. Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,

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

penalidades previstas, fica sujeito a uma das seguintes sanÉes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de

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

c) Declaração de lnideneidade para licitar ou contratar com a Administração

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

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será mncedida sêmpre que o proponente ressarcir a

Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após demnido o prazo da sanção

aplicada com base no conlido na letra "b'.
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CúUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE UGÊNCIA.

O presente contrato tera validade até 90 (noventa) dias, contados a partir da

assinatura, ou seja, até 040212022, podendo ser pronogado por igual, a depender de acordo entre as
partes.

GúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução

das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E, por eslarem juslos e acerlados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias

de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 051 1 1 12021 .

nteP

4***!Q,
Roseli de Fátima Rodri Gomes

ABC Comercio de Fogos e Festas Ltda - Conhatada

responsável pelo acompa nhamento do contrato

í30 loz.oot.ol.tzz.oo2o.2oo2lo la.s.so.ao.oo.oo lDo Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mait - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.qov br
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f,XTRATO IÔ TERMO Df, ADITIVO

EXTRÁTO DO CONTR^TO NO 7212021

REF.: Dispensa de Licitaçío n.' 2612021

PARTES: Município de Noya Satrta Bárbara, pessoajurídica de direiro público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561.080/0001-60, com
sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato Íepresentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Vâlério, e a
empresa ABC COMf,RCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 01.142.50510001-94, com sede na Avenida Santa Catarina,
156 - CEP: 86804015 - Bairro: Vila Smlâ Bárbara, Apucâranâ,/PR.

OBJETO: Aquisição de fogos de ârtiÍicio para comemorações de linrl de âno.
VALOR: R$ 8.660,00 (oito mil, seiscentos e sessentr reris).
PRÁZO DE VIGÊNCIA: 90 (Dovetrta) dirs, conlados a paÍir da asshah[a, ou seja, at é O2lO2l2O22.

SECRETARIA: Gabinete do Prefeito.
RECURSOS: Gabinete do Prefeito.
RESPONSÁVEL JUÚDICo; Carmen Cortez wilcken, OAB/PRn" 22.932.
rr,\ DE ASSINATURÂ CONTRATO: 05/l 1/2021.

O Prefêito do Município de Nova Santa Biárbam, Estado do Paraná, usando das atribuiçõesque lhe são conferidas por Lei, tendo em visla as Leis Municioais
n" 809/2016 e o" 893/2018, bem como, Instruções Normativas do Tribural de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:
ServidoÍ: WEVERTON TRINDADE
Cargor FUNCIONÁRIO
Secrêtadr,íDepsúame[Ío: OBRAS
Vâlor (R§): R§ 1.000,00
Destiíor CIruTIBA-PR
Objetivo da Viâgeo: SOLICITÀÇAO DE DIÀRIÂ 0S (CINCO) DIARIÂS COM PERNOITE AO Sf,RVIDOR WDIaERTON

I&!!@E TOTÂL|ZANDO O VALOR DE R$ 1000,00 (UM MrL REAIS), pARÁ CUSTf,AR DISPESAS COM
AIIMENTAÇÁO E HOSPEDAGEM EM !'IÁGEM A CIDADE DE E!&II!ÂIB. ONDf, O FUNCIONAXIO
ESTARÁ R-EÁLIZÂNDO UM TRXINAMENTO PARÂ OPERÂÇÂO DO STSTEMÀ NACIONÀL DE
CÂDASTRO RIJRAL - SNC& SENDO NECESSARIO O TREINAMENTO PARÂ OPERÁÇÁO E
INTEGRAÇÃO DO SISTEMÂ UJA OPERAÇÃO O INCRÂ REALIZA EM PARXCERJA COM O MIJNICIPIO.
A SAIDA DO MT]NICIPIO OCORRXRA NO DIA O7l1I/2021 E O RETORNO NO DIA I2lTU2O2T.

Dat! do Pcgâme o: 05llll202l
No do Prgâmenlo: 441912021

CLAT,IDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Il - Atos do Podcr
Nâo há ente dala

Não há publicações pam a pr€sente dâta.

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: Walhedo Biltêncourt d€ Moraes n'222-CeotÍo

Fono/Fax: (43) 326H100
E-mail: dianoofi cial@nsb.pí.gov.bÍ / pmnsb@nsb-9r.gov.br

Silo: www.nsb.pr.gov.br

5{

Refercnte ao Cortrato Ít' 5!M.
REF.: Dispensa de Licitação n." 2U2021.

PÂRTES: Município de Novs Srtrta Bárbâra, pessoajuddica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com
sede administrativa Da Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, 222, neste ato represeltado pelo Seúor Prefeilo Municipal Sr. Clâudemir Valério,
e a empresa COTRIM & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 97.398.689/0001-96, com sede na Rua Jose Santa Ella, 50 - CEP: 86065825 -
Baino: Jadirn De lta, Londrina,/PR.

OBJETO: Contratação de serviços de peÍfuração de estacas ro Aterro Saíitário.
PRÂZO DE !'IGÊNCIA: Por mâis 60 (sessentâ) dias, oü seja, 

^lé 
05llll2L22.

Sf,CRETARIÀ: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras, do TÉbalho e GeÉção de Empregos.
RESPONSÁVEL JUÚDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 05/112021.

EXTRATO DO CONTRÁTO N'71NO2I

R.EF.: Dispensa de Licitação n-'252021

PARTES: MunicÍpio de Novr Santa Bárbara, pessoajuÍídica de direito público intem4 inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com
sede administratiya na Rua Walfredo Bittencout de Moraes,222, neste ato rcprcsentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Chudemir Valério, e a

empresa IMPACTO PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 18.001.919/0001-65, com sede na Rua CiceÍo
Rodrigues, 125 - CEP: 86225000 - Bairro: Cent o, Santa Cecilia do Pavão/PR.

íIRJETO: Cotrtratação de empresr especializada nâ Íealizaçôo de eyentos eltr comemoraçâo das festividades de Íim de alo.
-_ LOR: RS 16.000,00 (dezesseis mil reais).
PRAZO DE vICÊNCIA: 90 (troveota) dias, contados a paíir da assinatura, ou soja, até 0210212022.

SECRETARIÀ: Cabinete do Prefeito.
RECURSOS: Gabinete do Prefeito.
RESPONSÁVEL JUÚDICO; Carmen Cortez Wilcken, OAB/PRr-" 22.932.
DATA DE ASSINATIJRA CONTRÀTO: 05ltln02t.

z
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Ao fisca! do contrato n" 7212021 - Fogos de aÉifício
l mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitâcao@nsb.pr.gov.br>
Para: Departamento Obras <obras@nsb.pr.gov.br>

5 de novembro de 202'l
14:05

Boa tarde,

Segue anexo cópia do contrato n' 7212021, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 2612021, firmado
com a empresa ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
01 .742.505/0001-94, cujo objeto é a aquisição de fogos de artifício para comemorações de final de ano,
a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigaçôes
contratuais assumidas.

Elaíne Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações e Conlratos
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telêfonê/ Whatsapp (43) 3266{114

E 72 2021 - ConlÍalo Dispênsa 26 2021 . ABC.pdf
3'r 8K

https://mail.googlê.coíÍl/maiYu/o/?ik=14635't4Md&view=pl&search=all&permthid=thread-a%3At-29U3997322a074629&simpl=msg-a%3At-2782... 111

E-mail de lsmweb - Soluções para lnternet - Ao fiscal do contrato n' 722021 - Fogos de artifício

-Att,
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CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSI Oe llClreÇÃO

N' -2ó / lorr

N' ESPECIFICAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo ok
2 Ofício da secretaria solicitando oK

Prefeito pedindo abertura do processo ot(
4 CotaÇões de preÇos OK
Ã LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotação) OK
b Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) OK
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0x
8 Parecer Jurídico 0r(

Edital de autorizaÇâo do Prefeito ox
Publicação Mural de Licitação (TCE) ox
PublicaÇáo (Diário Oficial Eletrônico do MunicÍpio).
Contrato

13. Publicaçáo do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico
do Município)

14. Cópia do contrato ao fiscal

Rua Walfredo
Bárbar4 Paraná- E-mail - Iiçitacao@nsb.pr.qov.br - wtvw.nsb.or.gov.br

Bittencouí de Moracs n' 222, Ccnrro, Fone 43. 3266.8100, CEp - 86.2i0-000 Nova Santa

3.

I
10.
11.
12.
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORO
DISPENSA DE LICITAÇÃo x" zolzozr

rEhiw üistitu Luú,tfr[os
Responsável pelo Setor de Licitações

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO

Aos 19 dias do mês de Novembro de 2021, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório de Dispensa de Licitação n" 2612021,
registrado em 04/l ll202l, que tem como primeira folha a capa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 0l ao no 57, que corresponde a este termo.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sürta Bárbar4 Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.pr.qov.br


