
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo penaNÁ

DELr@ueçÃqffiç6n0
Processo Administrativo n.o 97 12018

OBJETO - Contratação de serviços de transporte.

VALOR - R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

DOTAçAO -
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria [/unicipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal
de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 3340; 3343; 3350; 3352; 3370;
004 - Fundo Municipal do ldoso;
08.241.0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa ldosa;
3.3.90.39.00.00 747 - Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica; 3645.

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantãBárbaÍa,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.or.oov.br-www.nsb.or.oov.br
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pREFEITURA MUNtctpA DE NovA sANTA eÁnelRe
Seretaria frLunicipaf [e ,4ssistência Socia[

c.N.P.J. N.o í 9.560.789/000'l -63

i
L

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita a Vossa Senhoria a

contratação para locação de veiculo de transporte paru 46 passageiros, as viagens estão

previstas para os eventos realizados com os Grupos que estão inseridos nas oficinas do CRAS

Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Segue em anexo a Programação.

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

Çiane fl [a CostaKonío
Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 119 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

CORRESPONDENCTA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 108i2018

Para: Secretaria de Administração
Datal 21/0912018

Assunto: Solicitação

$!",,"-
Recebido por: Data: eú, / t?)
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
S ectetarb frí.utticipat [e nssistêncit S ociat

c.N.P.J. N.. 1 9.560.789/000.143

PROGRAMACÃO:

SEMANA DO IDOSO SERA DO DIA24 A 28 DE SETEMBRO 2018.

SAPOPEMA-PR. Visita ao Asilo previsto parao dia25/09.

CORNÉLIO PROCÓPIO-PR. Almoço com a Terceira Idade previsto para o

dia26/09.

CAMBARÁ-PR. Passeio no Clube de Campo previsto para o dia28l09.

LONDRINA-PR. Exposição, 2 dias de Passeio, data a combinar.

FOZ DO IGUAÇU-PR. Visita as Cataratas do Iguaçu mês e data a combinar.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa BaÍbara-PR



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2110912018.

De: Prefeito Munícipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária de Assistência Social,
solicitando a contratação de serviços de transporte, para que sejam tomadas todas
as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

c
refeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara- Paraná

Kondo



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucn rrurenHe

Nova Santa Bárbara, 21 10912018

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados 3 (três) orçamentos,
juntamente com o contrato social da empresa, para contratação de serviços de
transpoÉe, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de Assistência Social,
anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain Cristina dos Santos
e Licit S

Recebido por:

Nome t!{rauo N i,,,t utt

Data: 2t I o^ I t8

Assinatura

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, N - 86.250-000
Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.ptfqy=br - rvrvrv.nsb r .br
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RAZÃO SOC|

ENDERE

í +1íré

CNPJ

coNTATo qà qqba s)Tb

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. Pr.
CNPJ: 95,561.080/0001.60 Fone/ Fax - (43) 3266.8100

T O DE PRE O": L

o1
Carimbo com CNPJ:

ULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE

ASSIST CIA SOCIAL

D

852 715/OOO.r_35
ApdBcÍâBoítrsüSqlza §

RGa de Alnrda 149
cFP 8ô 250 m08atüa prôÍ€

Assinatura:

Item Descrição Valor por viagem

I Locação de veiculo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e
motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência
Social para cidade de Sapopema Pr para visita ao Asilo no dia 2510912018.

L.&á),or't

2. Locação de veículo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e
molorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Cornelio Procópio Pr para almoço com a Terceira

ldade previsto para o dia 2610912018.

I qrJ, CC

3 Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de cambara Pr para passeio no Clube de Campo no dia

28t09t2018.
t. q00, otr

4. Locação de veiculo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Londrina Pr na Exposiçã0, com dois dia de passeio,

data a combinar.

5 Locaçâo de veículo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e

motoísta para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Foz do lguaçu Pr para visita as Cataratas do lguaçu

diaemêsacombinar.

6 ag[,00

Valor Total /q C/í0.DO

Datat 29 icl tlritb
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24t09t201A https://www.sifge.caixa-gov.br/Empresê/CrflcílFgêCFSlmprimirPapel.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CR-F

Inscrição:
Razão Social:
Endêrêço:

01852715/0001-35
SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA ME

RUA ANTONIO ROSA DE ALIíEIDA 149 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARA/PR/86250-000

das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 27/70/2078

Certificação Número: 2018 9220831153032Lt74

Informação obtida em 24/09/2078, às 15:51:08.

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

httpsJ/wwusifge.caixa.gov.br/Empresa/CílCrí/FgeCFSlmprimirPapel.asp 111

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

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



241091201A

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SONIA APARECIOA BORGES DE SOUZA
CNPJ: 01.852.71 5/0001 -35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍlcação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos, e

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

ConÍorme disposto nos arts.205 ê 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativâ.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a êle vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de'1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb-gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão e g ratu itÀente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de Z1OI2O14.
Emitida 46:10 do di 1710712018 <hora e data de BrasÍlia>.1

Válida ate 1t2019.
Código de ntrole da rtidão: 3D67.8C04.E00C.D863
Qualquer enda invalidará esle documento

1

1tl



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 018754066-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.852.715/0001-35
Nome: SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA - ME

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

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

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta ceÍtidão deverá ser conÍirmada via lnternet
wlvw.fazenda. pr. gov.br

'U2019

Enlülr, vid lnt$ílêt Púdk5 (24nW01A l rstot)



Página I de 1

PODER .'UDICIARTO
JUSTIÇA DO TRÀBÀLHO

CERTIDÃo NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀBÀLHISTÀS

Nome: SONIA ÀPARECIDA BORGES DE SOUZA
(MATRIZ E FILIAIS)CNp,f : 01.852.7L5/OOO1-35

Certid
Expedi
VaIida
de sua

ão n": 15 884 / 2 018
às 15:56:45
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Ção:
de:

Certif ica-sG que soNrÀ ÀpÀREcrDÀ BoRGEs DB souzÀ
(!íÀTRIZ B FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

01 . I5 2 . 7 15 / O O O 1- 3 5 , NÂ,o CONSTÀ do Banco Nacional- de Devedores
Trabalhi s tas -

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol"idaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 dê julho de 2O1l , e
na ResofuÇão Administrativa n" L470/20Lf do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re spons abi I idade dos
Trj-bunais do Trabal-ho e esEão aE.ualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso dê pessoa jurídica, a Certidão aLesLa a empresa em relação
a todos os seus estabel,ecimentos , agências ou filiaís.
A aceitaÇão dêsta cert.idão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porEal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamenEe.

rNroRüÀÇÃo r!{PoRTÀ!ffrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JusEj.ça do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em senEença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei,' ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbLico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

03 / 2Ot9
2AL

2

dição.

Dúvidâs e ÊugeÊlôes: clrdtô.st. jus -br
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nazÃo Socnu PREflNHo TURISMo LTDA. ME

ENDEREÇ0: Rua Horácio Amaral, 125 - Fundos, Jardim Alvorada, crdade de Assai-Pr

CNPJ N0 í9.453.70410001.48

CONTATO: 43 I 96,f,1-1795

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara . Pr.
CNPJ: 95.56í.08010001.60 . Fone/ Fax - (43) 3266-8100

OT ODEP ',:L

Carimbo com CNPJ:

E VEíCULO PARÂ VIAGENS DA SECRETARIA DE

ASS NCIA SOCIAL

Valor por viagem

R$ 1 300,00

R$ 1 450,00

Valor Íotal R$ 14.050,00

1

2

3.

19.45?. , í]4./nnol -49
lfiETlllhÍ ;li : ,:
ftua. il6:;:.,-. :r' , . -

z-aaffiXri:-=-
Ac.€i,____,

Assinatura:

Item Descrição

Locaçáo de veículo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e
motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência
Social para cidade de Sapopema Pr para visita ao Asilo no dia 25109/2018.

Locaçáo de veículo(s) de lransporle de no minimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Comélio Proúpio Pr para almoço com a Terceira

ldade previsto para o dia 26/092018.
Locaçáo de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorisla para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência
Social para cidade de Cambará Pr para passeio no Clube de Campo no dia

28t09t2018.

R$ 1,900,00

R$ 2 600,00

4. Locação de veiculo(s) de kansporte de no minimo 46 passageiros e
molorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Londrina Pr na Exposiçã0, com dois dia de passeio,

dala a combinar.

5. Locação de veículo(s) de transporle de no minimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Foz do lguaçu Pr para visita as Calaratas do lguaçu

diaemêsacombinar.

RS 6.800,00

Data: 21109/20'18

I

I I

i



25t09t2014

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRETINHO TURISMO LTDA
CNPJ: 19.453.704/000í.48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fêderal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de '1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão .iudicial que determina sua
desconsideraÉo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazênda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimenlo matriz e suas filiais e, no caso dê ente Íederativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direla a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prêvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho dê 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidâdê na lntêrnêt, nos
endereços <http://rfb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.bp.

Certidão tuitâmentê com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1 .751 , de 211012014
Emitida do dia 01/08/2018 <hora e data de BrasÍlia>
VáIid aa
Código a certidão: í 593.8529.882E.2642
Qualquer ou emenda invalidará este documento

da
08:41:
28101t20
contro

1t1

:
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251091201A https://wwwsifge.caixa.gov.b./Empresa/Crf/CílFgeCFSlmprimirPapêl.asp
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.ÀIXÂ Ef ÕNÔ,*,,1:'A FEDERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 794s3704/ooot-4a
RAZãO SoCiaI: PRETINHO TURISMO LTDA I.4E

Nome Fantasia: PRETINHo ruRISMo
EndeTeço: RUA HORACIO AMARAL 125 FUNDOS / JARDIM ALVORADA / ASSAI /

PR / 86220-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 09/09/20L

CeÉificação Número: 2 09072926A2204868

InformaÇão obtida em 25/09/2018, às 11:13:54.

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

a 0B/10/201

https://www.sifge.caixa.govbr/Empresa/CrÍlcrí/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1



PRETINHO TURISMO LTDA. ME
Primeira Alteracão do Contrato Social

NIRE n.o 412.0777389-4 C.N.P.J. n.o 19.453.704/0001-48

ANDERSON ALVES. brasileiro, natural de Assai/PR, solteiro, nascido em 27102t1989.
Motorista. residente e domiciliado em AssaÍ, Estado do Paraná, à Rua Horácio Amaral
no 125. Casa, Jardim Alvorada, Cep: 86.220-000, portador da Cédula de ldentidade
Civil RG n.o 8.934.704-1 SESP/PR e CPF. n.o 070.354.379-24: e CIDNEI ALVES.
brasileíro, naiural de Assai/PR, divorciado, Balconista, residente e domiciliado em
Assai, Estado do Paraná, à Rua Ver. Clóvis Negreiros no 270, Conj. Habit. Assai, Cep.
86.220-000, portador da Cédula de ldentidade Civil no 5.971.277-2-SESP/PR e CPF. no
842.113.699-20; únicos sócios componentes da sociedade empresarial, que gira sob a
denominação social PRETINHO TURISMO LTDA - ME. com sua sede e foro à Rua
Horácio Arnaral no 125, Fundos Jardim Alvorada, município de Assai, Estado do
Paraná. Cep. 88.224-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Paraná registrado sob NIRE n.o 412.07773894, por despacho em sessão
de 20 de Dezembro de 2.013; inscrita no CNPJ. no 19.453.704/0001-48, resolvem de
pleno e mútuc acordo, alterar pela 1a (Primeira) vez o seu Contrato Social, modificar o
seu contíato primitivo de acordo com as Cláusulas e condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital social no valor de R$-55.000,00 (Cinquenta e Cinco
Mil Reais) totalmente integralizado, fica elevado neste ato para R$-120.000,00 (Cento e
Vinte Mil Reais). cujo o aumento de R$-65.000,00 (Sessenta'e Cinco Mil Reais). é
subscrito ê totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, pelos sócios da
seguinte forma:

a) O sócio ANDERSON ALVES, que possui R$-27.500,00 (Vinte e Sete Mil e
Quinhentos Reais), aumenta o seu capital para R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais),
cujo aumento no valor de R§-32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais) é feito
em moecia corrente nacional.-
b) O sócio CIDNEI ALVES. que possui RS-27.500,00 iVinte e Sete Mil e Quinhentos
Reais), aumenta o seu capital para R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais), cuio aumento
no valor de RS-32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais) é feito em moeda
corrente naciona.-

CLAUSULA SEGUNDA - Em decorrência da presente alteraçâo, o Capital Social no
valor de R5-120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), divididos em 120.000 (Cento e Vinte
Mil) quotas de R$-1,00 (Hum Real), cada uma, fica assim distribuido:

SOCIOS OUOTAS CAPITAL=R$ PERCENTUAL
ANDESSON AL
CIDNEI ALVES

ã
-4U

60 000 60.000,00
60.000 50,000/o

TOTAL 120.000 120.000.00 100,00%

JI'NTÀ COIIERCIÀI DO EStÀDO DO PÀR,ÀNÀ - SEDE

,uNIa COÀ.trcl^L
OO PÀRANA

CERIIFTCO O RIGIS?RO E L5|O5/2OL6 08:14 sOB \" 2OL6299642O.
PROTOCOIo: 162996a20 DZ r2/O5/2O15. óor@ or VERTEICÀÇIO:
11600391999. }lIR : 112077?3894.
PREIINEO TI'RIS}O LTDÀ _ I{E

Lib.!t.d Bogug
SECRETÀRIÀ GERÀI

csRrIIBÀ,76105/20L6
xt.x. êrpr.!àfâcL1. pE. gov.b!

VÉ§ --I
50.000/o

60 000,00

À vàIidrdê alêatê docurênto. ôe j-ÍE ÍêBso, ficà Bujêito à côqrrovaçào dê sua autêDticidâcl,â no6 !66Pêctivoa Portai6
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PRETINHO TURISMO LTDA. ME
Primeira Alteracão do Contrato Social

NIRE n.o 412.0777389-4 C.N.P.J. n.o 19.453.70410001-48

CLAUSULA TERCE|RA - DA coNSoLtDAÇÃo Do coNTRATo: A vista da
modificação ora âjustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei no
10.40612.A02. os sócios resolvem, por este ínstrumento, alualizar e consolidar o
contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e
condiçÕes contidas no contrato primitivo que, adequando as disposiçôes da referida Lei
n' 10.406/2002 aplicáveis a esse tipo societário, passa a ter a sêguinte redação.

ANDERSON ALVES, brasileiro, natural de Assai/PR, solteiro, nascido em 2710211989.
Motorista. residente e domiciliado em Assaí, Estado do Paraná, à Rua Horácio Amaral
no 125, Casa, Jardim Alvorada, Cep: 86.220-000, portador da Cédula de ldentidade
Civil RG. n.o 8.934.704-1 SESP/PR e CPF. n o 070.354.379-24; e CIDNEI ALVES,
brasileiro. natural de Assaí/PR, divorciado, Balconista, residente e domiciliado em
Assai, Estado do Paraná, à Rua Ver. Clóvis Negreiros no 270, Conj. Habit. Assai. Cep:
86.220-000, portador da Cédula de ldentidade Civil no 5.971.277-2-SESP/PR e CPF. no

842.113.699-20; únicos sócios componentes da sociedade empresarial, que gira sob a
denominação social PRETINHO TURISMO LTDA - ME, com sua sede e foro à Rua
Horácio Amaral no '125, Fundos, Jardim Alvorada, município de Assaí. Estado do
Paranà. Cep. 86.220-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Paraná registrado sob NIRE n.o 412.07773894, por despacho em sessão
de 20 de Dezembro de 2.013; inscrita no CNPJ. n.o 19.453.70410001-48, resolvem de
pleno e mútuo acordo, consolidar o seu contrato primitivo de acordo com as Cláusulas
e condiçÕes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominaçáo social PRETINHO
TURISMO LTDA - ME.-

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede à Rua Horácio Amaral no 125,
Fundos, Jardim Alvorada, municipio de Assai. Estado do Paraná, Cep: 86.220-000.-

CúUSULA TERCEIRA - O objeto social é a exploração do ramo de:

- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob Regime de Fretamento,
lntermunicipal e lnterestadual (CNAE - 49.29-9/02);

CLAUSULA QUARTA - O capital sooal é de R$-120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais),

divididos em 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum

Real). totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do PaÍs, pelos sócios:

,UNTA COA1€ECLÂT
CIO PARÀNA

,rIrNTÀ cof,tERcÍlr Do EsrÀDo Do pÀrÀüi - SEDE

cERtIEIco o &EGISIIO zE L6|O5/2OL5 08:1{ soB §" 20162996{20
pRorccorp: 162996a20 DE l2lO5/2OL6. CóDrGO DE VE&rErCÀçiO:
11600391999. rlIRE: r1207??3894.
IREIITAO II'RISIO I.lDÀ . IIE

ã..<-

v

!ib.r9àd Eogus
SECRETXIÀ GBRT,,

cÍrRltrBÀ, 16/05/2016
xYr..q!âa.lâci1.pr. gov.br

À velid.dê dêstê docrrEêÍrto, sê irq)rê68ô, fj.êe sujêito à êôqr!ôvâção dê sua autêntiêidade nô3 !êrFêctivoa Poltãia
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PRETINHO TUR'SMO LTDA - ME
Primeira Alteração do Contrato Social

a) ANDERSON ALVES, com 60.000 (Sessenta Mil) quotas no valor de RS-60.000,00
(Sessenta Mil Reais), lotalmente integralizado em dlnheiro, neste ato, em moeda
correntê do País.

b) CIDNEI ALVES, com 60.000 (Sessenta Mil) quotas no valor de R§-60.000,00
(Sessenta Mil Reais), totalmente integralizado em dinheiro, neste ato, em moeda
correnle do País-

ro§ CAPITAL=R$ PERCENTUAL
:ANDERSON ALVES 60.000 50,000/o
CIDNEIALVES 60.000 50.00%
TOTAL

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 14 de Janeiro de 2.014.
e seu prazo de duração é indeterminado.-

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderáo ser cedidas ou
transleridas a lerceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem Íicam
assegurados, em igua,dade de condiçôes e preço direito de preferência para sua
aquisição se postas a venda, íormalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinentê.-

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social.-

CLAUSULA OITAVA - A adminiskação da sociedade cabe ao sócio ANDÊR§ON
ALVES, com poderes e aÍibuiçoes de administrador. autorizando o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao intê.êsse social ou
assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.-

CLAUSULA NONA - Ao término de cada exercicio social em 31 de Dezembro de cada
ano, a administradora prestará contas iustificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
Çabendo aos sócios, na proporÇão de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. -
CLAUSULA DECIMA - Nos qualro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrado(s) quando for o caso.-

It4

JIrNTÀ coMERcrÀ! Do EstÀDo Do pÀrÀN.ií - SEDE

cERTIFIco o &EGTSTRO É,t L6/O5/2O16 08:14 SOB N" 20762996420.
pRorocor,o: !62996420 DE 12/05/2016. CóDrGO DE VERr ErCÀçáO:
11600391999. NrRE: 4120777389{.
PRETINIIO TORISIIO ].TDÀ - ME

JIJNTÀ CO}iEiCIÁL
DO PAIAHÁ ,-ibertàd Bogus

SECREAÀAIÀ GERTL
CT'RITIBÀ, L6/05/20L6

r.!Il. . elrlprêsafaci].. pr. gov.b!

QUOTAS
60.000,00
60.000,00

120.000 120.000,00 í 00,000/o

t
\

NIRE n.o 412.0777389-4 C.N.P.J. n.o 19.453.70410001-48

À vali.La.Iê .râÉtê doêunêntô, * Ttli..?:.iÍ!i :"i:i!?_:,:::p:?yigi: 9-" ::-". :y!:::ici.!âdê nos 'esPectivôs 
portais.
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PRETINHO TURISMO LTDA - ME
Primeira Alteracão do Contrato Social

NIRE n.o 412 A777389-4 C.N.P.J. n.o 19.453.70410001-48

CúUSUG OÉCtUtR PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
Íechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos
os sôcios.-

CúUSULA DECIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposiçôes regulamentares
pertinentes.-

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualguer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na siluação patrimonial da
sociedade, à data da resoluçáo, veriÍicada em balanço especialmente levantado.-
Parâgrato Unico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que â
sociedade se resolva em relação a seu sócio.-

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal. ou encontraÍ sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que iemporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de
prevaricaçâo. peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normâs de defesa da concorrência,
contra as relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade.-

CúUSULA DECIMA QUINTA - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer ação
fundada neste contrato. renunciando-se a qualquer oulro por muito especial que se.ja.-

E, por estarem justos e contratados. lavram. datam e assinam o presente
instrumento, em uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-
lo em todos os seus termos.-

Assaí-Pr., 09 de Maio de 2.016.-

JUNIA COaáÍlCr !
DO PAR NÀ

JONTÀ CoUERCI^! DO ESTÀDO DO gÀRÀ§À - SEDE

CEBIIEICO O REGISTRo wr 16/05/20L6 08:14 SOB N" 20162995420
pRorocoro: 162996{20 DE 12/05/2016. CóDr@ DE VERTETCÀçÃO:
11600391999. NIBE: {1207773894.
PREIINEO TUBISI{o LTDÀ - IIE

I,i..b.EFd Bogru3
SE(:RETITIÀ GEEÂ,!

crrRrrrBà, ,6/O5/2OL6
IE-êqrr..efâcil-pt.gov.b!

fl

À yâ1i.dÀd. dêste atôêIrEênto, se iq)rês.o, .fica sujêilo à coq)rovâçáo dt sua. autênticidâd,à nos lesPêctivo! Poltaia
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PRETINHO TUR'SMO LTDA. ME
Primeira AItera cao do Contrato Social

NIRE n.o 412.A777389-4 C.N.P.J. n.o 19.453.70410001-48

A ON ALVES

$oÍ
SS r.1

,PR

CIDNEI ES

Âssal - cÂRÍoRto oE xoÍas
Ay. Rio dê Jafleho. n.'548 , Cenlro - Forê (d3)3282,1j60

Sêlo n"ÀvZÁ6.g(doâ.[qLTh, CoítroL: 3jpn8.pZvD
Consulle eín htt?./I/v\rv/.íunerpen co'rl.bt
Êeconheço por verdad?ira a assinâturea RSON.ALVE§ ia60r é
crDNEl ÂLVES (4ô1)-.0004

dê :016

S!bslit a
CNPJ À

{r*r".reromt'tr

. -í.rs,ql 
:

,rrnrrÀ couERcrÀr Do EstÀDo Do pÀRÀNÁ - SEDE

JU,.{IÀ COÀ{ERCIÀL
OO PÁTANÀ

CERTIFICO O REGISIRO El4 16/05/2OL5 08r14 SOB N" 20162996420
pRotocoro: 162996420 DR ].2/O5/2OL6. CóDIGO DE VERTFTCÀçÃO:
11600391999. NfRE: a1207773894.
PRETINEO fl'RISI{O ].lDÀ - IIE

libêrtâd Boqus
sEcREaiúrÀ GERÀ!

crrRrrrBÀ. !5/05120L6
lllrx. e@rêBaf acil.Pr. gov.b!

À valida.tê dêstê docuEênto, 6ê iq)rêssô, fica sujêito à conlProvaÇáo alê Bua autênticidad,ê nos resPectivos Poltais.
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RENAN HENRIQUE PINHEIRO ME

ENDEREÇO: TRAVESSA JA|R LUtS PERE|RA 66 , CENTRO CUR|úVA- pR

CNPJ : 20.954.261/000í-58

CONTATO :43.998418289

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.
CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTACÃÔ DE PREco": LOCACÃO DE VEíCULÔ PÂRÂ VIAGENS DA SECRETA RIA DE

ASSISTÊNCÁ SOCIAL

20.954.261/0001-58

RENAN HENRIQUE PINHEIRO

Ite

m

Descrição Valor por

viagem

I Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para a cidade de Sapopema.PR para visita ao Asilo no dia

25/09/20í8.

1.400,00

Locaçâo de veículo(s) dê transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Cornélio Procópio-PR para almoço com a Terceira

ldade previsto para o dia 2610912018.

1.500,00

3 Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 4ô passageiros e

motorista para viagens realizadâs a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Cambará-PR para passeio no Clube de Campo no

dia 28/09/20í8.

2.450,00

4 Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Londrina-PR na Exposiçáo, com dois dia de
passêio, data a combinar.

3.500,00

5 Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Foz do lguaçu-PR para visita as Cataratas do

lquaÇu dia e mês a combinar.

8.800,00

Valor Total 17.650,00

24t0912018

2.



25/09t2018

CERTIDÃO NEGATTVA DE DEBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nomê: RENAN HENRIQUE PINHEIRO
CNPJ: 20.954.261/000í-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acimê identificado que vierem a ser apuradas, é ceíiÍicado que
não constam pendências em sêu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brâsil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativã da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ênte íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujêito 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.

A aceitaÉo desta certidão está mndicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br. ou <http://www.pgfn.gov.bP.

Certidão itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014.
Emitida à dia 1410912018 <hora e data de Brasília>
Válida a
Código de rtidão: C259.4C78.50A9.4836
Qualquer eme nda invalidará este documento

3t03t2019
ed

da gra
:53:54

1t1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional



25/05t2018 https://\rww.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/CrflcrílFgêCFSlmprimirpapel.asp
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§ÂTXâ
C.À.IXÀ ECÕNÔMICA FEaERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Sociall
Endereço:

20954261/0001-58
RENAN HENRIQUE PINHEIRO ME

TV lAlR LUIZ PEREIRA 66 / CENTRO / CURIUVA / pR / 84280-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 76/09/2018 ls/LO/2018

Certificação Número: 2 605252824420966

Informação obtida em 25/09/2OL8, às 11:15:03.

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

https://www.sifge.caixa.gov.bíEmpresa/CrflcrflFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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MzÃo socnu cLAUTUR TRANSPoRTEs TURIsTIcoS LTDA

ENDEREÇO: AV. SARGENTO MAURICIO AGOSTINHO PERETRA

cNP J; 021 .77 5.1 4í'0ülí.01

CONTATO: (13) $2e2687

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.
CNPJ:95.561.08{l/0001.60 - Fone/ Fax- (43) 3266{í00

DE CULO P

NCIA

TU STiCOS LTDÀ.

Psreira, 3'15

cEP 8607'140

INA-PR*

E D

carimbo com .NPJ: T?;tl3rff"o"931;9;

Assinatura: -

Item Descrição Valor por viagem

Locação de veículo(s) de transporte de no mínimo 46 pass4eiros e
motorista para üagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência
Social para cidade de Sapopema Pr para visita ao Asilo no dia 25/092018.

R$ 1.000,00

2. Locação de veículo(s) de tÍansporte de no mínimo 46 passageiros e
motorista para üagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Comélio Procópio Pr para almoço com a Terceira

ldade previsto para o dia 26/09Ê018.

R$ í.000,00

3. Locação de veículo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e

motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de cambara Pr para passeio no Clube de Campo no dia

28!@12018.

R$ 1.500,00

4. Locação de veículo(s) de transporte de no minimo 46 passageiros e
motorista para üagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Londrina Pr na Exposiçã0, com dois dia de passeio,

data a combinar.

R$ 2.000,00

5. Locação de veículo(s) de transprte de no minimo 46 passageiros e
motorista para viagens realizadas a serviço da Secretaria de Assistência

Social para cidade de Foz do lguaçu Pr para visita as Cataratas do lguagu

diaemêsacombinar.

R$ 5.500,00

Valor Íotal ll.,m a

Data: 24109/2018

1.



Cá.IxA
CAIXÀ ECONÔMICA FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o277st4uooot-01
RAZãO SOCIAI: CLAUTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA

EndeTeço: AV SARG MAURICIO AGOSTINHO PEREIRA 315 / PQ COM QUATI /
LONDRINA / PR / 86075-140

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

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

Validade: 21/09/2OtB

Certificação Número :20 1522199511435

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

20/1.O/2018

httpsi//www.siíge.caixa.gov.br/Emprêsa/CríCílFgeCFSlmprimirPâpel.asp

@il@
.'

1t1

24109t2018

Informação obtida em 24/09/2078, às 15i47 iO2.

t8€4

https://www.sifge.caixa,govbr/Empresa/CílCílFgeCFSlmpÍimirPapel.asp
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BRASIL

I
{l :íCertidáo lnternet

Acesso à informação

Rereita Federal

Participe Serviços Legislação Ca nais

J
GeÉidão de Débitos Relativos a Gréditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponÍveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o conlribuinte
02.775.14110001-01 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da lnternet.
Para consultar sua situaÉo fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

cERTrOÃO

http://servicos.receita.Íazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntalnter/EmiteCertidaolntemet.asp?ni=02775141000'Í 01&passagens=1&tipo='l 1t1
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PREFEITURA MUNICIPALmmH.t
CORRBSPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 24109/2018.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de transporte.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íina-lidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orçamentá,ria para a contratação de serviços de transporte, em atendimento
a solicitação da Sra. Giane R. da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social, num valor máximo previsto de R$ 14.000,00 (quatorze
mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine
Setor

úos
deL

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Cettro, E 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br

dos

I

c a,I.



PRTFEITURA MUNICIPAT

* mffi"r
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcra TNTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Senhoria em data de 2410912018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentiírios para a contratação de serviços de tÍanspoÍe, em atendimento a solicitação da
Sra. Giane R. da Costa Kondo, Secretiária Municipal de Assistência Social, num valor
miiximo previsto de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Outrossim, inlormo que a Dotação Orçamentária é

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 3340; 3343; 3350;
3352;3370.
004 - Fundo Municipal do Idoso
08.241 .0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa
3.3.90.39.00.00 747 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3645.

Laurita,lr So uza Cainpos
Contadora/CRC 04509 6 lO -4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n. 222, centÍo, ? 43.3266.8100, x - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Nova Santa Bárb aru" 241 09 12018.

Atencios-am-enrei 
I \,

\_) \

Paraná - E - www.nsb.plgqtlbl
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PREFEITT'R;A UT'NICIPÀT DE NO\TÀ SÀ}ITÀ BÁRBAR;À
Àv. l'ialfrêdo Bittencoult de Moraes. 222, Fone(043) 3266-B1OO

CNPJ N.o 95.561.080,/0001_60
E-mail: pmnsbGnsb. pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Soficitantes: Departamento Municipal de Licítações
Contratos e Equipe Muni-cipa1 do Pregão

e

Assunto: Anáfise final do pregão presencial n. 066/18

A Il-ustre Representante do Departamento

Municipal de Licitações e Contratos encaminhou a esta
Procuradoria pedido de parecer acerca da anáfise final
do pregão presencial- n. 066/lB, destlnado ao registro
de preços para eventual contratação de serviços de

transportes, conforme requerido e fundamentado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social .

Pois bem.

Ultlmado o procedimento, não acudiram

interessados em contratar com o Poder Púb1ico Municipal
no objeto da licitação, ou seja, a licitação restou
deserta; mas o restou não em razão de alguma cláusu1a

3
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PRET:EITT'RÀ MInIICIPÀT DE TIOI'À SA}ITÀ BTÁRBÀRÀ
Àv. Waffredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (043)3266-8100

cNPJ N.o 95.561.08 0/0001-60
E-mail: pmnsbonsb. pl.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Visto i_sso,

arquivamento do feito.

ou condiÇão que tenha ocasionado isso, e

entendo, salvo melhor intelecção,
desinteresse particular na contrataÇão.
opÇões de mercado.

sim, pelo que

pelo mero

Em vista de

possível a destinação de

Câmara do
Câmarâ:

e

De outra banda, considerando-se que já
é a quartal vez que a Administração repete a licitação
dos serviços de transportes, e que o resultado tem sido
o mesmo de não acudimento de interessados, a1ém do que

os gastos despendidos com a reiteração do certame, em

que é possível vj-sualizar no próprio bojo processual
indicativo de gastos com publicação na ordem de R§

"4.4.3 Exame: Esta.be-lece o art. 24, ínciso V, da Lei 8,666, de
1993, a possibiTidade de dispensa de ficitação púb7ica se
satjsfeitas siflu-l tanêamên te as segÍuintes condiÇões: (a) falta en
certane antezior de proposta reputada váfida (interpretdÇão
extensiva dada por este Tribunai â expressa hipótese de não-
comparecimento de interessados/ e (b) inpossibiLidade )ustificada
de íepetiÇão do ceÍtame sem qúe haja prejuizo para a
AdministÍaÇão, 'mantidas, neste caso, todas as condições pré-
estabefecidas".

1 A titulo de referência, de acordo com a primeira
Tribunal de Contas da União, Acórdão n" 4.748/2009 - I'

Ao passo que cai como uma Luva o que ensinado pela
doutrinadora Marj,a sylvia zanê11a Di Pietro, in
Àdministrativo. 21" ed. São Paulo: Atlas, 2074, p. 400:

i Ius tre
Dirêito

"O probTema não é reaTizar a Ticitação, mas Íepetir una Ticitação
que já foi processada regularmente, sem que despertasse irteresse
aos particuLares. Há 1úe prêavaçáo de í,íftiJ'idade dâ Íepêtí,
7ícixação: se ni,,.glu.fu, acoz,'ev à aateríoz, Foz que vítia ê
F.aÍtíc1PaÍ da Dova? Hayeria de4terdícío ,'ão
tanb& de :l:edu.rsos pt:rb7icos. . . "

sapêÍras de tryto

)
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PREFEITT'R]L MT'NICIPAI DE NOVÀ SÀ}ITÀ BjARBARA
Av- Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, taoe (043)3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsb Gnsb.pr-gov-br. - Nova Santa Bárbara - Paraná

L65,20, o que deve ser multipficado por quatro, dando o

montante de R$ 660180 - praticamente o valor de um dos

itens dos serviços Iicitados - entendo aplicáve1 o uso

da dispensa licitatório para contrataÇão dos serviços
com arrimo no art. 24, inc. V, da Lei n. 8.666/93,
desde que sejam utilizadas as providências de estil-o de

verificação de no mínimo três propostas, documentação

de habifitaÇão etc.

C1aro, desde que o interesse púb1ico

que manejou a abertura do certame ainda esteja vigente
para justificar a dispensa (mesmo porque viu-se que um

dos itens da licitação compreende uma viagem de Nova

Santa Bárbara para Cornélio Procópio no próximo dia
26/09).

É o parecer, salvo melhor )uizo.

Nova Santa Bárbara, 20 de setembro de

2018.

Gel, Àlmeida sus

Procura o.r una c1p

Página 3 Ãe 3

)
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msilnÚnumPREFETUNÂ MUNICIPÂL

fslado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

N" t6l2o18

Nova Santa Bárbara PR,24IO912018.

ITO MUNICIPAL

Av. Walter GuimaÍães da Costa no 512, Foner'Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.o 95.561 .080/000160

E-mail: licitacao'Clsbltgqtlbr - Site: www.nsb.Dr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 97 l2OL8, referente ao processo de

dispensa de licitação, ptrâ CONTRATAçÃO DE STRVIçOS DE

TRANSPORTE, confonne solicitação feita pela Secretaria

Municipal de Assistência Social, e sendo atendidas as nonnas

legais pertinentes e na forma do inciso V, do aÍt. 24, da Lei

8666 193 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitação.



Edição N" í328 - Nova Santa Bárbara, PaÍaná. Segunda-fêira, 24 de Selembro

ít)

E
Poder
Executivo

Ano V

IMPRET{SA OFICIAL -
Lei n' 660, dê 02 do abrll
de 2013.

EXTRATO DA ATA OE REGIS DE PRECO N." 1222018 - PMNSB . REFERENTE ÂO Píêqão Presencial no 622018 - PMNSB

oBJETO-Regisüo de prêços pâra êventual conhatâÉo de serviços de propaganda volante.

VAUDADE DA ÂTA: 21O9/2018 a 2309/20í9.
BENEFtctÁRlA DA ATA: JuLtÂllA tEKo KoURA vERoNÊzE 023367í39m
CNPJ sob no. 12.534.47710001-36

.ta Pemambuco, 118 - CEP: m22m00 . Bairo: Nova Fátima, AsaÍrPR

ESPECIF DO OBJÊTO E P REGISTRÂDOS

TE I,JS

Lote 001 1 8170 Servips dê locaçáo de cano de som incluindo gravaÉo de anúncios
motoista, combuslível e demais insumos para a veiculaÉo de áudio p

divulgaÉo de comunicados, campanhas, evenlos, alos ofrciais, aüsos,
de inteaesse do Munlc

Saveiro wV HR 4.100,00

4.100,00

PORÍARIA NO 71/20,I8

0 PREFEITO MUNICIAL DE NOVA SANIA BÀRBARA, ESTÀDO DO PARANÁ, no uso de suas alÍibuiçoe§ legai§, resotve:

NOIíEAR

AÍt. 1. - A C0 |SSÃO P R ANALISE DE TÍIULOS D0 PRoCESSO SELÊÍVo St PL|F|CADO PROFESSOR SUBSÍ|TUTO DE LIilGUA INGLESA, composra
pelos seguintês membros:

Nome RG Cargo

Cristiane lnácio Rezende 7.224.9U-8 Coordenadora Pedagogica da Secretaria Muíicipal de Educêçào

oaniela CorsiVicente 8.7r3.91-2 Auxliar Àdministrâlivo

-Maria Léa da Cunha 6.299.901-2 Coodenador"a Pedagogjca da Escola Edson Gonçalves Palhano

6.476.480-2 Coordenadoí Pedagogico da Escola MaÍia da Conc€,Éo Kasecler

5.249.918S Direto.a da Escola Edson GonÇalvês Palhano

Simoni Nori Vieira 5.587.883-8 Dirstora da Escola Maria da ConceiÉo Kasecker

aurilio Shinili lnoue

,.,leíva MoreiÍa Branco

Aí ? - Esb PoÍbÍia entlaÉ em úgoÍ nâ úb de sua puHicaÉo, Íevogadas as dirp6iFes en contário.

Nova Santr 8áÍbâra, m de Sêtemho de 2018.

EtlctKonú

DISPENSA DE N" 16/2018

De acordo coít o pÍocedimento adminishaüvo instaurado pelo Municipio de Nova Sanla Bárbara, objeto do protocolo n0 9712018, refe.ente ao proces§o de dispen§a

de ticibçio, para COilTRATAçÁO DE SERVIçoS OE TRÂISPORTE, coníoíme solicilaFo íeita pela SecretaÍia Municipal de Assistàrcia Social, e sêndo atendidas as

noÍmas legais pedinentes e na foíma do inciso V, do art. 24, da Lei 866683 e posteÍioíes âllerâçóes, caBdeíiza-se a EÍeida dispensa de licilaçáo

Novâ Santa BáÍbarê PR, 2iíl)9120íE.

tuic Kondo
PREFEIÍO MUNICIPAL

Náo há eôte dala

Não M public€çoes para a pÍesente data

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:watíiedo Bitlencourl de Moráes n'222 - Centto

FoneJFar: (43) 326&8100
E mâil: dianooticiel@nsb.pr.gov.bí

www.nsb. Pí gov.br
wwl /.transparênüapaíana.com,b/doensb

o@roenro as§nado pd celrin@no ogilal - Nova sànla
&Íb@ PEí€nw3 Múúrpr: 95561080000100 - ac SERASA

- Sus auteníiidâde é gra.ãúiit &sr!é qu€ tiírânzdo ãta?é§

o Oficial Eletrônico
Munieípio de Noúá Santa Bárbara - Paraná

r Erie Kondo - Prefsito

Lote I Códiso do I

lorodutoiseMol
DessiÉo do produto/reryiç! I Marce do

I produto
Prep

unitá.ic
Prêço total

82,00 50,00

IOTÂL



MuÍal dê Licitaçõês Municipais25109t2018

033

TCEPR

Dêtalhes processo licitatório

De<rição Resumidâ do Obieto' CONIRATÂÇÃO DE SERVIçOS DE TRÀNSPORTE

vlllal

Dotado Gçàm€otária'

Preço máximo/Referênciâ de prêço -

R$*

Dâb Publlca@ TêrÍb ÍattficáÉo

Oab Càicdàrneito

090040824im2020363390390000

24lO9lZO18

CPF: 4271512954 (&qAs!)

T

Éntidade Executorô DE NOVÁ SANÍA 8AR8ÂRA

tíodalidade" Processo Dispensá

Nô lkitàção/dispensa/inexigibitidader 16

In§itui6o F.anceira

contrato dê Empré$mo

NúmeÍo editayprocesso' 922018

Áno'2OlB

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/MunicipauAl\íUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1

»
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07p- ,. Procópio, Quarta-Feira,26 de Setembro de 2(
\

Prefeitura Municipal

I EDÍ^L oE colvoc^çÀo p R^ 
^uDÊrtcl^ 

púauc^
o PREFEITO MUNITCIPALOE t{OV S^r{ÍÀ8ÁRgrÁRÀ E.r..b rb P.6ú, S, ER|C

KONOO. dê .câ,t,o coln oô Flr'clploc . lch da r*q!.án(j.. d. ÊràHddâd. qu. 6g.m
â dhitbt Éo ,úts.., .mp.r.do no sL a8 . m .êu Pras6lo Úd@ .,| Lli
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NovâSánt Barb!.à,25 d. !êbmbío d! 2018.

Erlc tôndo.H.lto lunlclp.l
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DE SERVIçOS DE TRANSPORTE. contoÍnê
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* NOVA SANTA BARBARA 0:i í
ESTADÔ BO PARAI.,]A

Contrato no 80/20í8

Referente Dispensa dê Licitação n.0 í6/20í8

Pelo presente instrumênto particular de contrato, vinculado ao Dispensa de Licitação n.o

í6/20í8, de um lado, o MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁngffiA, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob o no 95.561 ,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencouri de lVloraes, n" 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n"
5.943.'184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e domiciliado nesta cidade, doravantê

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa SONIA APARECIDA B0RGES DE SOUZA .

ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n". 01.852.715/0001-35, com endereço à Rua Antonio

Rosa de Almeida, 149 - CEP: 86250000 - Baino; Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representada pela Sra.

Sônia Aparecida Borges de Souza, inscrita no CPF sob n". 647.250.229-34, RG n' 2.169.428-2, doravante

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 presênte contftrto, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçôes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a realizar o transporte para â Sêcretaria Municipal Assistência

Social, conforme consta da proposta apresentada na dispensa de Iicitação n.0 16/2018 e especiícado abaixo:

ITENS

Descrição do produtolserviço Marca

do
produto

Quantidade

Lote

00'1

1 8196 Transportê de Nova Santa Bárbara-PR até

Cambará-PR transporte de no minimo 46
passageiros e motorista para viagens

rêalizadas a serviço da Secretaria de
Assistência Social para cidade de cambara

PÍ para passeio no Clube de Campo no dia

28t09t2018.

UN 1,00 1.900,00 1.900,00

Lote

001

2 8177 Transporte de Nova Santa Bárbara-PR até

Foz do lguaçu-PR transporte de no mínimo

46 passageiros e motorista para viagens

realizadas a serviço da Secretaria de
Assistência Social para cidade de Foz do

lguaçu Pr para visrta as Cataratas do lguaçu

diaemêsacombinar.

UN 1,00 6.950,00 6.950,00

Lote

001

3 8176 Transporte de Nova Santa Bárbara-PR até

Londrina-PR transporte de no mínimo 46
passâgeiros e motorista para viagens

realizadas a serviço da Secretaria de

Assistência Social para cidade de Londnna

Pr na Exposiçã0, com dois dia de passeio,

data a combinar.

UN 1,00 2.500,00 2.500,00

Lote 4 8175 Transporte de Nova Santa Bárbara-PR até UN 1,00 1.250,00 1.250,00

E - E-mail lic iracaoA n sb.Drgo!-br .nr-oov.br 1,
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222- Cenrro. t ,13. 3266.8100. E - 86.250-000 Nova Santa Bfubar4 Paraná

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIVI O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA . ME , TENDO POR OBJETO A
CoNTRATAçÃO DE SERVTÇOS DE TRANSPORTE.

u0dr00
do

prod.uto/

sêTvrQ0

Preço

únitáío
PÍeço totalLot€
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Unidade

de

medida
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001 Sapopema-PR de no minimo 46 passageiros
e motorista para viagens realizadas a serviço
da Secretaria de Assistência Social para

cidade de Sapopema Pr para visita ao Asilo
no dia 25/09/20'Í8.

Lote

001

5 8173 Transporte de Nova Santa Bárbara .PR até
Comélio Procópio-PR transporte de no
mínimo 46 passageiros e motorista para

viagens realizadas a serviço da Secretana de
Assistência Social para cidade de Comélio
Proúpio Pr para almoço com a Terceira
Idade previsto para o dia 26/09/2018.

UN 1,00 1.400,00 1.400,00

TOTAL 14.000,00

li*l:r'
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
íitt lr

ESTADO DO PARANA

CúUSULA SEGUNDA- Do TRAJETo E HoúRoS
De Nova Santa Bárbara à Cambará-PR, Foz do lguaçu-PR, Londrina-PR,

Sapopema-PR e Comélio ProcópiePR, em dias e horários a combinar com a Secretaria Municipal de Assistência

Social.

cúusuLA TERCEIRA - Do pRAzo DE ExEcuçÃo

O prazo parâ inicio da prestação do serviço é imediato, a partir da assinatura do contrato

CúUSULA QUARTA. oos ANExos CoNTRATUAIS

Fazem partê integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispênsa de licitação n.0 '16/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 24 de setembro de 2018

PAúGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos

mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para, em conjunto com este

contrato, delinirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este

contrato, vale o contrato.

PAúGRAFo TERCEIRo . A partir da assinalura deste contrato, a ele passam a se vinculaÍ

todas as atas de Íeunióes e/ou termos aditivos que vieÍem a ser realizados e quê imporlem em

alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CúUSULA QUINTA. DO PREÇO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeha, a CONTRATANTE se obriga a pagar

à CONTRATADA um valor total de R$ 14.000,00 (quatoze mil reais).

CúUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante

apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tÍibutáÍios federais e

à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os crétiitos tributários relaüvos às contíbuições sociais

previstas nas alineas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do aÍtigo 11 da Lei Federal n.'8.21211991, às contribuições

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. I 43. 3266.8100. X - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná
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PREFEruRA TúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 'l
:r

ESTADO OO PARÂNÁ

instituidas a titulo de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS. Na existência de dêbitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por
parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancáno. Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco, agência
e o N' da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a êfetivação do pagamenlo. O
Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas,
índeniza@es, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Dispensa de
Licitação n' 1/2018. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a coneção monetária.

PARAGRAFO ÚltcO - n CoNTRATADA se compromete a emitiÍ a respectiva Nota
Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CúUSULA SÉTIMA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administraçã0, nos

casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo enlre as
partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo

licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

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

de multa de 20% (vinte pr cento) sobre o valor total do contralo e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das

seguintes san@es:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 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 Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b'.

cúusulA orrAvA - DAS sANçôEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato molivado

pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral, sem prejuÍzo das disposiçôes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA NoNA. DA DoTAçÀo oRçAMENTARTA

As des esas decorrentes desta Li a0 correrao r conta da 0 mentária no

DOTAÇÔES

Conta da
despesa

Funcional programáúca
lFonte 

de

lÍecurso

Natureza da despesa

l'
rupo da fonte

3090 09.00r.08.244.0380.2031 l0 3.3.90.39.00.00 lDo Exercicio

3340 09.002.08,244.0400.2033 l0 3,3.90.39.00.00 lDo Exercicio

09.00208,244.0400.2033 lzOS 3,3.90.39.00.00 lDo Exercicio

lDo Exercicio3.3.90.39.00.003350 09.002.08.244,0400.2033 ltZS
09002.08.244.0400.2033 ltlZ lDo Exercicio3.3.90.39.00.00

3370 09.002.08.244.0400.2033 lt4 3.3.90.39 00.00 lDo Exercicio

3645 09.004.08.241.0420.2036 lt+t lDo Exercicio3.3.90.39.00.00

Rua walftedo Bittencoun de Morôes n'222. Centro. I 43. 3266.8100- I - 86.250-000 Nova Santa Brlrbara- Paraná
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PREFEITURA TúUNICIPAL
íl:tgNOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CúUSULA DÉCIMA- Do PRAzo DE vGÊNcIA.
0 prazo de vigência do pÍesentê contrato é de 06 (sêis) meses, contados a paÍtir da data de

assinatura, ou seja, até 24103/20í9, podendo ser pronogado por conveniência administrativa.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a soluçâo das questÕes

oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 25109/2018.

/al

nc

ito Municipal

Sônia uza

Sônia Aparecida Borges de Souza - ME - Contratada

íáá?àA
Gi es da Costa Kondo

Secretária Municipal de Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222. Centro. t 43. 3266.8100' I - 86.250400 Nova Santa BárbarÀ Paraná
4g - E-mail - licilacao@!§Lplgot!,bl - $ $ s.nsb.DI4oLbI
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Nova Santa Bárbara - PR, 25 de SetembÍo de 2018 - DiáÍio Ofciat Etekônico - EdiÉo: 1329t2018 -Í21
IEEUO OE HOIíOLOGÂCÃO E ADJUOICACÃO

PREGAO PRESETICIAL N" 65/20,I8

Aos 25 (vinte e cinco)dias do mé§ de agoslo (08)do ano dê dois mil e dezoito (2018), êm meu cabinete, eu Eris Xondo, PreÍeito Municipat, 0o uso de minhas
atÍibuiçõe§ legais, HoMoLoGo o píocedimento da Licjtaçáo P.êgão PÍesenciâl n.o 65/20í8, destioado a conlratação de seÍviços de s€gu.o para veiculos e maquinas
pesadês da Íola municipal, a Íâvor da empresa que apresentou menor poposta, sendo ela: poRTo SEGuRó CoirpANH!À DE SEGüRos GERAIS, CNÉJ n.
61.198.164i0001$0, num Yalor lolal de Rt 35.715,00 (lrinta e cinco mil, selecentos ê quinze reais), MAPFRÊ SEGUROS GERÁIS SÂ., CNPJ n. 61.074.17í0001-38, num
valor tolâl de R9 38.30,00 (lÍinta e oilo mil, trezentos e quarenta íeais) e GEI'ITE SEGURÀDORA SA, CNPJ n" 90.180.605i000142, num vâtor total de Rl3E.630,00 (lrinta e
oilo mil, sêisceritqs e binla reais), para que a adjudicaçao nele procedida produza seusjuridicos e legais eÍêitos.

Dar ciência aos iniêíêssados, obseÍvados as prescrjçoes legais pedinênles.

EÍlc Kondo
PreÍeito Municipal

IERMO OE,HOMOLOGACÀO
PREGÂO ELEIRONICO NO 57/2018. SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeilo Municipal, no uso de minhas
atribuiçôbs legais, HOMOLOGO o procedimento da LicitaÉo Prêgão Eletrôrico n.o 57/20'18, destinado ao regisbo de píeços paía evenlual aquisição de materiais de
eníermâgem, materiais odonlologicoG, medicamentos e injetávejs, a íavor das empresas que ap.esentaram menoíes píeços, sendo elas: 3MED DISTRIBUIDORA DE
MEoICAUENToS LTDA, CNPJ n" 29.043.834/000166, num valor de R§ 2,858,90 (dois mil, oitocentos e cinquenla e oito mil e noventa rêais), ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPIALAR LTDA, CNPJ n" 00.802.0020001{2, num valor de Rl 7.8í4,20 (sete mil, oilocenlos e quatoÍze reais e vinte centavos), ALVES E SARToR LTOA.
EPP, CNPJ n' 07 .724.52310N1-20, num valor de RS 29-081,30 (vinte e nove mil, oilenta e qualro reais e trinta cenlavos), CIRURGICA OND(. ElRELl, CNPJ i"
20.419.709/0001-33, num valor de Rl 3,1.979,14 (tdnla e quatro mil, novecentos e selenta e nove reais e qualorze cenlavos), CIRURGICA SAO FELIPE PRODUÍOS PARÂ
SAUDE ElRELl, CNPJ n" 07.626.776/0001{0, num valoí de R$ 2.568,00 (dois mil, quinhentos e sêssenta e oito reais), oENTAL Hlclx PRODUTOS ODOIITOLÓGrcOS
iIEDICOS HOSPÍrALARE§ EIRELI- EPPEPP, CNPJ n' 26.240.632i0tJ01-'16. num vakí de R9 f,{9,96 (seiscentos e quârenla e nove Íeais ê noventa e seis c€ntavos),

{IE PL R ED COIIERCP DE PROoUÍOS }IOSPÍTALARES LToA, CNPJ N' 23.312.871/000í46, num valoí de Rt 2290,05 (dois mil, duzenlos e noventa reais e cioco
,rlavos), GIODESC - lND. COU. P. EXP. PROD, HOSPÍIALARES LmÀ CNPJ n' 08.144.181i000í-31, num valoÍ de R$ 17.312,80 (dezessete mil, tÍezentos ê doze íeâis

e oilenla ceotavos), GREEN FAR ACEUTICA ElRELl, CNPJ n" 03.41 1.908/0001.8ô, num valo. de R3 2.Í,,l{l,3,1 {dds mil, quarenta reais e tínta e quatro centavos),
MEÍRoUED COMÉRCIO DE ATERIAI MÉD|Co HOSPITALAR LTDA, CNPJ n" 83.'t57.0320001-22, num vator de Rt't17,06 (cenro e dezessete íeais e seis cenlavos),
MMH MED CoMÉRCo DE PRODUÍOS IIOSPÍTALARES LTDA, CNPJ n" 21.484.336/000147, num vator de RÍ í{.1í7,45 (quarotze mit, cenlo e dezessere reais e quarenta
e cinco cenlavos), IIOVASUL COIíERCO DE PRODUTOS HOSPITALARES LToA, CNPJ n" 14.595.72í00018í, num valor de R§ 4.$6,$ (quako mil, quinhenlos e seis
reais e cinq0enta centavos), PONTAÍi|Eo FARIIACEUTICA LIDA, CNPJ n' 02.816.69ô/0001-54, oum valor de Ri 842,00 (oitocentos e quaÍenta e dois reais),

PROMEFARMA REPRESENT CoES COMERCIAIS LTDA, CNPJ n' 81.70ô.251/0001-98. num valor de R$ 2'11,17 (duzenlos e onze Íeais e dezessete cenlavos),
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE tlEolCAlIEt{foS ElRELl, CNPJ n" 85.247.385i000149, num valor de R§ 5.'157,$ (cinco mil, cento e cinquenta e sete reâis e c.inquenta

cenlavos), Rll,lALDl & COGo LTDA, CNPJ n' 07.269.677/0m1-79, num valor de Rt 15.867,7,1 {quarenta e dncD mil, oilocenlos e sessenlâ e sele Íeais e setenta e quatro

cenlavo§), SALvl, LoPES & C!4. LÍ0À CNPJ n" 82.478.í40/0001-3, num valor de R$ 8.907,{0 (oilo mil, oovecenlos e sete íeais e quarenta cenlavos) e VP -
iIEDICAiIENTOS EIRÉLI, CNPJ n" 73.318.6910001'39, nüm valor de R$ 23.361,20 (vinte e bês mil, tezentos e sessenla e um íeais e vinle ceotavos).

Dar ciêncla aos interessados, obseÍvados as píescri@s legais p€Ítjnentes-

Eric Kondo

EXTRATO DO CONTRATO N" 80/2018

REF.: Dispênsâ de Licilação nJ 16/20íE

PARÍES: Município dê Nova Sânla Bárbâra, pessoa jurídic€ de drreito publico interna, inscíita no CNPJ sob o no 95.561.080i0001-60, com sede adminislrativa na Rua

Walfredo Eittencourt de Moraês, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa SON!À APARECIDA BORGES DE SOUZÂ . ME,

pêssoâ jurídica de dkeito privado, inscrih no CNPJ sob no. 01 .852.715/0001-35, com endereço à Rua Anlônio Rosa de Almeadâ. 149 -CEP:86250000 - Baiíro:Centro, Nova

Sanla Báôara/PR, neste ato represenlada p€la Sra, Sônia Aparecida Borgês de Souza.

'JETo: Contrataçâo dê sêÍviçor de transporlê.

:íl

VALOR: Rl 11.000,00 (quatoze mil Íeais).
PRAZO DE VlGEl,lClA: 06 (sêis) meses, conlados a partir da data de assinalura, ou seia, até 24i03/2019.

SECREÍARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.

RECURSOS: SecÍetaÍia Municipal de Assistência Social.
RESPOIISAVEL JURIDICO: GabrielÂlmeida de Jesus,oAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONIRATO: 2í09120í8.

EDITAL DE CONVOCACÃO PÂRA AUDIÊNCIA PÚgLICA

O PREFETÍO MUN|C|PAL OE NOVÁ SANIA BÁRBARA, Esbdo do Paraná, Sí. ERIC KONDO, de acoído com os pÍinciÍios e leir da lBnspârência e da

publicidâde que Íegem a adminislíaçáo pública, amparado no arl. 48 e no seu Paragraío Ünrco da Lei ComplementaÍ n' 101i2000; loma púbiico a realizaçào de AUDIENCiA

PúBLICA, fto dia 27 de seternbÍo de 2018, clm inicio às 09 honas, na Cánara Municipalde Nova Sanla Báóara, que trâlârá do / quaüimestÍe dê rt18 do MunicÍDio, da

SecÍebda MuniciFl de Saúde - Plano Municipal & Sarhe e Rdatoíio de Gestilo dos Direitos da Cdançá ê da Adoleséncja.

Atendendo aos pÍincidos da AdninisfaÉo pública, consagrâdos em teíos legais, Íazemo6 o damamento público paE paÍlicipar desta audiârcia.

flova Santa BáÍbaIa, 25 de setembo de m18.

Eíc Kondo
PÍeÍeilo Municipal

O PREFEIO MUNICIPAL DE Nova Santa Bàóara, Estado do PaÍáná Sí. Eíic Kondo, de amrdo com os principios e leis da kan§parê.cia e da publicidade que regem a

administÍaÇáo pública, amparado no aÍt.48 e no seu Pâ.ágÍafo Único da Lel Complementar n' 101/2000, vem por meio de§te, coírvrdar a populaÉo a participar da

AUDÉ Cú PúBLICA, no dia 27 dê sêlembro ds 2018, coín início às 09 horas, na CâmaÍa Mu.ticipal de Noyã Santa Bárban, reíerente ao ? quadÍiÍneslíe dê 2018 do

Municipio, dâ SêcÍetaria Municipalde Saúde - Plano Municipal de Saúde ê Rêlaúio de Gostão dos Direitcs da CÍiança e da Adolescênciâ

DiáÍio Oticial Elêtrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Ruâ:Wâlííedo Bittencourl cie Moraes n' 222 _ C8nlro

FonêlFax: (43)326 10O

E{nâil diefl oofr oal@nsb.pí.gov.bÍ - Sile: www.osb.pr.gov.bÍ
www,trensparenciaparana.com.bÍ/doensb
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PREFEITURA MUNICIPAL !1 : .?.

:, J.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRREspoNDÊrucn tnteRua

Nova Santa Bárbara, 2510912018.

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Giane R. da Costa Kondo - Secretária Municipal de Assistência
Social - Fiscal do contrato n'80/2018

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n" 80/2018, decorrente do Processo de Dispensa n" í6/2018,
cujo objeto é a contratação de serviços de transporte, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das obrigações contratuais
assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C tina tkd Santos
Setor de Licitaçõe

Recebido por: Dala:!11122pr!x'

t

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.sov.br - urvrv.nsb.nr.gov.br

I
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PREFEITURA IilUNICIPAL

NO

0i?
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇAO

I

o

10.

N" DOC oBs.ESPECTFTCAÇAO
1 Capa do processo NK
2 Ofício da secretaria solicitando hK,
J Prefeito pedindo abertura do processo oK-
4 oKCotações de preços (no mÍnimo 3)
5 nxLicitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)

nk_Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo)
7 Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer)

aK.8 Parecer Jurídico
NLEdital de autorização do Prefeito

AK
Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Município).

OL11 Publicação Mural de Licitação (TCE)

NK,
1a Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
14. Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara Paraná - E-mail - licitacaorglnsb.Dlga!.bl - srvw.nsb,pr.qov.br

I 6.
I

I

I

I

12. Contrato

I
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NOVA SANTA BARBARA
Estloo oo plnmtÁ

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LTCITATORIO
DISPENSÀ DE LICITAÇÂo N. rolzol8

Aos 26 dias do mês de setembro de 2018, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Dispensa de Licitação t' 1612018, registrado
em 2410912018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 043 que corresponde a este temo.

tuíit& Santos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbrua- Paraná

- E-mail - licitacao'Oltblt4qy.b!. rvs's.nsb.or.gov.br

I



0{4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Seaetaria %.unicipat {e Assistêncit Socfuf

c.N.P.J. N.o í 9.560.789/000163

CORR.ESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N.018/2019

Data:12103/2019

Assunto: Aditivo Transpoúe

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, o aditivo por mais 4 (quatro) meses

ao contrato n' 80/201.8, firmado com a empresa SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA -
ME, inscrita no CNPJ sob no. 01 .852.715/0001-35, cujo objeto é â contratação de serviços
de transporte.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

s"k
Çintu K [a Costa Kon[o

tária Municipal de Assistência Social

Recebido por: r /zfr>f,>Data:

Rua Antônio Rosa de Almeida , 130 Centro Cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Brirbara-PR

I Para: Secretaria de Administração

I

/Áí^, K-Á\-aa.t a2.h I



PREFEITURA MUNICIPAL 0{5
NOVA SANTA BARBARA

soLrctTAÇÃo DE PARECER JURiDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 80/2018
REF: DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO N.o 16/2OtA

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 80/2018, cujo objeto é a contratação de serviços de transporte, firmado com
a empresa SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA - ME, inscrita no CNPJ sob no.

01.852.7í510001-35, com vencimento em 2410312019, para prorrogaçáo do prazo de
vigência por mais 04 (quatro) meses, em atendimento a solicitaçáo da Secretaria
Municipal de Assistência Social.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2019.

Atenciosamente,

Elaine C n udi

Setor de Licita ES

Rua Walfredo BittencouÍ de lvlorae§. 222 - Cep. 86250-000 - FonETa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.0

E-mail: licitacao Ansb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
80/0001-60

I

dos Santos
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 O42I2OI9

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 080/2018

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ne 080/2018, que

tem por objeto a contratação de serviços de transporte, firmado entre o Município de

Nova Santa Bárbara e a Empresa Sonia Aparecida Borges de Souza - ME.

A Secretaria de Assistência Social, assim como a empresa contratada justifica a

necessidade de prorrogação do contrato, tendo em vista que não houve até o momento

a utilização dos serviços contratados, estando com programação de deslocamento para

o mês de abril do corrente ano. Feita tais considerações passemos a análise de

legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57,11, § 2e da Lei 8666/93 que assim determina: Art. 57. A

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll - à prestação de serviços a serem

executados de forma contÍnua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ns 9.648, de 1998)

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o

procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a

prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta

amparada no art. 57, ll, § 2e da Lei 8.666/93.



04?PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Em sendo assim, observado o prazo de vigência e havendo concordância do fornecedor,

quanto ao aditamento por um período de mais 120 (cento e vinte) dias, bem como os

documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 18 de março de 2019.

/r
\--- A/'.)

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica i00
LL?,

\1. lou
I qt o



Comprovante de lnscriÉo e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

Confira os dâdos de ldentificação da Pêssoa Jurídica ê, sê houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta nestê mmprovante é a dêclarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

$48

NÚMERO DE tNSCRtÇÀO

0'1.852.71slo001-s5
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTI-IRA

2Íl05/1997

S

ATIVA

SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA

OO ESTABELECIMENÍO (NOME DE FANIASIA)

ME

cÔorGo E DEscR
49.29-9{2 - Transporte rodoviário coletivo dê passagêiros, §ob regime dê frêtamênto, intermunicipal, interêsladual e
intemacional

cóDlco E DEscRlÇÁo oAS ATTVTDADES ÊcoNôMlcr'.s sEcuNDÁRrAS

49,244.00 - Transporte escolar
49.29-9{4 - Organização de excu.sões êm veículos rodovlárlos próprlos, intermunicipal, intêrestaduale intêrnacional
49,30-2-02 - TranspoÍte rodovlárlo de carga, êxcêto produtos perlgosos e mudanças, intermunlclpal, lnterestadual e
lnternacional
77.1í{-00 . Locação de automóvels sem condutor

PAOUANA TRANSPORTE E TURISMO

LOGRÂDOIJRO

R ANTONIO ROSA DE ALMEIDA

CEP

86.250-000

ENoEREÇo ELETRÔNIco

cóorco E DEscRrçÃo DA NATUREZA JURlorcA
213-5 - Empresário (lndividual)

NÚUERO

í49

BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

NOVA SANTÂ BARBARA PR

COTTTPLET.IENTC

ÍELEFONE
(4s) 3266í743

ÍIVO R VEL {EFR)

SITUAqÀO ESPECIAL

OATA DA SIÍUAçÃO CADÂSTRÀL

03/11/2005

OATA DA SIÍUAÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 2í103/20í9 às í0:56:48 (data e hora de Brasília).

consulta QSA lc?E!?L§9cr?L

Página: 1/1

r

https://www.receita.lazenda.gov.br/pessoajuradica/cnpj/cnpjreva/Cnpireva-Comprovante.asp

Voltar

PrÊperâí Página
pars lmprs!ráo
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21103t2019



21t03t2019 https://consulta-crf.caixa.gov.brlEmprêsâ/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapel-asp
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Certilicado de Regularidade do FGTS - CRI

fnscrição: 01852715/i oool-35
RAZãO SOCiAI: SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA ME

Endereço: RUA ANTONIO ROSA DE ALMEIDA 149 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARA / PR/ 86250-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 15/03/2019

Certificação Número: 2019031501415541808989

Informação obtida em 2t/03/2OL9, às LOi57 i42

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

73/04/20t9

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CrflcríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêceita Federal do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fedêral do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÇão para fins de certificação da regularidade Ílscal, ou ainda não vencidos; e

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇões sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitaÇão desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidâde na lnternêt, nos
endêreços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bp.

Certidão ê idâ gratu mentê com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN no'1.751, de2l1Ol2O14
Emitida
Válida a

0110212019 <hora e data de Brasília>

Código controle da rtidão: 59A6.2C62.F8D0.858 1

Qualquer enda invalidará este documento.

s 0:53:49 do
1t07 t2019.

1t1

Nome: SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA
CNPJ: 01.852.71 5/000í.35
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 80/2018, QUE

ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
EMPRESA SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA.

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaçáo por mais

120 (cento e vinte) dias do prazo original do contrato, ou seja, alé 2110712019, em

atendimento a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLAUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 21 de março de 2019.

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara,

Paraná wr$v.nsb,or.eov.br

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SONIA APARECIDA BORGES DE

SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n' 01.852.715/0001-35,

, com endereço à Rua Antônio Rosa de Almeida, 149 - CEP: 86250000 - Bairro:

Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato representada pela Sra. Sônia Aparecida

Borges de Souza, inscrita no CPF sob no.647.250.229-34, RG n" 2.169.428-2,

resolvem aditar o contrato n." 80/2018, referente à contratação de serviços de

transporte, firmado entre ambos em 2510912018, referente a Dispensa de Licitação n.o

1612018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Kondo

Prefeito Municipal

Sônia e Souza

Sônia Aparecida Borges de Souza - Contratada

ü

, ,,1/,/ /,

frwa,rffKÉ*o"#onaoGi

Secretária de Assistência Social - Fiscal responsável pelo acompanhamento do

contrato

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

Paraná - rvrvrv.nsb.pr. gov.br
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abril
dê 2013.

ReÍerente ao Conuato n" g@!1!.
REF.: Dispensa de Licilação n.o í6/2018.

PARTES: tlunicíplo dê l,lova Santa 8áôan, pessoa juridicr de dÍeito publico inlema, inscíita no CNPJ sob o no 95.561.0m/0001-60, com sede administÍaliva na Rua
Walfredo Bittencourl dê Moraes, 222, nesle ato repr€sentado pelo SenhoÍ Prefeito Municipal SÍ. Eric Kondo, e a SOt{[À APARECIDA BORGES DE SOUZA, pessoa iuridica

Adneib privâdo, inscÍila no CNPJ n' 01.852.71í0001-35, com endereço à Rua Antônio Rosa de Almeida, í49 - CEP: 86250m0 - BâiÍÍo: CentÍo, Nova Santa Báóa;a/pR.

!dJETO: Contralaçâo de sewiços de tÍansporte.

PRAZO DO ADmVO: Por mais 120 (cento e ünte) dias do prazo originâl do contÍalo, ou seja, ate 2ll0i/2019.

SECRETARIA: SecretaÍia Municipal de Âssistência Socjat.
RECURSOS: Sesetaíiâ Municipal de Âssisténcia Social.
RESPOiISAVEL JURIDICO: GabrielÀmeida de Jesus, OÂBiPR n" 81.963.

2110312019.

EXTRATO 1' TERMO DE AOIÍIV

EXÍRÀTO 1' TERMO ADIÍIVO AO CONTRATO N' 87/20í8

REF P.egáo Presendal n" 65/2018.

ConlÍahnte: Iíunicípio de Nova Santa Bárbara
ConiÍatada: IIAPFR'E SEGUROS OEUS S-l,in*ita no CNPJ sob n' 61.074.17t0001-38.

Objêto: Cobeílura de seguro para veisulos da Írola nunlclpâ|.

Contrato Original no 87/2018
Valor do Aditivo: R3 2.984,35 (dois mil, novêcêntos e oiteÍtta e quatÍo rêais e kinta ê cinco cênt vos).
Recursos: Secrelaria Municipal de Saúde.
SêcretaÍias: Sêcíelaria Municipal de Saúde.
Rê6ponúvel Juídico: Carmen CoÍtêz Wilcken, OAB lPRi" 22.932.
Dala de assinalurâ do le.mo de adilivo: 2!l0g3qll

TERMo pE HoMoL0SÂCÁo E apJU0rcACÃo
PREGAO ELETRONICO N" 3/2019, SRP

Aos 21 (vinle e um) dias do mês dê março (03) do ano de dois mil e dezemve (2019). em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Preíeilo Municipal, no uso de minhas
atibui@ l€lais, HO OLOGO o procedimenlo da Licilaçào Prcgào Eletrônico n.' 3/:10í9, destinado ao registm de preços para eventual aquisição de mateÍial gráfico, a
lavor das empresas que apíesenlaÍam meÍrcres pÍeços, sendo elas: ALBGRAF FoRi|ULÀROS CotlÍltluos LTDÀ CNPJ n" 05.665.08410001-04, num valo. de Rl
'10.516,$ (dez mil, quinhentos e dezesseis Íeais e cinquenla cenlavos), AMILÍON LUIZ DA SILVA & CIA LÍDA, CNPJ n" 04.541.890/0001{8, num valor de R$ 16.97'1,38

{dezesseis mil, novecentos e setenla ê um reais ê trintâ e oito centavos), CTDESIGÍ,I . COMUI{ICACAo VISUAL LTDA CNPJ n' 01 .447.540/0001-80, num valor de Rl
1.661,m (Um mil, seiscentos e sessenla e um reais e sessenta centavqs), HIAGO ROGERIO DA RoCHA, CNPJ n" 30.052.312/0001{0, num valor de R$ 18.í62,18
(dezoito mil, cento e sêssenta e dois reais e dezoito centavos)e PRIIIAGRAF INDUSTRIA GRÂFICA E EDÍIORA LTDA, CNPJ n" 00.444.593/0001{5, num valor de R3
2.üN,O (dois mil, qualro reâis e qua.enla centâvos).

Dar ciêícaa aos interessados, obseívados as píescÍiçôes legais peílrnentes.

Eric Kondo
Píeíeito M(inicipal

PORTARTA N." 44/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÂRBARA, resotue, no uso de suas ahibuiçoês legais e de coíformidade com o aí.118 e ss, da Lei Municipal no.586/2011

Estaluto dos SeÍvidoÍes Púbficos Municipais de Nova Santa BáÍôara e ou ÂÍt. 64 do Estaluto do Magistédo:

CONCEOER

Art. 1'. Ao Sr. Robison MaÍtins Coelho, ocupaÍlte ô cargo de Ajudante Geral, maticula 3582í, RG nô 9.216.880{ SSPpR, lotado na Secrêlaria de Educâção

Esporte e Cultura, UCENçA ESPECIAL, de 01 (um) mês clmprêendida entre o perÍodo de l9 de ma4o de 2019 a 17 de abril de 2019.

Art ? - Esla PoÍtaÍia entra em vigor nesta dalâ rêvogâdas as disposi@s em conuaÍio.

Nova Santa Báôara, 19 d€ mârçD de 2019.

Eíiç t<ondo
PÍeÍeío Munícipal

Dlárlo Oticial Eletrônico do MunicÍplo de Nova Santa Bárbara
Ruã: WalÍredo Bitlsncourt de Moôes n"222 - Cenúo

FondFax: (43) 326H100
E-márl: diâÍioofi ciâl@nsb.pÍ.gov-bí

www.nsb-pí.gov.bÍ
www.irânspaÍenciâpârânâ.com.bí/doensb

t
tt/unicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

Edição N" 1444 - Nova Santa BáÍbara, Paraná. euinta-Íeira, 2.t de Marçode 2019.
.l

Eric Kondo - Prefêito MuÍiicipal

DATA DE ASSINAÍURA DO TERMO DE ADITIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
DISPENSÂ DE LICITAÇÂo No t6/2otl

Aos 25 de março de 2019, lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo de dispensa de licitação n" 1612018, numeradas do no 043 ao no 055,
que coÍresponde a este termo.

Ehhu
Responsável pelo Setor de Li tações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Celtro, Fone 43. 326ó.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paranâ

- E-mâil - licilâcao,ansb.or.eov.br - rvrvrv.nsb.p!4p!.br
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