
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÁO DA SOCIEDADE LIMITADÀ UNIPESSOAL

BERTOLACCINI CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

cláusula Decima Segunda - Ao término de cada exercício social, em 3l de dezembro' será

procedido à etaborafão do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de

iesultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apurada§'

a) Se enquadra na condição de MICROEMPRESA;
b; O valàr da receita bruta total da sociedade não excedeni o limite fixado no inciso I do

artigo 3o da Lei Complementar no 123 de 14/1212A06;

O 
" 

Não se enquâdÍ; em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4" do aÍigo 3"

da mesma lei.

cláusula Decima Quarta- A sócia única declara para todos os efeitos legais, que não está

lrp"aiaa nos term;s da lei e da cláusula sétima diste contrato, de exercer a atividade que

ihrs .o,,p"t"n, neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de

impedimento legal.

cláusula Decima Quinta- Fica eleito o foro da comarca de comélio Procópio-PR, para o

exercício e o 
"umprim.nto 

dos direitos e obrigaçõês resultantes deste instrumento de

constituição.

Lavradoem0t(uma)via,lido,compreendido,conferidoeelaboradodeconfonnidadecoma
iri..ção do sócio único ora prese;te e 9".9 mesmo assine e rubrique todâs as suas

iolhas, obrigando-se fielmente'por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos

os seus termos. .' '

parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distÍibuir anteciPadamente lucros do

.*".Jí.io, com base em levantamento de balanço intermedirário, observada a reposição de

Iucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da

Lei n" 10.406/2002.

cláusula Decima Terceira - A titular da sociedade declara, sob Í§ penas da Lei, que:

Comélio Procópio,03 de Maio de202l.

ACARO A BERTOLA CCINI
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FRANCISCO SERGIO CAMACHO CALVO, com inscriÇão ativa no CRC/PR, sob o n" 049585, expedida êm
06/04/2005, inscrito no CPF n'478540'14949, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuÍzo das sanções
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o orlginal.
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CPF N" do Registro Nome

47 854014949 049585 FRANCISCO SERGIO CAMACHO CALVO
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PREFEITURA MUNICIPAL

fslado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAçAO

N" t7l2o2l

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 5212O2L, referente ao processo de

dispensa de licitação, p â a CONTRATAçÃO DE SERVIçOS DE

ENGENHARIA FLORESTAL E/OU AMBIENTAL, em atendimento

a soücitação do Gabinete do Prefeito, e sendo atendidas as

normas legais pertinentes e na forma da alínea "*, do inciso II,

do artigo 23 daLei 8.666193 (limite fixado pelo artigo 24,11, da

Lei mesma Lei), e com a [,ei n' 14.133, catactenza-se a referida

dispensa de licitaçáo

Nova Santa Bá,rbara PR, 23 I 06 I 2O2L.

CLA
cipa-l

Rua Walffedo Binencouí de Moraes n" 222, Cento, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - rr, vw.nsb.pr.gov.br

t t r't



Mural de Licitaçóes Municipais l{6

TCEPR

Detalhes processo |icitatório

Entjdade Eleortord MUNICiPIO DE NOVA SÂMTA BARBARÁ

,,lto'ZOZ1

No licitàÉo/dispênsa/lnexigitilidâde* t7

t4odalidade* processo Dispensa

Número edjtàV pro(esso- S2l2021

p.ov.nlênr.5 .1. o19.nlimo. lnt.rn..lon.l./hultll.
lnstibrk;ão Fnânceira

cont-ato Oe BnpÉ*círo i

DescriÉo Resumida do Obieto" Ccnx.atàÉo de Serviços de Engenhariô Fhrestale/ou Ambiental

DobÉo Orçôíne.Éria' 0500218541017020133390360@

L

Voltar

8Ícàlr

Píe@ miixirío/RefeÉíEia de p.eço - 1O.0O0,OO

R*'

Dab Publi{2ção Terno rátificaçao 8/ú2021

Oatô de lançamento do Edibl

Data dâ AbeÍturô das Pro9o§tas

Hiá itens odusivos pàra EPP/ME?

Há @E de padrlpôç5o pàra EPPIMP

Trôta-se de oba com êdqérria de srbconEatação de EPPIMP

Há prididade pard aquisições dê mif,empíêsàs regbnôis ou lo(air?

Datn Càncelamênto

CPr:.127151295a Gag!!l)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRyMunicipal/Al\,lUDetalhesProcessocompra.aspx 111

23t06t2021

PeÍcenbral de patiaipação: O,OO
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PODER EXECUTryO

Ano VIII

IMPRENSA OFICIAL -
Lêi a' 660, dc O2 dc abril de
2013.

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa BáÍbara, objeto do protocolo Ít'5212021,
referente ao processo de dispensa de licitação, pan a coNTRÂTAçÃo DE sERvIÇos DE ENGENHARTA FLORE§TAL E/OU
-AMBIENTAI+ em atcndimento a solicitaçâo do Gabinetc do Prefcito, e sendo atendidas as normas legais peíinentes e na forma da alinea "a", do
inciso II, do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll, da Lei mesma Lei), e com a Lci n" 14.133, caracteriza-se a rcferida dispêNa
de licitação.

CLÁUDEMIR wttÉnto
Prefeito Municipal

AVISO DE CHATIA§IENTO PUBLICO N" I/202I
INEXIGI BI LID.{DE DE LrcrrAcÃo N" 3/202r

PROCESSO ADI\ITNISTRATIVO N' 5O/2027

OBJETO: Credenciamento de seryiços especializados de técnico de enfermagem, enfermeiro padrâo, fisioterapeuta e oltricionista,

tNscruÇÃo: oe 28 I 06t2021 à 02t 01 I 202t das 8h00min. às l2h00mim e das t3h00min. às l7h00mim., ro Setor dc Licitações da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, siuado na Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes, n'222-Ceúro.

EDITÀL: O editât completo está disponívet oo Seror de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, situado na Rua WalÍiedo
Bittencoun de Moraes, n'222 - Centro e no site wrvrv.nsb.Dr.gov.br

VALOR TOTAL: RS 75.000,00 (setentâ e cinco mil reais).

Nova Santa BárbaÍa, 23 dejunho de 2021.

Clâüdemir Vrlério
Prefeito Municipal

Polliny Simere Sotto
Presidente da Comisúo de Licitação

PoÍtaria n'034/2021

OBJETO: Contratação de pessoa juridicâ prestadora de serviços de âssislência à saúde, especiÍicamente de coosultas para suprir horários
alternativos, rloturoos, linâis de semana e feriados,

VALOR: R$ 32.6ó6,68 (trintâ e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessetrta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses, ou seja, até 22ll U2021,

SECRETARIÂ: Secretaria Municipal de Saúde.

RECUR§OS: Secretalia Mudcipal de Saúde.

RxsPONsÁvEL JUÚDICO: Carmen Conez Wilcken, oAB/PR n" 22.932
DATA DE ASSL\ÀTURA CONTRATOT 2310612021.

MUN rcrPro DE âlllffiJffirco
NC)VA SANTA DC NOi,A 3^'.'Í^
BARBARA:955 oro

l.l ?

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição N' 1995 - Nova Sarta Bárbara. Paraná. QUABTA-FEInA, 23 de flrNHo ale 20t1.

EXTRÂTO DO CONTRATO N" 371202I

REF.: Pregão Presencial n.' lI/2021 - Ata de Registro de Preços no 6112021

PARTES: Município de Novâ Santa Bárbara, pessoa juridica de direito 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 representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Claudemir Valério, c a

empresa CLINICA MEDTCA PREVIT SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 41.086.92410001-30, com sede na Ruâ Cachoeira, 768 - CEP:

86315000 - Baino: Centro, São Sebastião da Amoreina/PR.

Diário Oficial Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Wâlíêdo Bittencourt de Moíaes n'222 - Cênlrc

Fone/Fax: (43) 3266-8100
Ê5âit. diân^^íi.iâlâi^.h ^r ^^v 

Àr / ômnêhâ\âêh 
^.âÃÍ 

h.
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR
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Prefeitura [Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001-60

Contrato n0 <NUMERoCONTRATO>/<EXERCICIOLtCtTACAO>

coNTRATo euE ENTRE st FAzEt\4 o MuNtctpto DE NovA sffirn gÁRsenl e
A EMPRESA <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A

CoNTRATAçÃo DE sERvtÇos DE ENGENHARTA FLoRESTAL E/ou
AMBIENTAL.

Referente ao Processo Dispensa de Licitagão n.0 171202í

cúusut-l pntmEtRA - Do oBJETo

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços de Engenharia

Florestal e/ou Ambiental, conforme consta da proposta apresentada no Processo Dispensa de Licitação n.0

17t2021.

clÂusull see uNDA - DA RnesmçÃo Dos sERVrços

A CONTRATADA deverá desenvolver projeto de restauração florestal/ ambiental em

antiga área desünada ao descarte de resíduos sólidos no Municipio de Nova Santa Bárbara - PR, com os

seguintes itens:

a) Delimitação da área a ser trabalhada;

b) Relação de espécies florestais nativas para recomposição;

c) Modelo de execução do projeto;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.qov.br - www.nsb.pr.qov.br

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Processo Dispensa
de Licitação n.o 1712021, de um lado, o MUNrcíplO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de

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

Bittencourt de Moraes, n" 222, Cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, nesle ato representado pelo seu

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

inscrito no CPF sob. o n0 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado

CONTRATANTE, e a empresa <F0RNECED0R.C0NTRATO#T&NOiiIE>, inscrita no CNPJ sob n'
<F0RNECEDOR.C0NTRAT0#T&CNPJ>, com sede na

<FORN ECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,

<F0RNECEDOR.C0NTRAT0#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<F0RNECED0R.CONTRAT0#T&N0MEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<F0RNECEDOR.CONTRAT0#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<F0RNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravanle denominada CONTRATADA, em

conformidade com a Lei n0 8666, de 21 de junho de '1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam

e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e

enunciadas:
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Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

clÁusull tencErRA. Dos ANExos conimruts
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitação N,o 1712021 - e seus anexos;

b) Proposta da C0NTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em

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

PAúGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o conhato.

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

vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e

que imporlem em alteraçÕes de qualquer condiçáo contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA. DO PREçO

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

obriga a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá em atê o 30 (hinta) dias após a prestação dos serviços, por

CúUSULA SEXTA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual 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, mediante autorização escrita e Íundamentada das autoridades

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além

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

penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 86-250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

Prefeitura [Vunicipal de Nova Santa Bárbara

d) Perspectiva da área x tempo futuro.

meio de RPA.
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Prefeitura [Vunicipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561 080/0001-60

b) Suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de conlratar

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

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conkatar com a Administraçáo

Pública enquanto perdurem 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

Administração pelos prejuizos resultantes, após deconido o prazo da sanção

aplicada com base no conlido na letra "b'.

CúUSULA SÉflMA. DAS SANçÔES

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste

contrato motivado pela CONTRATADA, 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.

cúusuLA oTTAVA - DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária
no <DOTACOES.CONTRAT0#T>

cLÁusuLA NoNA - DO PRAZO DA EXECUçÃO DoS SERVIçOS

O prazo de execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, após a assinatura desse

contrato.

cúusuLA DÉcrMA - Do pRAzo DE vrcÊNch.
0 prazo de duração do contrato a ser Íirmado entre as partes será de 45 (quarenta e

cinco) meses, ou seja, até <DATAFIMVIGENCIA>, podendo ser prorrogado por igual período de acordo

com as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São JerÔnimo da Sena - Paraná, para a soluçáo das

questôes oriundas do presente conhato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

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

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal - Contratante

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



Prefeitura [\4unicipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

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

<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<F0RN ECED0R.C0NTRATO#T&N0ME> - Contratada

Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

/, 'h t C"frrb4
^rpNi deste. que cumprtcas as

Fonnalidades Legais.
Zz'/oÇ /dnr't'

Canvtt Cotttz'l4bíçn
OAa n' 22.9ii2,PP
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Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb pr'gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊttcA trureRrua

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 2310612021.

Prczada Senhora,

Solicíto análise jurídica da minuta do contrato decorrente da
Dispensa de Licitação n" 1712021, cujo objeto é a contratação de Serviços de
Engenharia Florestal e/ou Ambiental, em atendimento ao disposto no parágrafo
único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C sti itk dos antos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenno, S 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Sanla Bárbâra,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvry.nsb.pr. gov.br
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do paraná

C.N.P.J. N.o 95.561.080i0001_60

Contrato no 3U2021

coNTRATo euE ENTRE st FAZEM o ut{tctpto DE NovA saNre aÁReaRA e npRoFrssroNAL RAFAELA cRrsTrNE sELLA ERTHAL, TENDo pon oelEJo ACOUTUNçÀO OE SERVIçOS DE ENGENHARIA FLORESTAL E/OU AMBIENTAL.

ReÍerente ao procêsso Dispensa de Licit ação n," 1ft2021

Pero presente rnstrumento partcurar de contÍato, vincurado âo processo Dispensa deLicitação n.o 17t2021, de um tado, o UUtttCíptO Oi fOva SAffil àfneARÀ pessoa jurídica de direito Bibticointemo, inscÍita no cNpJ sob o no 95.561.0g0/0001{0, com sede na Rua úrredo Bittenmurt de Moraes, n" 222,centro, Nova santa Bárbara, paraná, nesle ato representado pero seu preÍeito Municipar, sr. craudemir varéÍío,brasileir., casado, portador do RG n" 4.039.3g2{ ssp/pR, inscrito no cpi soo. o no s63.691.40g10, residente edomiciliado nesta cidade, doravante denominado CoNTRATANTE, e a profissionar RAFAELA CRTSTTNE SELLA
ERTHAL, inscrita no cpF n' 036.891.27s55, RG n" 7.220.04g7, residente na Rua Derfim Moreira, 451 Ap 16 - cEp:
84265360 ' Baino: Arto das oriveiras, Terêmaco Borba/pR, doravante denominada GoNTRATADA, em coníoÍmidade
com a Lei n0 8666' de 21 de.lunho de 1993, arterada pera Lei g.gg3/94 e posleÍiores, ajustam e cerebram o presente
contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiÉes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSUI.A PRITEIRA - Do oBJETo
A CONTRATADA obriga-se a prestar à ..NTRATANTE serviços dê EngenhaÍa Froreslar

e/ou Ambientâ|, conforme consra da pfoposla apresentada no processo Dispensa de Licit x;10 n.o 1712021.

cúusuLA sEGUilDA _ DA pREsrAçÂo Dos sERvtços
A CONTRATADA deveÍá desenvolver projeto de restauração floÍestal/ ambiental em antiga área

destinada ao descarte de resíduos soridos no Municipio de Nova santa Bárbara - pR, com os seguintes itens:
a) DelimitaÉo da área a seÍ trabalhada;

b) RelaÉo de especies floÍestais nativas para recomposiçao;
c) Modelo de execuÉo do projeto;

d) perspectiva da área x teínpo futuÍo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ANEXOS CONTRÂTUAIS
Fazem parte integrantê deste contrato os seguintes documenlos:
a) Dispensa de Licitação N.o 1l l2O21- e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIHEIRO - As partes declaÍam ter pleno mnhecimento que os documentos
mencionados nesta dáusula, serão consideÍados suÍicientes para, em coniunlo com este
mntrato, definirem seu ob.ieto e a sua peíeita execuçá0.

Rua Walfredo Bittencourt de
Nova Santa Bárbara, Paraná

Moraes n" 222, Centro, I 43. 3
- E - E-mail - licitacao@nsb.or.

266.
gov.

8100, E - 86.250-000
nsb.or.sov.br



Prefeitura Municipat de Nova Santa Bárbara
Estado do paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001_60

PAúGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este
contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO . A partir da assinatura deste conbato, a ele passam a se vincular
todas as atas de reuniôes e/ou leÍmos aditivos que vierem a ser reâlizados e que importem
em alteraçÕes de quarquer condrçáo contratuar, desde que devidamente assinados peros
representantes legais das paÍtes.

cúusur-l oumn- Do pREço

Para a pÍestaÉo do objeto descÍito na Cláusuh primeira, a CONTRATANTE se obrba apagar à CoNTRATADA um vator total de Rg í0.000,00 (dêz mil reais).

cúusuLA eutàtrA _ Do pAcAilEt{To
O pegamento oconerá em até o 30 (finta) dias apos a preshção dos serviços, por meio de

RPA.

peúeUfO últCO . euando o vencedor deí causa a rescisâo do contato, além de multa
de 20% (ünte por caito) sobre o valor total do contrato e demab penalidades previstas, íica
sujeita a uma das seguintes san@s:
a) Advertência;

b) Suspensáo tempoÉria de participaÉo em licitagáo e impedimento de contratar com a
Admjnistragão pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçáo dê lnidoneidade para licitar ou conlÍatar com a Administração pública

enquanlo perduÍem os motivos determinantes da punição ou, até que seja pÍomovida a
reabilitação perante a própria autoridade qr.re aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que 0 píoponente ressarcir a Adminisüação pelos prejuízos resultantes, aÉs
deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra 

.b,.

cúusuLA sÉTttA - oAS sANçoEs
Em oconendo inexecuçâo e/ou desoJmprimento das obrigaçoes assumidas neste contrato

moüvado pela CONTRATAOA, responde esta, nos termos da lei civil por indênização inlegral. Sem prejuízo das
disposi@es anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA oITAvA. DA DoTAçÃo oRçATIENTARIA
A,s despesas decorrentes desle contrato conerão por conta da dotação orçamentária no

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.g100, E _ 86.250_000
Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb pr.sov.br - www.nsb.or gov.br
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cúUsuLA sExTA . DA RESGISÃo CoNTRATUAL
A Íescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos

casos enumerados no§ incisos r a xI e xv do ãrt- 7g da Lei Federar no g.666/93, e amigáver, por acordo enúe aspaÍtes, mediante autorização esctita e fundarnentada das autoridades coínpetentes, reduzida a terrno no processo
licitatório, desde de que haja conveniência da Administraçá0.
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cúusuLA NoNA _ Do pRAzo DA ExEcuçÃo Dos sERvtços
o prazo de execução dos serviços será de ío loei; oiai, apos a asiinatura desse contrato.

cúusuLA DÉctilA_ Do pRAzo DE ucÊNcrA.
. 0 prazo de duraç€o do contrato a ser firmadó.nrrá'.. p"rt.. será de,r5 (quareÍ[a e cinco)

mêEês, 0u seia, até 0708n02'l, podendo ser prorrogado por igual periodo de acordo com as paÍtes.

cúusut_l oÉcltnl pRtME|RA _ Do FoRo
Fica ele*o o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena _ paraná, para a solução das questões

orjundas do presente contrato, com expressa renúncia de quarquer outro, por mais priviregiado que seja.

Estado do paraná
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001_60

E, por estarem
na presençâ dê duâs testemunhas.

Nova Santa BáÍbara, 2410 2021.

Cri Ertha I

Contratada

SecÍetário Municipal de Obras, do trabalho e Geração Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamênto do
contrato

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

justos e acertados, Íirmam o presente contralo, em 03 (úês) vias de igualteor,

l

1360 002.18.541.0170.2013 00.00 Exercício

Rua Walfredo BittencouÍ de
Nova Santa Báôara, Paraná -

Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 36.250-000
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

*

da despesa da íonte
da progrâmáticâ de
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
'., i

Ao fiscal do contrato n'3812021 - Serviços de Engenharia Florestal e/ou
Ambiental
I mensagem

Setor de Licitaçôês - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbâra
<licitacao@nsb.pÍ.gov.br>
Para: Departamento Obras <obras@nsb.pr.gov.br>

24 de junho de 2021
11:16

Bom dia,

Segue anexo cópia do contrato n'3812021, decorrente da Dispensa de Licitação n.o 1712021,
firmado com a profissional RAFAELA CRISTINE SELLA ERTHAL, cujo objeto é a contratação
de Serviços de Engenharia Florestal e/ou Ambiental, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

,\tt,

Elaine Cristina Luditk dos Sântos
Setor de Licitações e Contratos
Prefeltura Municipãl de Nova Santa Bárbara
Telefone/ Whatsapp (43) 32663í14

Ê 38 2021 - Contrato Dispensa 17 2021 - Rafaela.pdf
ô7K

httpsJ/mail.google.com/mail/u/0?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2655454163957364359&simpl=msg-ao/o3Ar-8314...'ll1
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PODER EXECUTryO

ÁDo Vm

IMPRENSÁ OFICIAL -
Lei tr' 660, dê 02 de abÍll dê
2013.

Rcsponsável pêlÂ Edição:

N" 1996 - Nova Sauta Brârbat4 Panná. QUINIA-rEm,A! 24

er ecu

EXTRATO DO ONTRAT 2l

REF.: Dispersa de Licitação n.'l7f202l

PARTES: Município de Novr Santâ Bárbara, pessoajurídica de direito público intema, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561,080/0001 -60, com

sed^Cministrativa na Rua Walfredo Bittencoun de Morâes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Vâlério, e a

pror,jsiooal RÀFAELA CRISTINE SELLA ERTHAL, inscrita no CPF n" 036.E91.279-55, RC n" 7.220.U9-7, residente na Rua Delfim
Moreira, 451 AP l6 - CEP: 84265360 - Baino: Alto das Oliveiras, Telêmaco Borba/PR.

OBJETO: Contratação de Serviços de Ergenhâria Florestal e/ou Ambientsl.

VALOR: RS 10.000,00 (dez mil reais).

PRÁZO DE VIGÊNCIA:45 (quarentâ e circo) meses, ou sej a, até O7lOBl2O2l.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

RECURSOS: Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.

RESPONSÁITL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

DATA DE A§SINATURA CONTRÀTOz 2410612021.

Não há publicaçõcs para a prcsente data

IIt - Publicirladc

Não há publicações para a presente data

Diário OÍiclal Elêtrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Walíí6do Bittencourt dê Moraês n'222 - Cênlro

FondFax: (43) 326&.8100
Eiâal áiê.iMfi^iâr \n.h ^.^^v h. t ^mn.Éân.h ^r ^ôw 

hr

M u N lc I P lo oE g.rffirlffi'e,o
NOVA S,ANTÂ f'e À,o\'^ 1 Írr^
BARBARA:955 oro

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

II - Atos do Poder
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 60
ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MoDALIDADE: D|SpENSA DE LtctTAçÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N. l712021

Aos 02 dias do mês de julho de 202l,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n" 1712021, registrado em23106/2021,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 061, que corresponde a este termo.

de itações

Rua walfÍedo Bittencouí dc Mores n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - Eó.25G000 Nova SaÍta Bárbü4 Paranrá

- E-mail - licitacao(ônsb.or.qov.br - www.nsb.or.eov.br


