
AVISO DE LICITAçÃO
pnecÃo rtrtRôNtco n." glzots

Obleto: Gontratação cle seruiços de Buffet, para atondsr
os evEntos realizados pela Secretárla Munlclpal de
Asslstência Social.
Tipo: Menor preço por lote.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia
ííl03r20Í5 às 08h59mln do dta 24103/20í5.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dAS OS hOTAS àS O9hS9MiN
do dla 2410312015.
rNlcro DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: às í0:00
horas do dla 2410312015, por meio de Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações) da Bolsa de LicitaçÕes e Leilões do
Brasil, wlll.orq.br'Acesso ldentiÍicado no link - licitações".
Preço Máximo: R$ í3.392,00 (treze mil, trezentos e
noventa e dois roals).

@: poderáo ser obtidas em
horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-3266-8100, ou por E-mail:

!!citaqêQÍ@nsb.or. gov.br

Nova Santa Bárbara, 09/03/201 5.

Fábio Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n" 015/2015

Ex'r_BAIA__g.p.ca§Itsa[a-N:9011?§1§

REF.: Processo de Inexigibilidade n.o í120í5.

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

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado
pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir Valério' e a

ernpresa NP CAPACITACAO E SOLUCOES
TECI,IOLOGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob no

07.797.967/0001-95, com sede na Rua Lourenço Pinto, n0

196, 2" e 30 andar, Curitiba-PR, neste ato representado pelo

Sr. Rudlmar Barbosa dos Rels.

OBJETO: Contrataçâo do serviço de Banco de Preços.

052

VALOR: R$ 5.990,00, (clnco mil, novecentos ê noventa
reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data
da assinatura do mesmo, ou seja, até 08/03/2016.

SECRETARIA: Secretarias Municipais.

RECURSOS: Secretarias Municipais.

RESPoNSÁVEL JURiDICO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 09103120í5.

$,ffir

Dlário Oficlal Eletrôniço do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 -Cento

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

www.nsb.or.oov.br

Poder

Executivo
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PREFEITURA TVUNICIPAL , 05{NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0910312015

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Edivânia Martins de Lima - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato n' 003/2015

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, copia do
Contrato n'003/2015, cujo objeto é a contratação do serviço de Banco de Preços,
firmado com a empresa NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, inscrita no CNPJ sob no 07.797.96710001-95, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das obrigaçÕes contratuais
assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C na Lud dos Santos

Recebido por: Data: DUIS

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes rf 222. Centro. I 43.3266.8100. II - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacaoir?nsb.pr.gov.br - rvrvw.usbplgtLt-.[L
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PgRlttÁ

CHEK LIST

MODALTDADE: DISPENSA DE LTCITAÇÃO pOn
INEXIGIBILIDADE

ru' úJ I JCjS

055

NO ESPECIFICAÇAO DOC OBS
1 Capa do processo (

2 Ofício da secretaria solicitando t:

3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) )
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) I
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) (,

6 Parecer Jurídico (

7 Edital de autorização do Prefeito I

8 Publicação (Jornal Regional) NY
I Publicação Mural de LicitaÇão (TCE) n
10 Contrato
11 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) /:l

,/
12 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contra'lqs) I

I r

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bfubara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PR EFEI TU RA lvlul'J I Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo plnanrÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LTCITATORIO
INEXTGIBILIDADE DE LTCITAÇÃO N" 0tt20r5

Aos 18 dias do mês de março de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Inexigibilidade de Licitação no 0112015, registrado em
05/0312015, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 056, que corresponde a este termo.

cEtúiru [os
Responsável pelo Setor de Lici S

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

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

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 18 de janeiro de 2016

De: Setor de Compras

Para: Setor de Licitação

Assunto: Contratação do Serviço de Banco de Preços

Tem esta a finalidade de solicitar a contratação da ferramenta de pesquisa e

comparação de preços praticados pela administração pública, chamada BANCO DE

PREÇOS, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultado de licitações

adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os

custos de contrataçÕes deste Tribunal, num valor de R$ 5.999,00 (cinco mil, novecentos

e noventa e nove reais), para um período de 12 (doze) meses.

A pesquisa de preços para que a Administração possa avaliar o custo da

contratação, constitui-se elemento fundamental para instrução dos procedimentos de

contratação, estando prevista em várias disposiçÕes legais e sua obrigatoriedade é

reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU.

Essa fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois implica

numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido.

Estas, na maioria das vezes, não possuem interesse e boa vontade em atender às

solicitaçÕes. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para que se consiga finalizar

a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto

com poucos fornecedores no mercado.

A pesquisa de preços deficiente poderá ensejar uma contrataçáo superfaturada

ou inexequível, em ambos os casos, podem acarretar prejuízos à administração pública.

Portanto, é necessário para esta Administração buscar mecanismos que auxiliem

na realização da pesquisa de preços, imprimindo agilidade aos procedimentos de

contratação.
Ruawarrredo Bttencourt de 

[ffiilffilfrii:i:.r:l?f&ffj ffi5 
s61 080/0001-60
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PREFEITURA MUN!CIPAL

Antônio Carlos Bignardi

Secretário de Administração

Simoni Aparecida Braz de Lima

Secretária de Educação, Esporte e Cultura

Ozéias Pinto de Godoy

Secretário Municipal de Segurança Pública

Marta Luciane Silvestre Rezende

Secretária Municipal de Saúde

,
NOVA SANTA BARBARA

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Maria de

Setor de Compras

Com ciência dos seguintes Secretários (as)

João Antonio Bortotti

Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego

Fernanda Baldini Ranieri

Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í-60
E-mail: pnrnsb(írlnsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná





ry 059BANCO
DE PREçOS

Curitiba, 22 de janeiro de 2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,

Esta proposta comercial da empresa NP Capacitação e Sotuções Tecnotógicas Ltda, tem
por objetivo firmar uma parceria com o referido órgão, a fim de oferecer a ferramenta de
pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados peta administração púbtica,
Banco de Preços, sistema intetigente de pesquisas de preços, baseado em resuttados de

licitações adjudicadas e homologadas que torna o processo de cotação de preços simples e

rápido.

1 .|NVESTIMENTo ESPEC|AL PARA CoNTRATAçÃo

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O 12 meses

3. O INVEST|MENTO PARA CONTRATAÇÃo CoNTEMPLA,

Assinatura para acesso aos serviços do sistema BANC0 DE PREÇOS - ferramenta de
pesquisas e comparação de preços praticados peta administração púbtica.

Desconto de 10% [dez por cento) em todos os eventos promovidos peta NP Eventos,
durante a vigência do contrato.

BANCo DE PREçoS

Tet. [41 I 3778.1830 I francieteBnegociospubticos.com.br
contatoGbancodeprecos.com.br I www.negociospubticos.com.br
Lourenço Pinto, 19ó, 20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0

NrcocroS PusucoS'

R$ 5.990,0012 mesesBanco de preços

Vator de investimentoPeríodoQuantidadeProduto

GnupO
Uma Empresa do
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BANCO
DE PREçOS

06 0

a

BANCo DE PREçoS

Tet. [41 ) 3778.1830 I ÍrancieteÍtlnegociospubticos.com.br
co nta to[d ba n cod e p re cos. co m. b r I www. n e g o c i o s p u b I i cos. co m. b r
Lourenço Pinto, 19ó, 20 e 3o andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0

4. DESCRIçÃo DoS SERVTçoS E UT|L|ZAçÃo D0 SISTEMA,

É mais um dos serviços do Grupo Negócios Públ.icos que visa proporcionar atendimen-
to especial às necessidades administrativas dos órgãos e entidades consultivos por
meio de consuttas ao banco de dados com vários produtos e seus respectivos preços e
atas [quando já adjudicado ou homotogado). Uma ferramenta oportuna para a sotução
de dúvidas e questões que requerem maiorquatidade, eficiência ou urgência na elabo-
ração de Editais e formação de preços e vatores estimados. Dispõem também de infor-
mações importantes retativas a Vatores de Referência, Atas de Registro de Preço,que
são atuatizados diaria mente.

Conteúdo: é etaborado com apurada pesquisa diária por profissionais especiatizados,
viabitizando a tomada de decisões de maior comptexidade. 0 serviço é iguatmente via-
bitizador do amp[o atendimento ao Princípio da Economicidade, posto que agi[iza a

pesquisa com informações concernentes à etaboração de Editais atém da Íacitidade
e opções de busca garantira reaI apticação do Princípio ConstitucionaI da Eficiência.

4.1 Funcionalidades para execução dos serviços de pesquisa'

Acesso

. Via lnternet no site www.bancodeprecos.com.br

. Acesso somente autenticado login/senha.

. Login/senha de uso exctusivo não podendo ser compartithado com outras entidades
púbticas/ privadas ou diferentes lP'S.

. Não é possível fazer login simu[tâneo.

Pesquisa

Reatizada por patavra chave ora pubticada na descrição do objeto/ticitação.

NrcocroS
Gn upO

Uma Empresa do

§,
-§" II

]tr_t



BANCO
DE PREçOS

Período,UF,Regiã0,Órgão Púbtico e patavras-chave para ref inamento de pesquisa.
Cada preço tem sua referência origina[ com link para redirecionamento para a pu-
bticação oficiat ou cópia da pubticação em PDF.

Sel.eção de preço para comparativo.

Retatórios

. A partir da seteção de preço na teta de pesquisa, é emitido um extrato de preços
comparativos, com dados de origem de cada preço, fórmuta utitizada,bem como
detalhamento dos preços com gráficos.

. Produto

. Mais de 95.000 produtos nos úttimos 12 meses.

. Mais de 15.000,000 de preços nos úttimos 12 meses.

. Baseado em resultado de ticitações do Comprasnet,Banco do BrasiI e outros.

. lnformações e preços atuatizados de forma permanente e diária.

l. Art.25, caput da Lei 8.666193 - inexigibitidade de ticitação genérica, fundada nas especifi-
cações diferenciadas do objeto visado.

ll. Art. 24,inc.ll da Lei 8.666193 - hipótese de ticitação dispensáveI com base no va[or in-
ferior a10o/o dos [imites manifestos na a[ínea "a", do inc. ll, do art.23da Lei de Licitações.

lll. lnstrução Normativa No 5 de27 de Junho de 2014, os preços constantes no Banco de

Preços atendem ao lnc. lArt.20,§20 do Art.20,ío resuttado da pesquisa será a média dos
preços obtidos), bem como lnc. ll e lll do Art. 20.

6. INSTRUçÕES pAna PAGAMENTo E EM|SSÃo DE NoTA DE EMPENHo

a

a

5. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO

r
NrcocroS PunrrcoS'

@
BANCo DE PREçoS

Tet. Ía1 l 3778.1830 | ÍrancieteÍtlnegociospubticos.com.br
contatoÍtlbancodeprecos.com.br I www.negociospubticos.com.br
Lourenço Pinto, 19ó,20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0
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BANCO
DE PREç0s

0 pagamento deve ser realizado em parceta única

BANCo DE PREçoS

Tet. (41) 3778.1830 | ÍrancieleÍilnegociospubtlcos.com.br
co nta to[ô ba n cod e p re cos. co m. b r I www. n e g oc i os p u b [i cos.co m. b r

Lourenço Pinto, 19ó,20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0

Emitir empenho a favor da NP CAPACITAÇÃo E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA , inscrita
no CNPJ no.07.797.96710001-95, lE -905t+7068-01, estabetecida à Rua Lourenco Pinto, 19ó,

30 andar, Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, devendo o respectivo pagamento Ser
eÍetuado através da agência do Banco do Brasi[, C0NTA: 464-2, AG.6992-2, Curitiba-PR.

7. VALIDADE DA PROPOSTA, 60 dias

8. Acesse nossos documentos: www.rêgociospublicos.com.br/bancodeprecos/documentos

Atenciosamente,

Tatiany Liberato

Executiva de vendas

NrcocroS PusucoS'

062
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/

)L] ---J

ruI J

{
,\ Í,r





: 063BANCO
DE PREçoS

ê

BANCO
DE PREço§

www.bencodeprecos.com.bÍ

Menor preço + propostas válldas

Até 2 anos

t2 meses

15.984.096

llimitado / ltens / Lotes

a
O

a
o
o
a
a
. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

I EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

O EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

O EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

Ü EXCLUSIVO

. EXCLUSIVO

FUNCIONALIDADES

Link de Acesso

Menor Preço

PerÍodo de Pesqulsa

Registro de Preços

Preços dos últimos 12 meses

Relatório / CotaÉo

Pesquisa por Palavra Chave

Flltro por Perlodo

Filtro por Marca

Filtro por UASG

Filtro por Quanüdade

Filtro por UF

Preços do Comprasnet

Preços do Licltaçóes-e (Banco do Brasil)

Preços do BEC - SP

Filtro por Região

CNPJ do Fomecedor - Relatório

Exportação em XLS

Confrguração Prévla

Filtm Setorlal

Acesso por lP Fixo

Mapa Eíntegico de Compras

Cotação Direta com o Fomecedor

Histórico do Fornecedor

Declaraçâo de Competitividade LC 123

Contato Comerclal do Fomecedor

Pesguisa porCATMÂT - Federal

Pesquisa por CATSER - Federal

BANCo DE PREçoS

Tet. (41 ) 3778.1830 I francieleÍ?tnegociospubticos.com.br

co nta to Gl b a n co d e p re co s. co m. b r I www. n e g o c i o s p u b [i co s. co m. b r
Lourenço Pinto, 19ó,20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0

NrcocroS PunucoS'
Gr.upO

Uma Empresa do
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE sERVrÇos N" 03/201s, euE ENTRE st CELEBRARAM o MuNtcíplo oe
NovA sANTA eÁnelRA E A EMpRESA Np cApActrAcAo E soLUcoES
TECNOLOGICAS LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na 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. Claudemir Valério, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado empresa NP CAPACITACAO E SOLUCOES

TECNOLOGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 07.797.96710001-95, com sede na

Rua Lourenço Pinto, no 196, 2" e 30 andar, Curitiba-PR, neste ato representado pelo

Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, inscrito no CPF no 574.460.249-68, RG no

4.086.763-5 doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o contrato de

prestação de serviços de Banco de Preços n.o 0312015, firmado entre ambos em 03

de março de 2015, com vigência por 12 (doze) meses, referente ao Processo de

lnexigibilidade no 0112015, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 2310212017, conforme previsão

constante na cláusula sexta do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n'

86666/93, para atender a solicitação do Controle lnterno do município

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administraçáo, no valor de R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove

reais).

CLAUSULA TERCEIRA:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3 266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná

064

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





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

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,24 de 2016.

ct rio

Prefeito Mun

Rudimar

NP Capacitação e SoluçÕes Tecnológicas Ltda - Co

Edivâ Lima
Representante da Secretaria de Adm sável pelo acompanhamento

contrato

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

E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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n6§PREFEITURA NI UI\ICIPA L

I{OVA SAI{TA TÁNBARA
ERRATA

Em virtude de erro de digitação no extrato 1o termo aditivo, Referente ao Contrato no

0312015, Processo de Inexigibilidade n'001/2015, publicado no Jomal A Cidade
Regional de Cornélio Procópio, edição n" 7204, em data de28/02/2016:

ONDE SE LÊ:
Valor do Aditivo: R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais).

LEIA-SE:
Valor do Aditivo: R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais)

1

éÉHB.
ffi
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'-*-"*"ts§",ãü"
áreado ôáÍgooxigido. Art.8-Pa.âúagefisdepoquen6duÍá!

1 2)- Para o caígo de Mà€ Sftral 6/ou Pai Social dcvêíá apÍa3entâí oÉrn dos I - Rg m0,00 (duzonloê reâis). para o p
dôdrrnêntcaciilIadtados. ll . RS f50,00 (crnlô € cinquent8 n

a) Cêddâo de afltêcêdenlos cíiíilnaG,
Ceítidào dB ãntecÉdBntes criminâis para fins düs .

Apoio

O náo ocxnparocin!êrrto no pràzo lêgâl iolplicâÉ nã do§islárrciâ dos
dâssificâdos. íxdêndo â PÍoíoilús Mtrrricipâl q)nvocar os imediatamente
postêriorô§, obêdoceÍxlo Ílgo.osârnênto à ülêm dô clâ§siÍlcâ@.

Norrâ S&ltâ 8à1oera, 26ísvêrÊiro de 201 6.
CLÂUDEMIR v LÉRlo - Píêtelto Munlclpel

EXfRÂTv- OA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.! rU2016- PMNSB
R.çÉRFN T[ Ao PIIEGÃO Pt.{E§ENcIÂL No 61/2015 - PMN§E

OBJE', - - ksgisko de HL.Íps parâ êvedtual atluisiç.ão dB uÍn veloJlo. zeÍo krn,
oara o CiatrinotodoPrÊÍeito. VALIDAOE DAATA: Do 2&02f2O1'6 à 25102/2A17.

BENEFICIÁRIADAATA: N{ETRONORTI COITERCIAL DÉVEICI'LOS LTDA
CNPJ sob n". 05.035.532í100 1 -88
Avohida Bíusllia, 1701 - CEF: 86070020 - Barro: Jardirn Sharpri-lá B.

LondriÍrâ/PR
RESPONSÀVEL JURIDICO: Ang8litá Oliveía Marlins Pereirà, OAB.PR n"

48857.
ESPECIFICAÇÁO DOOBJETO E PREÇOS REGISTRADOS
CúUSULA SEGUNDA -. ESPECIFICAÇÀo oo ozuETo E PREÇOS

REGISIRADOS

EXTRATO I" IERÍTIO ADITTVO
Conlrâlânto: Municipio da Nova §aotâ BáÊrârâ.
CÔNtràI3dE: i.T :qPÀCITACAO E §SLUCOTS TECNOLOGICAS LTDA
Oblotc*'ítor.:,rçô<id€sorüiçosdêBsÍrc$doP,qps"(lnoxt bllidâdê01/2015).
Contraie Origrnâl no 0S?0 I 5.
Aditi\ode PÍâzo: 12 (dozo) mB6e§, oir soja, até 23r/02/2017.
wlcÍdoAdítivo: R5 5.9t)9.q) (dncoÍlilnovocentoss lx)vonta e novs reâis).
Rectrsô3: SocÍetaÍiâ dêAdírini§treção.
SêcÍ6tâÍiâs: Socletarla do Âdft{nlstraçàr.
Rêsponsâ,gJuridlco: AngÊlttâ O§v6irâ Mârtin3 Pêroira, OAB-PR n" 48857.
Oala d6 assln6tuíado têmo dê editit lr'. ?4!Qai291§.

LEI H.'Ur7 dô ?§ dr íêvsrelro d.2016
Sümuls: D§Ée sobro s alüâllzs@ ânuàl do3 sribÉldioô do PÍeídontie 6 dos

vdÊâdoJês do MunicÍplo d. Nova Sânlâ 8árbarâ o dá outrás prüúklôôcías e dà
ürtra3 p.ovEôndâs.

ACârnaíâ Munlcipal d€ Nová Santa 8ârbara no uso do suas stribukpes lêgáis
eÊorcu. € su, PfeÍêlto Muni@at sdrciono a Lol:

Art 10 - Fbern âludizadoe madadamato 03 üJb6l6os do ftesidênts a doÊ
\rbíEsdrfo§ do i/hlÍliclplo ds Nors §anta BâÍbeft! rur sdem do 11,28% (Gtze
üígulã vínl6 Ssto por oonto), & codoíínljâ(h áo qu6 e6tsbolêcs â Conslitulçào
F6dord rrn sàr ãí1. 23, inc. X.

Àt. 29 -A píê€êntâ rovlslo ó aplicâdâ coíio Íoíma de âtuallzeÉo anual do vabr
lixádo nâ legldaturs antêíiJí.

AÍ1. 30 - O psÍcoflfual âdotsdo €stá dêntrc &i lÍldiors d6 variàçâo tlô preçns
arualrrÉnl€ estabsloc:dos pêko GcÂrárÍrô Fâderal e dos $Írüa§ impostos pslâ

gabinete;
lll - RS 1 m,oo {cem reais}, pâra osdem
Art. 70 -O procossaÍnônto dâs daspo§

aÍrlêcipâdafirentê nteúant6 â éxÍ»diçâo (

ívóüo. à crontâ do dolãção orçamentáriâ Í
v€dâdo â sua 6oncÊss&) posleíior salv
impÍevislvsls e de ficrçâ ÍÍrâiôr doyidarner
municipal.

Ar1. 80 - As diádâs sêÍào ooôcEdkjes d
púbtico, sendo auloíizadas por olí, êxpíê
estê, úI}diânte âprovaçãodo planode vlâÍ

PàràoÍaÍo únicô: Nâo hãv6râ concêssâ
nos oâsos de axt erna necessidadá ps
Jtrsüícado.

AI1.9- No r€tornôdâsviagans pam pd
ôulros ússuhtos do lntorosse do Mgniciplc
dia-e, âprêseíÍEírelâtüio detalhâdode Íe!

A.i. 10p - Para eíeito3 d$la Lsi. ôoflcoítl
I : Viâgefl.l - á o d€slocaínento do rda r

besê d€ lÍaballrc pâÍâ outía locâlideC
Municipln.

il i Viagom de P«tuena DuÍaÉo - ê âqt
e náo haiâ peínôite

llí - Viâgem de TÍeinâÍnonto - E âquela Í

ds ÍorÍnaÉo especif'câ, cãpâcitâÉo, hàU
lV - Diâria de Visg€m - lmpoÍtáncia

6ervidoí com allmontaçào e pêrnoit6.
An. 1í - Esla Lei enbe €m vrgor na r

6xprâ3§amânte s Lêl no 76cr20 1 5 e as deí
Nova Sànta BáÍbara, 26 de ÍevÉrÊko de

CLÀUDET,IIR VALÉRIO

SÚMULA
PÚBLIcoS

lEI -N-. 9-10 d,3,4-6_dç.
DISPÔE SOBRE O REA'I
IúL'NICIPAIS DA ADMIN

COMISSIONAOOS. E DA OUTRAS PRO\
A Cárnarâ Murddpâl dê Novâ Sônta Bá

irpn:vou, e eu. Prefeito Municipal saraicrrc
Aít. 1'- Ficâ o Poder Execttti\ó Munl

salâíial de 11,70 có (onzê virgula setsnl
Munidpôis da Administrâçáo Direta,
Comissionados, coír| excêÉo dos profil
Cornunitárircs de Saülo e AgetrtÊ Co CoÍr{
Sânta BàÍt ara . a partir do 0 1 de março Cê i

Parâgraío úÍllco: Aos saládos ià rêajus
rriniÍm qrlsdido pelo Go\uÍno Fedoral,
lxÍcêntual entrc o reaUuste do saláÍi,J
BorvidoÍe6.

Art. 20 Fica o PUJêÍ Exauílw u

\ 6nc'líÉn:os c grâtificaçÕeS. col1ÍoÍmo o n
Art. 3s . Fica asslflr rseiustado â tal

coopmle pr€üslo no aÍtqlÕ 19 da Lêl o.o (

Carreiras, Cargos e Remrrreraçâo do lvlun
Art. 4" -Aos cârgos doÂ0cntos Cornunu

End€fl$âs. nâo sêrá coôcodido Íêaiusi
possuem piso salarial imtihrldo pela Lei
ã14, r€gúlamentedo polâ Lêi Munidpâl nl

PâÍâgraÍo único: O rêaiustâ saEÍiàl do
,ilqô sêrá lêíto pôÍ interÍÍÉ(rs do dêcrelo r

cátêEôrta.
An. 5'- Lor snlíâÍá ârn vigor n6 dã

disg}si@§ om contÍáí'lo.
Nwâ Santà Báôârs, 26 dê íovárÊíro d6 l

CLAUDETIR VALERIO

LEI N' 811 de 26 de
SÚuuLI: DI§PÕE SoBRE AALTERÂI

QUE TRATA DACONCESSÁO DE VALT
MUNICIPAIS, E DÁOUTRÀS PffôVDÊN(

Acârnaía Muniolpâl dâ Novâ SâÍrta Bár
aprc\ou, a§J, Prâf6lto Muí*crpd §anclono

Art. 10 " Ficâ ãllorâdo o âítígo 3o, d8 L

.6554
l a 21't.3

DGI 3751

{Qddra d.lo,

Ê§M

!,m 15 0x.s r50z<.M
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fundamentados. EspeciíicaÍnente para o câso da al I nêa
'b" dosubiteÍn 1 7.1, os recursos deverão sstar acoínpanhâdos do dtâçào da
bibliograÍia.

17.5 Os recürsos lntorpostos $É nào so Í6flÍam espocificaÍnonte aos
eventos aprazados ou inlêÍposbB bra do praro eslabelêcldo naslo
Editâl náo sêÍão apreciados.

Art. ? Os Gademos dê questÕes ficarâo disponlveis para download, I
partírdodia 211031201 6 às 23h59min do dis 24103/2016.

Art. 30 Este Edital sntra em vigpr na data ds suâ publicação, revogadas as
disposiÇôes contíáÍiâs. Nova Santa Bárbars, 21 ds março ds 2016.'

Claudamlr Valórlo - Pr.írllo ilunlclpâl

AVISO OE LIC|TAçÂO.PREGÁO PRESENCIAL No 612016 - SRP
Obieto: RegistÍo de prêços pere eventual ãquisiçáo de cascos de boüjão e

gás de cozinha.
Tipo: Menor preço, poÍ item.
Recebimento dos Envelopes: Ató às I 3h30min. <lo dia 0U0.1/2010.
lniciodo Prêgão: Oia0810412016, às 14hmÍnin.
Preço máxirno: R$ 25.670,00 (vinto dnco mil soiscsntos o sotenta rcai§).
lnfoÍmaçôes Compl€montares: poderâo sor obüdas em horário de

expediente na Pr€feitura Municipal do Nova Sânta BáÍbara, §ilo à Rua
Walfredo Bittencourt d6 Moraes no 222, pelo íone: 43-j266{100, poÍ Email:
licitacao(Dnsb.pr- gov.bí ou p€lo sito \irx,w,n§b.pr-goY.bí

Nova Sanla Báóara, 21103/2016.
Fabio Henrlque Gome: - Pregoclro. Portarla n'01Í2015

AV|SO DE LtClrAçÃO PREGÃO PRESENCIÀL N'7Í201G - SRP
Objeto: Contrataçáo de empresa espodalizeda em organizaçâo o

produçáo de €v6ntos para realiza$o das íestMdade do anivercário do
municlpio de Nova Santá BáÍbar8.

Tipo: Menor preçp, poí loto.
Rêcebimentodos Envêlopes: Ató às 13h30min. dodia 07 104.12016.

lniciodo Pregâo: Dia 07/0/í,2018. à§ lrthoomln.
Prêço máximo: RS 35.000,00 (TÍiÍttâ o clnco mil Íeais)
lníoÍmaçõ€s Complem€ntaro§: podeÍão s6Í obüdas em horário de

exp€diente na Preíeitura Munlcipal de Nora Santa Bárbâra, sito à Rua
Walfredo Bittencourl dê Moía6s no 222, p6lo íone: 1$3266{100, por Emall:
licitacaofAnsb.pr.oov.br ou pelo site vr$Àí.nsb.oí.oov.bí

Nova Santa Bárba r a, 21 I 0U201 8.
Fabio Henrlque Gomss - Pr.goelro - Portarlc n'01í2015

ERRATA
Em vidude de eno de digilaçÁo no extrâto ío tenno adiüvo, Rsfsrent€ ao

Contrato no 03Í2015. Processo da lnsx§ibilidade no 001f2015, publhado no
JomelACidade Regional de hnélb PtrE.ópio, ediçáo n' 12O1, em deta de
28t02tr20l6:

ONDESELÊ:
Valoí do Aditivo: R§ 5.999,00 (cinco mil novecentos e mventia o novê

reais).
LEIA.SE:
Valoí doAditúo: R$ S.ggO,00 (cinco mil novecanlos e novente Íeais).

EXTRATO DAATA OE REG]STRO DE PREÇO N.'5T20íÊ PMNSB
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N' 3'20í6 - PÍÚNSB

OBJETO - ContrataÉo de empresa especializada pâra prà§tâçáo do
§BMços dê manutenção dos poírtG d€ lluminaçâo pública do Munlclpio do
Nova Santa Báóara.

VALIDADE DAATA:, De 2410312016 à 2AO3r2O17 .

EENEFICÁRIA DA ATA: TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO PUBLICA
LTDA- ME, CNPJ sob no. 10.701.53Í/0001ô5

RESPONSÂVEL JURIOICO: Ar{,€lita Oiveira Martlns Pêr€iÍa, OAB-PR n'
48857. ESPECIFICAÇÃO DO OBJEÍO E PREÇOS REGISTRADOS

\

rnicipal de
árbara - PR
ênto ao Contrato no 012.LQ11,
tn'1412011.
IA BARBARA, pessoa jurídica de
rob o no 95.561.080/000Í-60, com
tncourl dê Moreda,222, nê6üs ato
icipãl, SÍ. Claudemir Valério e a
tA DE BENEFICIOS LTDA. EPP,
l-77. com sede na Avonida Brasil,
'o, Foz óo lguaçu/PR, nesle ato
aki.
Ensal d6 vales-elimentaçâo, Pera
m €stabolecimontos comeÍciai9
açougue, peixarla, hortimercado.
a similares).
leses, ou seia, atê 2310312017.
livêira MaÍtins Pereira, OAB-PR n'

ADlTlvo: ?903_/2016

.O E ADJUDICAçÃO
No 03/2016 - sRP
março (03) do ano dê dois mil e
audemir Valêrio, Preíeito Municipal,
IOMOLOGO o procedlmonto da
estinado ao registro d€ pr6ços pare
zada para prastáçào de sewiços de
blica do Municlpío de Nova Santa
,ntou menoÍ pmposta, sendo ela:
O PÚBLICA - ME, CNPJ
'.250,00 (Trinta e sots mil dt zontos
;ão nolo procedida produze 3âu§

s as prescÍições legaís pertinentes.
ríeito Municipal

ATO OAATA DE REGISTRO OE
VTE AO PREGÀO PRESENCT,AL
,IJINSB

a.

)9/2016.
) ASFALTO DISTRIBUIDORA.
ALTO LTDA CNPJ sob no.

Sleba PatÍirnônío Marhlva - CEP:
,PR.
OS REGISTRADOS

-obm1 I fln PnstÊôs.flird. I

lrÀí.írçedolpatbds I

hriu áoqhfca I

rü{T0 rm,00 t1,fi ,7250.m

K}IAI

e leri
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Nova Santa Bárbara - PP.,22 de Março de 2016 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: 713/2016 -l2l

ERRATA

Em virtude de eno de digitação no extrato 10 termo aditivo, Referente ao Contrato n0 03/2015, Processo de lnexigibilidade n0 001/2015, publicado no Jornal A
Cidade Regional de Cornélio Procópio, edição n" 1204, em dala de 2810212016:

ONDE SE LÊ:

Valor do Aditivo: R$ 5.999,00 (cinco mil novecentos e noventa e nove reais).

LEIA.SE:
Valor do Aditivo: R$ 5.990,00 (cinco mil novecentos e noventa reais). , ,

TERMO DF HOMOLOGACAo E ADJUD|CACAo
PREGAO PRESENCIAL NO 03/20í6. SRP

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuiçÕes legais, H0M0L0GO o procedimento da Licitação Pregão Presencial n.o 03/2016, destinado ao registro de preços para eventual

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos pontos de iluminação pública do Município de Nova Santa Bárbara, a íavor

da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: TERRA VERMELHA ILUMINAÇÃO pÚeLtCl - ME, CNPJ n"10.701.531/000145, num valor de R$

37.250,00 (Trinta e sete mil duzentos e cinquenta reais), para que a adjudicação nele procedida produza seusjurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçôes legais pertinentes.

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal

Não há a data

Não há publicações para a presente data

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E+nail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br - Site: www.nsb.pr. gov.br

www.transoarenciaoarana.com.br/doensb

Documento assinado poÍ Ceriificado Digital - Nova Sântâ
BáÍbara PreÍeitura Municipal: 955ô1080000160-AC
SERASA- Sua autenticidâde é gârantida desde que visuâli?adô
através do sitei bttp://ww.tBnspdcnciaparana.çom.blloçnsb/
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo plRaruÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 01t201,5

Aos 30 dias do mês de março de 2016, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Inexigibilidade n' 0112015, numeradas do no 057 ao no 070,
que coÍTesponde a este termo.

Ekiru Cristitto
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail - [icitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL ,

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 22 de fevereiro de2.017

07t
NOVA SANTA BARBARA

De: Procuradora Jurídica

Para: Setor de Licitação e Contratos

Assunto: Aditivo ao contrato no 312015

Solicito que seja aditado por mais 12 (doze) meses o

contrato n" 312015, cujo objeto é a contratação do serviço de Banco de Preços,

conforme previsão constante na cláusula sexta do contrato e disposto no inciso ll do

artigo 57 da Lei n" 86666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

â*o*
Cormen Corlez Wilcken

Procuradora Jurídica

2?
)h?
ll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43-3266-8 100, X - 86.250-000 - Nova Santa

Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
Bárbara,
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BANCO
DE PREÇOS

I
'§- i

. Período,UF,Região,0rgão Púbtico e patavras-chave para refinamento de pesquisa,

. Cada preço tem sua referência originat com Iink para redirecionamento para a pu-
blicação oficiaI ou cópia da pub[icação em PDF.

. Seteção de preço para comparativo.

. Pesquisa por fittros, tais como código de CATMAT/CATSER, código de UASG, quan-
tidade de itens, SRP, itens sustentáveis, matérias, serviços e participação exctusiva
de ME/EPP.

Retatórios

. A partir da seteção de preço na teta de pesquisa, é emitido um extrato de preços

comparativos, com dados de origem de cada preço, fórmula utilizada,bem como
detathamento dos preços com gráficos.

. Prod uto

. Mais de 95.ooo produtos nos úttimos 12 meses.

. Mais de 15.000,000 de preços nos úttimos 12 meses.

. Baseado em resuttado de licitacões do Comprasnet,Banco do BrasiI e outros.

. lnformações e preços atuatizados de forma permanente e diária.

5. FUNDAMENTO LEGAL PARA CONTRATAÇÃO

l. Art.25, inc. lda Lei 8.6661% - inexigibiLidade de [icitacão genérica, fundada nas especifi-
cações diferenciadas do objeto visado.

ll. Art. 24,inc.llda Lei 8.6661% - hipótese de Iicitacão dispensáveI com base no vator infe-
nor
a 10% dos [imites manifestos na atínea "a", do inc, ll, do art.23 da Lei de Licitacões.

lll. lnstrução Normativa No 5 de27 de Junho de2o14, os preços constantes no Banco de

Preços atendem ao lnc. lArt. zo,§zo do Art.20, Io resuttado da pesquisa será a media dos
preços obtidosl, bem como lnc. lle lll do Art.20.

BANCO DE PREÇOS

Tet. [+t] 3778.1830 I francieleft]negociospubticos.com.br
contatolôbancodeprecos.com.br I www.negociospubUcos.com. br

Lourenço Pinto, t9ó, 20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 80.010-1ó0

NscocroS PusLrcoS'
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BANCO
DE PREÇOS

I

6. TNSTRUÇors pRRR nAGAMENTo r rulssÃo DE NoTA DE EMnENHo

1

^

0 pagamento deve ser reatizado em parcela única.

Emitir empenho a favor da NP CAPACITAÇÀO r SOIUÇoES TECNOLOGICAS LTDA , inscrita
no CNPJ no. 07.T97.967looot-95, lE-goS4T0óB-01, estabelecida à Rua Lourenço Pinto, 19ó,

30 andar, Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, devendo o respectivo pagamento Ser
efetuado através da agência do Banco do Brasit, C0NTA: 464-2, AG.1622-5, Curitiba-PR.

7. VALIDADE DA PROPOSTA,

60 (sessenta) dias

Atenciosamente,

Thalita H. Ferreira

Executiva de Negocios

BANCo DE PREÇoS

Tet. [4t) 3778.1830 I francieteGlnegociospubticos.com.br
contatoÍdbancodeprecos.com.br I www.negociospub[icos.com.br
Lourenço Pinto, 19ó, 20 e 30 andar Centro I Curitiba-PR I CEP 8o.oto-tóo

NrcocroS PusLrcoS'
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PREFEITURA MUNICIPAL,
a77NOVA SANTA BARBARA

^

solrcrrAÇÃo DE PARECEn JURÍorco

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 3/2015

REF: DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE N" ll20l5

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao

contrato n" 312015, com vencimento em2310212017,para prorrogação de seu pÍazo de vigência
por mais 12 (doze) meses, conforme previsão constante na cláusula sexta do contrato e disposto

no inciso II do artigo 5l da Lei no 86666193. Trata-se de contrato prestação de serviços de Banco

de Preços, que entre si celebram o Município de Nova Santa Bárbara e a empresa NP

CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob no

07 .797 .96710001-95.

Sendo o que se apresentapara o momento

Nova Santa Bárbara, l5 de fevereiro de 2017 .

Atenciosamente,

Elaine Lud os Santos

Setor de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



pREFETTI RA t.ltrNrcrpÀr DE NovÀ salirrÀ gáRBâRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Eax (043) 3266-81-00

CNPJ N. o 95.561.080/0001-60
E-maiI: pmnsbGnsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - paraná

Parecer urídico

Solicitante: Departamento de Licitações e Contratos
Administrativos

Foi encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da possibilidade jurÍdica da realização
de aditamento prorrogaÇão de prazo do contrato
administrativo autuado sob o n. 03/15, travado com a Np

Capacitação e SoluçÕes Tecnol-ógicas Ltda, cujo objeto é

a prestaÇão de servi-ços de banco de preÇos, conforme

sol-icitação e justificativa formulada pel-o órgão

beneficiário.

E o breve rel-atório.

Analisando as características do contrato, se

verifica que o mesmo cuida de uma prestação de

serviÇos1, a1ém do que foi travado a exatamente doze

meses.

07s

1 Acerca do que se
dizeres do eminente
(2072, p.!29) :

qualifica como serviço, cabe
professor paranaense, Marça1

à colação os
Justen Filho

Para os fins da Lei no 8666/7993 pode-se conceituar serviço, numa
acepção ampla, como a prestação por pessoa fisica ou juridica de
esforço humano (fisico-intefectual), produtor de utilidade
(material ou imaterial), sem víncul-o empregatício, com emprego ou
não de materiais, com ajuda ou não de maquinário.
(JUSTEN FILHo, Marçal. Comentários À Lei de Licitações e
Contratos Àdministrativos. 15" . São Paulo: Editora Dialética.
20L2) .
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pREFErruRia Mt NrcrpÀr DE NovA sÀNTA gÁRBARÀ
Av. Wal-fredo Bittencourt de Moraes n" 222, Eone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N. o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbGnsb.pr.qov.b! - Nova Santa Bárbara - paraná

o7g

Tais condi-ções coadunam com

aditivo contido no inc. II, art. 51,
Licitações e Contratos, diploma n.

l-itteris:

o permissivo de

da Lei Geral- de

8.666/93. Ipsis

1

Art. 57 . A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:
t...1
II à prestação de serviços a serem executados

de forma continua, euê poderão ter a sua

duração prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas à obtenção de preÇos e

condlções mais vantajosas para a administração,
l-imitada a sessenta meses;

Ademais, do que externa a manifestação do órgão

beneficiário, os serviços contratados são dotados de

natureza continua, cuj a falta ensej a prejuizos à

Administração.

Val-e dizerr êfl sintese, são serviços de

acompanhamento de preços de mercado, a fim da colocação

em termos de referência, e mensuração de situações
vantaj osas .

De outra
de preÇo

parte r rro que tange aos quesitos de

e condições mais vantajosas, observa-obtenção

sê, a despeito do tempo, eue o contrato permanec com o

Pági na 2de3



pREFErrIrRia Mt Nrcrpar DE NovÀ sÀIrra aÁRBÀRÀ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

cNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-mail: p4nsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

mesmo valor, sem aumento ou reajuste, bem

080

até
como, âs

motivaramcondiÇões avenÇadas originariamente, que

a contratação, ainda permanecem vigentes.

Antes do fim, de igual forma, imperioso é

sobrelevar que no bojo contratual está contida a

pactuação pela possibilidade da renovaÇão/prorrogação

do prazo da contrataÇão, remetendo, inclusive, aos

ditames legais )â citados alhures.

Logo, esgotado o tipo permissivo ao aditamento

(inc. II, art. 5f , da Lei n. 8.666/93) , resta-nos
consentir com o intento da Administração, l-embrando que

o adj-tamento trata-se de uma faculdade, e esta inerente
à conveniência e oportunidade administrativas.

Éi o parecer, salvo mel-hor 1uizo.

Nova S ta Bárbara, 15 de fevereiro de 20]-1.

Gabr de Jesus

ridicaProcur do

Página 3 de 3
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição2 07797967/ooot-es
RAZãO SOCiAI: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Nome Fantasia:N P EVENTOS E SERVICOS

Endereço: R LOURENCO PINTO 196 ANDAR 3 Cl 301 / CENTRO / CURITIBA / PR

/ 80010-160

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: 03/o2/2ol7 a 0B/O3/20L7

C e rti f i ca çã o N ú m e r o : 2Ot7 0207 054417 5263627 3

Informação obtida em 23102120L7, às 11:54:38

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

2310212017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CrÍlCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14209954&VARPessoa=14209954&VARUf=PR&V

ru§tüm 08I

https://www.sifge.caixa.gov.br/Em presa/CrflCrflFgeC FSIm primirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 14209954&VARPessoa= 14209954&VARUÍ= pR&VARlnsc. . . 111
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MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoriacêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.797.967/0001€5

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ns 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 fiscal; e

2. conslam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuÇão fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade f iscal.

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 e suas Íiliais e, no caso de enle federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraÇáo 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 atíneas'a' a'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei nq 8.212, de 24 de julho de 199'1.

Certidão emitida gratuitamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 021012014
Emitida às 09:51:36 do dia 2310212017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2210812017.
Código de controle da certidão: C7E8.354D.4914.219C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazênda.gov. bÊ ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.


