
1 ''t6

mtusrÉruo DA FAZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERT|DÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP
CNPJ: 09.05í.290/000í-77

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passito acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatius a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em DMda Atiw da Uniáo junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e Élida para todas as suas filiais, reÉre.se exclusiwmente à
situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusir,e as inscritas em DÍvida Atiw do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidáo está condicionada à wrificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfrr.hzenda.gov.be.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n9 3, de O2lO5l2O07,

Emitida às dia2510Z2014 <hora e data de Brasília>.
VáI

D080.1675.017D.188D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasu,a ou emenda inwlidará este documento.

&

de controle



tL7

Estado do Paraná
Secretaria de Estado daFazenda

Coordenação da Receita do Estado
:i:i. i !:\lri i"t-r i".'Ji.:Í

Gertidão Negativa
de Débitos Tribúários e de DMda Ativa Estadual

No í í 576682-24

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 09.05í.290/000í-77

Este CNPJ/MF náo consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

Ressalwdo o direito da Fazenda Pública Estadual inscrerer e cobrar débitos ainda náo registrados ou
que renham a ser apurados, certificamos que, wrificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos náo existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitaçáo

A autenticidade desta Certidáo dewrá ser confirmada üa lntemet

Esta CeÉidão tem validade ento Gratuito

&

10t0712014

,ffi^
E§ado do Paraná

SecÍetaÍia de Edado da Fazenda
Coordenaçáo da Receita do Eíado

Certidão No íí 576682-2'l

Emitida Eletronicamente úa lntemet
1210312011 - 17:22i12

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

!M
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PREFEmJRA DO MUNrCÍprO DE FOZ DO IGUAçU
C.N.P.l. : 76.206.606/0m1-.{O

Praça: Getullo Vargas, No2&) - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-rnail: 24horas@prÍfi .pr.gov.br

Home Page: htF ://www.pnfi .pr.gov.brlporbl

DEPA RTA MENTO DE REN DA S MOBILIA RIAS/ IMO BILTA RIA S

CERTIDÃO NEGATTVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA
No 662633 12014

l5me do Requerente:

Razão Social:

CNPJ:

CMC:

Ativ. Principal:

Endereço:

Bairror

Complemento:

Cidade:

Finalklade:

Loteamento:
Lote Loteamento:

Observação:

Situação do CMC:

Atendendo
conSãtou-se a

resakado o direito da
perbdo nesta certilão

40320

I 140

DE RECEITA, C

Uentificado. Fka
mesmo referente ao

- PR quafta-feira, 12 de março de 2014

A autenticidade dessa cedidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Munielpal da Faizenda

(httr://www.prnff.pr.9ov.brlportal) atravê do código dê autentcidade No662633

Aprovada pda IN/SMFA no 0072001-SMFA.
Emitente: 24horas

&

AV. BRASIL

CENTRO

HABILITAÇAO EM LICITAÇAO

FOZ DO IGUAçU UF:

Empíesa com situação de Cadastro ATIVA

PR

\w
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i,INISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita FedeÍal do Brasil

CERTIDÂO NEGATIVA
DE DÉBtTos RELAT|vos Às coNTRtBUtçôES pREV|DENcÁRtAS E Às DE

TERCEIROS

No 051592014-88888290
Nome: NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP
CNPJ: 09.05'1.290/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
apuradas, é certificado que náo conslam pendências em seu nome relativas a
contribuiçôes administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
a inscrições em DÍvida Ativa da União (oAU).

Esta certidáo, emitida êm nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente às contribuiçôes previdenciárias e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os
demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), ob.ieto de
Cêrtidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidáo é valida para as finalidades previstas no aá. 47 da Lei no 8,2í2 de
24 de Julho de 1991, exceto para:

- aveôação de obra de constÍução civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade
empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme deÍinido pelo art-931 da Lei
no 10.406, de '10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou
sociêdade empresária ou simples.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à Íinalidade para a qualfoi emitida e
à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
<http://www.receita.fazenda. gov.br>

cêrtidão êmitida com base na Portaria conjunta PGFN/RFB no 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emitida
Válida

Certidáo uitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

5t0212014
108t2014_
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Ceúificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: o9o5L29oloool-71
Razão SociaI: NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EPP

Nome Fantasia: nurRIcARD
Endereço: AV BRASIL 1140 SoBRELoJA / cENTRo / Foz Do rGUAcu / pR / 85851-000

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: 28/O2/2OL

Certificação Número: 29425885346t

Informação obtida em 13/03/2Ot4, às 17:24:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

a 29103/2074
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PODEF. JUDICTÁRIO
.fUS?ÍÇA DQ TRJ\BALHO

cERTTDÃo rlpeÀTrvÀ DE oÉsrros rRÀBALHrsrÀs

Paglna -L oe I

EPP (MATRIZ E

/20L4
, às L7 227 259
- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Nome: NLIIIRÍCÀRD ADMINISTRÃDORÀ DE BENEFICIOS LTDA
F]LIAIS )

CNPJ: 09. 051.290/ 000t-77
Certidão 262668
Expediç 4

Va1
de sua

Certifica-se que NurRrcÀRD ÀDMrNrsrRADoRÀ DE BENEFrcros LTDÀ - Epp
(MÀTRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNP,I sob o n" 09.051 .290/OOOL-77 ,

NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 201-L, e
na Resolução Administrativa no L4'70/20L1- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http ; / /www.t,st. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNroRMÀÇ.[o ruponTNflrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naLurais e jurídicas
inadimplentes perante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

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

o

07/0e/20L4
2/03

Düvidae a lugclEõctr eadroEst.jua.br

-&
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NUTRIcARD ADMTNISTRADoRA or gENrríctos LTDA - Epp

CN PJ : 09.05 L.29O / 00OL-77
Avenida Brasil, 1140, Sobreloja, Centro - Foz do lguaçu/PR
Tel.: (45) 3027-1588 - suporte@nutricard.net

DECLARAçÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório,

PREGÃO PRESENCIAL No 14t2}14,junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a

empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, inscrita no

CNPJ sob o no 09.051.290/0001-77, até a presente data não recebeu deste ou de

qualquer outro orgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO

TEMPORARIA, de participação em licitaçóes e/ou impedimento de contratar com a

administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para

licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do

Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA

HABILITAÇÃO Oa mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências

posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Foz do lguaçu, 19 de Março de 2013.

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE IOS LTDA - EPP

CNPJ:09.

JORGE TASAKI

RG: í
CPF: 336.440.809-25

132
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Nutri
NUTRtcARD ADMtNISTRADoRA oE gEr{rrÍcros LTDA - Epp

CN PJ : 09.05 L.290 / O0Ot-7 7

Avenida Brasil, 1140, Sobreloja, Centro - Foz do lguaçu/PR
Tel.: (a5) 3027-1588 - suporte@nutricard.netÀLr[§ ErTÂçÃÊ É BErErf is

DECLARAçÃO ( ART. 70, !NC. XXXII DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, inscrita

no CNPJ sob no09.051.290/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr.

Jorge Massayuki Tasaki, portado da Carteira de ldentidade no1.394.494/SSP-PR e do

CPF no 336.440.809-25, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do arl.27 da Lei

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega

menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Bárbara,19 de Março de 2014.

N UTRICARD ADMINISTRADORA FICIOS LTDA . EPP

CNPJ:09 ,77

JORGE TASAKI

CPF: 336.440.809-25

@

SAYU

ADMIN
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CN PJ : 09.05 L.29O / 0007-77
Avenida Brasil, 1140, Sobreloja, Centro - Foz do lguaçu/PR
Tel.: (45) 3027-1588 - suporte@nutricard.net

DEcLARAçÃo DE ruÃo paReNTESco

A empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, inscrita

no CNPJ sob no09.051.290/0001-77, por intermédio de seu representante legal o Sr.

Jorge Massayuki Tasaki, portado da Carteira de ldentidade no1.394.494ISSP-PR e do

CPF no 336.440.809-25, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório

Pregão Presencial No í412014, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que

não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores,

quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de

membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e

Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Foz do 19 de Março de 2014

N UTRICARD ADMI N ISTRADORA FICIOS LTDA - EPP

GNPJ:09 1-77

JORG KI TASAKI

ADMIN DOR

RG: Í.394.494

ePF: 336.440.809-25

fú
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Ponta Grossa, 13 de dezembro de 2013.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNTCA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa NUTRICARD

ADMINISTRADORA DE eeNefÍCfOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob po

09.051.29O1AOO1-77 com sede na Av. Brasil, 1.140 - Bairro Centro, CEP 85851-000 na

Cidade de Foz do Iguaçu/PR, presta serviços de fornecimento e administração de cartão

magnético para aquisição de alimentação/refeição à nossa empresa VIAçÃO CAMPOS

GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 1/0001-70; que a quantidade de cartões

fornecidos é de aproximada que nos presta os mencionados serviços

desde 29/lOl2OO9; que a qualidade do serviço de administração prestado é de ótima

qualidade; que a empresa cumpre todos os prazos ; que atende de forma

satisfatória a nossa expectativa desse produto e q todas as demais

obrigações contratadas, nada constando que a desabone

N

Atenciosamente,

vrAçÃo TDA

Cascavel,

Av. dos Vereadores, 1.111 ::
Fone'. (4?.) 3311-4040 ; Fax: (4?) 3317-4047

.com.br

Oficinas :: Ponta Grossa : : PR

9c,(lr 5ep

1 100

&
I





5õo Lucqs
HOSPITALFAG

ATESTADo DE cAPAcTDADE rÉcrurca

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNpJ/MF

sob no 09.051.290|OOOL-77 com sede na Av. Brasil, 1.140 - Bairro Centro, CEP

85851-000 na Cidade de Foz do Iguaçu/PR, presta seruiços de fornecimento e

administração de caftão magnético para aquisição de alimentação/refeição à nossa

empresa HOSPITAL SÃO IUCAS DE CASCAVEL LTDA, inscrita no CNpJ sob no

76.O8O.O27/O

aproximadam

3OILLIZOLZ;

que a quantidade de caftões fornecidos é de

1q?

001

ü
T;

; que nos presta os mencionados serviços desde

qu idade do serviço de administração prestado é de ótima

qualidade; que a empresa cumpre todos os prazos estabelecidos; que atende de

forma satisfatória a nossa expectativa desse produto e que cumpre fielmente todas

as demais obrigações contratadas, nada constando que a desabone técnica e

comercialmente.

eascavel/PR, 12 de Março de 2014

Atenciosamente,

Ç

w
r o N!nTARl LUCAS CASCAVEL LTDA

Raquel de Souza Ferrari

CARGO: . De DepaÊamento de Pessoa!

l\R. ÉÊ

Ferari
RHe

ntado
Sáo HosP. FAG

Hospllol §óo Lucos FAG

500

de
http:,/ /Íuna
Selo l{o

rcelo

OE

da Ve

g§!,rDn.0fÂD valide e

Ruo Engenheiro. Rebouços, 2219 | Fone: +55 (451 3219 UU I Coscovcl - PR -

zi0

:: -...' '
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,, NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP

Nutri
rlr#E{T*ç*O r ae rrrçno

CN PJ : 09.05 L.290 I 000L-77
Avenida Brasil, 1140, Sobreloja, Centro - Foz do lguaçu/PR
Tel.: (45) 3027-1588 - suporte@nutricard.net

nuaçÃo DE ESTABELECIMENTOS CREDENCTADOS No vruNÍcrpro DE NovA
SANTA BARBARA, ESTADO UO p,tRANÁ

DADOS DA EMPRESA:

NOME: NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-EPP

CNPJ/MF:09.OíL.29O|OOOL-77 !NSC. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREçO: Avenida Brasil, LLAO, Sobreloja, Centro, Foz do tguaçu/PR, CEP:85.851-000

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório número 1412014, sob a modalidade de Pregão Presencial, instaurado por esta Autarquia

Municipal, a relação de estabelecimentos comerciais credenciados nesta cidade:

CAP|TÃO LEÔNIDAS MARQUES

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Foz do Iguaçu/PR, 14 de Março de 2014

NUTRICARD ADMINISTRADORA CIOS LTDA - EPP
CNPJ: -77

JORGE rÀsa,xl
336.440.809-25

:1.394.494 SSP/PR

1

N
o RAZÃO SOCIAL CNPJ LOGRADOURO No BAIRRO SEGMENTO

1

CECILIA KUYA
FERRIEL MUNHOZ
_ MERCADO - ME 1 33529220001 00 Avenida

WALTER
GDA
COSTA 249 CENTRO SUPERMERCADO

2

ANTONIO
FRANCISCO RUY &
CIA LTDA - EPP 053060080001 02 Rua

JOSE
MENDES
DE
MORAES 144 CENTRO SUPERMERCADO

3
JOSE FERREIRA
MENDONCA 149654340001 30 Avenida

INTERVE
NTOR
MANOEL
RIBAS 343 CENTRO SUPERMERCADO



NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFíCIOS LTDA - EPP

CN PJ : 09.05 L.290 I OO01-77

Avenida Brasil, 1L40, Sobreloja, Centro - Foz do lguaçu/PR
Tel.: (45) 3027-1588 - suporte@nutricard.net

l eg

Nutri
Ar*§fi EÍ{T*çrc x arraçÂo

oecmnaçÃo

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários e/ou

administradores, da Empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

LTDA - EPP, inscrita no CNPJ no 09.051.290/0001-77, com sede na Av. Brasil, 1140,

sobreloja, centro, Foz do lguaçu/PR, são os Srs. Nilvo Muraro e Jorge Massayuki

Tasaki.

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido

pela Pregão Presencial no No14/2014, a pessoa que assinará o instrumento

contratual será o Sr. Jorge Massayuki Tasaki, administrador, inscrito no RG

no1.394.494/SSP/PR e CPF/MF no336.440.809-25, residente e domiciliado na Rua

Voluntário da Pátria, 2399, sobrado 1, Bairro Country, Cascavel/PR.

Por ser verdade, firmo a presente

Foz do lguaçu, 19 de Março de 2013

NUTRICARD ADMINISTRADORA IOS LTDA . EPP

CNPJ:09.05í ,77

JORGE TASAKI

RG;1.

.809-25

&
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)PE-u-HABtLtraçÃo
ruRA MUNtctpAL DE NovA sANTn aÁneARA
lfredo Bittencourt de Moraes, no ZZZ,
te Pregão Presencial no í 412014
r dia 2010312014, às i4:00 horas
ARD ADMINISTRADORA DE BENEFICTOS LTDA - EPP
9.05í .290/00 01-77

t-s-
-fC

ii:;,,t CASCAVEL: R. Souza Naves, 3741. - Gal. Atenas - Sl. 04 Centro - Fone (45) 3038-2255 - CEP 85801-120
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141PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReNÁ

ATA DE Roaxüo DE RECEBIMENT0 E ABERTURA Dos ENVEL0nES N. I E No 2

R:EF EDITAL DE PNOçÃO PRESENCIAL N' 14/2014 - PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N.O

019/2014

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial no l4l20l4 -
(PMNSB) - Contratação de empresa especializada para
administração, gerenciamento e fornecimento mensal de

vale alimentação para servidores municipais.

Aos 20 (vinte) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e quatorze (2014\, às 14:00 horas no

prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida no 130,

Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Eduardo Montaúer de Souza, RG no 27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk, RG no 9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG no 9.170.714-

4 SSP/PR, designados pela Portaria n' 0561201 l, para proceder o julgamento dos envelopes no I e

no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial no

l4t20l4 - destinado a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e

fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais. Aberta a sessão o pregoeiro

informou que protocolaram os envelopes no I e n" 2 até às l3h30min., as seguintes empresas:

SENFFNET LTDA, CNPJ n" 03.877.288/0001-75, sem representante presente, PLANINVEST
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n' 02.959.39210001-46, representada pelo Sr.

Marcio Antonio Mondim Barbosa, RG no 16.272.191-2, NUTRICARD ADMINISTRADORA
DB BENEFICIOS LTDA - EPP, CNPJ n" 09.051.290/0001-77, representada pelo Sr. Ricardo

Hiroshi Saito, RG no 3.069.556 SSP/PR. A empresa COOPER CARD ADMINISTRADORA DE
CARTÔES LTDA, CNPJ n' 05.938.780/0001-39, protocolou os envelopes no I e no 2 às

l3h50min., ou seja, fora do prazo máximo para protocolo dos envelopes que era até às l3h30min.,

conforme protocolo n' 04012014 do Setor de Licitações. Por esta razão a referida empresa foi
desclassificada. Na declaração de pleno atendimento as requisitos de habilitação apresentada pela

empresa SENFFNET LTDA, CNPJ no 03.877.288/0001-75, está endereçado ao SEBRAE/RS -
Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Ref. ao Pregão Presencial n" 00712014. Por esÍâ ruzáo a

empresa SENFFNET LTDA, CNPJ n' 03.877.288/0001-75 foi desclassificada. O pregoeiro

informou que as empresas COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTD.q.,

CNPJ n" 05.938.780/0001-39 e SENFFNET LTDA, CNPJ n" 03.877.288/0001-75 poderão fazer a

retirada dos envelopes no I e no 2 no Setor de Licitações. Foi então solicitado pelo pregoeiro que os

representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento exigidos

no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo

as propostas de preços, onde verificou-se que as empresas PLANINVEST ADMINISTRÁÇÃO B

SERVIÇOS LTDA, CNPJ n' 02.959.39210001-46 e NUTRICARD ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LTDA - EPP, CNPJ n' 09.051.290/0001-77, apresentaram taxa administrativa

0o/o (zero por cento). A empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao(@nsb.pr.ooy.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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LTDA - EPP, CNPJ n'09.051.290/0001-77, comprou através da Certidão Simplificada da Junta

Comercial do Paraná ser Empresa de Pequeno Porte, tendo portanto direito aos benefícios da Lei
Complementar no 12312006. Sendo assim o Pregoeiro declarou como vencedora do certame a
empTeSA NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA . EPP, CNPJ n.
09.051 .29010001-77, credenciada, conforme edital, que apresentou o maior percentual de desconto,

ou seja, a menor taxa de administração, que foi de 0oÁ (zero por cento), sobre o total mensal pago

em vales alimentação. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa vencedora

do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada

habilitada. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de l0 (dez) minutos para a manifestação

de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor
recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será encamiúado à
Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi
encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai

assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Eduardo
&

Montanher de Souza

Pregoeiro

Elaine
apolo

Marcio Barbosa

Representante da empresa e Serviços Ltda

Representante da empresa N de Beneficios Ltda - EPP

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0vx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo po peneNÁ

RESULTADo DE LrctreçÃo
pnecÃo PRESENcTAL No 14t2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 2010312014, às 14:00 horas na Câmara

Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n"

130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessâo pública, realizou-se o credenciamento

das proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial no 14t2014 -
destinado a contratação de empresa especializada para administração, gerenciamento e

fornecimento mensal de vale alimentação para servidores municipais. Protocolaram os

envelopes n" 1 à n'2 até às 13h30min., as seguintes empresas: SENFFNET LTDA, CNPJ n"

03.877.288/0001-75, PLANTNVEST ADMTNTSTRAÇÃO E SERVTçOS LTDA, CNpJ no

02.959.392/OOO1-46 e NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA . EPP, CNPJ

n" 09.051 .29010001-77. A empresa COOPER CARD ADMINTSTRADORA DE CARTÕES LTDA,

CNPJ n'05.938.780/0001-39, protocolou os envelopes n'1 en'2 às 13h50min., ou seja, fora

do prazo máximo para protocolo dos envelopes que era até às 13h30min., conforme protocolo n"

04012014 do Setor de Licitações. Por esta razão a referida empresa foi desclassificada. Na

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação apresentada pela empresa

SENFFNET LTDA, CNPJ n'03.877.288/0001-75, estava endereçada ao SEBRAE/RS - Porto

Alegre - Rio Grande do Sul, Ref. ao Pregão Presencial n" 00712014. Por está razáo a empresa

SENFFNET LTDA, CNPJ n' 03.877.288/0001-75 foi desclassificada. Apos o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde

verificou-se que as empresas PLANINVEST ADMTNTSTRAçÃO E SERVIçOS LTDA, CNPJ n"

02.959.392/0001-46 e NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA . EPP, CNPJ

n' 09.051 .29010001-77, apresentaram taxa administrativa de 0% (zero por cento). A empresa

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, CNPJ n' 09.051.290/0001-

77, comprovou através da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Paraná ser Empresa de

Pequeno Porte, tendo portanto direito aos benefícios da Lei Complementar n" 12312006. Sendo

assim o Pregoeiro declarou como vencedora do certame a empresa NUTRICARD

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, CNPJ n" 09.05í.290/0001-77, credenciada,

conforme edital, que apresentou o maior percentual de desconto, ou seja, a menor taxa de

administração, que foi de 0o/o (zero por cento), sobre o total mensal pago em vales alimentação.

Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa vencedora do certame e

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes no 222, Centro, Z 43. 3266.81 00, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.p.r.qov.br
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observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada

habilitada.

Resolve-se encaminhar ao Assessor Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 2110312014

Elai Cristina
de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, Xl - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
Origem: Assessor Juridie:€Fr

Destino: Setor de LicitaçÕes

PARECER JTJRIDICO

Para exame e parecer deste
Assessor Juridico, o Setor de LicitaçÕes
remeteu o Processo Licitatório, na data de
21, de Março de 2074, sobre licitaÇão publica
na modalidade Pregão Presencial no 74 / 2014 ,
que tem por obj eto a contratação de empresa
especiaLtzada para administraÇão,
gerenciamento e fornecimento mensal de vale
alimentação para servidores municipais.

A matéria é traz:-da
j uridica com amparo no art . 3 B ,

Lei de LicitaçÕes e
Administrativos .

encerra o
reaL:-zados
que os atos

à apreciaÇão
inc. VI, da

Contratos

O obj eto do presente parecer
exame dos atos procedimentai s

na fase externa da licitaÇão I vez
anteriores )â foram analisados.

Caso não sej am atendidas as
prescriçÕes legais, tratando-se de atos
insanáveis, o parecer recomendará a

invalidaÇão do procedimento ou de tão
somente dos atos especificos glosados.
Havendo irregularidades sanáveis, o processo
segue ao Pregoeiro/nquipe de Apoio para

Rua Waltiedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - rvrvu'.nsh.pr.qov.br
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§''*'E= ESTADO DO PARANA

corrigir as não-conformidades, retornando ao
Juridico quando as exigências forem
integralmente cumpridas. Havendo
descumprimento de condiçÕes de menor
relevância, o parecer pela homologaÇão será
condicional à correção/preenchimento dos
elementos apontados como insuficientes,
sendo o caso . Poderão ser feitas I ainda,
recomendaçÕes a serem observadas nos
certames vindouros.

- 146

Feitas
passo ao exame do

as consideraçÕes iniciais,
processo Iicitatório.

DA CONVOCAÇAO

O aviso contendo o resumo do
instrumento convocatório foi publicado em
j ornal de ci rculação local ( ci rculação no
dia 02 / 03 / 2074) e no Diário Oficial do
Estado ( circulação no dia 06 / 03 / 2014) ,

contendo nele a definiÇão do obj eto da
IicitaÇão , índicação do loca1, dias e
horários em que os interessados pudessem ler
e obter o texto integral e todas as
informaçÕes sobre a IicitaÇão, restando
cumprido os incisos I e fI, do art. 4o, da
Lei n o 10.520/2002.

O prazo de minimo
dias uteis até o recebimento
f oi observado, erTr cumprimento
art. 4o, Lei n o 10.520/2002.

de B (oito)
das propostas
ao inc. V, do

DA FASE RECI.'RSAL DO EDITAT

A empresa
SYSTEMS E SERVrÇOS S.A,

Iicitante
interpôs

POLICARD
IMPUGNAÇÃO

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara" Paraná - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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DO EDITAL LICITAfónfO, alegando
extrapola o limite estabelecido
B . 6 66 / 93 .

exigência
pela Lei

Conforme manifestação elaborada
por essa Prefeitura, às fls. 0 66/ 01 4, foi
pelo conhecimento e pelo desprovimento da
impugnação ao edital de licitaÇão do Pregão
Presencial no 74/2074, julgando improcedente
o pedido formulado pela Impugnante, para
manter o Edital em todos os seus termos, na
forma em que foi divulgado í submetendo o
assunto à autoridade superior.

DO CREDENCIAIUENTO

Na data de 20 / 03 / 2014 , ate
13:30 horas, protocolaram os enevelopes n
e 2, as seguintes empresas :

às
o 1

-SENFFI{ET LTDA, CNPJ no 03.877 .288/ 000L-75;

-pr,Ar{n{\rEST ADMTNTSTRAçÃO E SERVrÇOS LTDA,
CNPJ No 02.959.392/ 000L-46;

-NUTRICARD ADMINISTRÀDORA DE BENEFICIOS LTDA
EPP, CNP,J No 09.05L.290/ 000L-77 .

A empresa COOPER CARD

ADMTNT STR,ADORjA DE CARTõES LTDA, CNP.f No

05 . 938 .780 / 0001-39, protocolou os envelopes
rro 1 e 2, na data de 20/03/2014, às 13:50
horas, portanto, fora do prazo I sendo que
foi desclassificada.

Na
atendimento aos

declaraÇão
requisitos

de pleno
de habilitação

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

Bárbara, Paraná - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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INÍCIO DA SESSÃO
DAS PROPOSTAS

PUBLrca/asunruRjn,

.148

apresentada pela empresa SENFFI{ET LTDA/ CNPJ
no 03.877 .288/ 000L-75, estava enderaçada ao
SEBRAE/RS Porto Alegre- Río Grande do SuI,
Ref. Ao Pregão Presencial 001 / 20L4 ,

portanto, o Pregoeiro e sua equipe de apoio,
desclassificou a referida empresa.

Ora, ato de credenciamento nada
mais é do que a apuração da legitimidade de
representação, momento em que o Pregoeiro
veri fica se o representante legal da
licitante possui documento hábi1 que the
confere poderes para imputar obrigaçÕes e

exercer direitos e faculdades em nome da
representada.

Verifico à leitura do mapa do
pregão, anexo à ata, eue o Pregoeiro
examinou a proposta financeira escrit.a foi
formulada por quem detinha poderes para ta1,
observando, com isso, o teor do inc. VI,
art . 4o, da Lei do Pregão (10. 520/2002) .

Apos o credenciamento o
pregoeiro, de conformidade com as condiçÕes
estabelecidas no edital do pregão em

referência, teve inÍcio à Sessão PúbIica de
abertura das propostas escritas de preÇos
encaminhadas pelas Iicitantes. As empresas
que enviaram as propostas escritas e seus
respectivos valores totais para os itens do
pregão em referência estão detalhadas na ata
às fls . 1 47 / 742 do referido processo
Iicitatório.

Rua Waltiedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná - rvrvu'.nsh.pr.eov.llr
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ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

DA ETAPA DE I.,AI{CES

Apos anáIise e visual LZaÇão das
Propostas de PreÇos apresentadas pelas
empresas que tiveram suas propostas
classificadas. Na seqüência da sessão, noto,
pela apreciaÇão da ata de jutgamento, que as
empresas PLANIN\rEST ADMINISTRAçÃO E SERVIÇOS
LTDA e NUTRICARD ADMINISTRJADORA DE

BENEFICIOS LTDA EPP, âpresentaram taxa
administrativa de 0% (zero por cento) .

A empresa NUTRICARD
ADMINISTRJADORA DE BENEFICIOS LTDA EPP,
comprovou através da Certidão Simplificada
da Junta Comercial do Paraná, ser Empresa de
Peuqeno Porte, tendo direito aos beneftcios
da Lei Complementar no I23/2006. O Pregoeiro
e sua equipe de apoio declararam como
venecedora a referida empresa, conforme ata
de j ulgamento, ás fls . 1 47 / 142 , do processo
licitatório havendo, na ata I a declaraÇão da
I icitante vencedora , tudo conforme determina
o art. 4o, inc. XV, da Lei 10.520/2002.

axÁr.rsn DA Docr,rMENTAçÃo DE

HABILITAÇÃO

Encerrada a etapa competitiva,
foi aberto o envelope contendo a
documentaÇão da licitante vencedora, em

conformidade com o art . 4o , XII, da Lei do
Pregão I verificando o Pregoei-ro o
atendimento às exigências do Edital.

DA EASE RECURSAL

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara Paraná - rvrl'rv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Não houve manifestaÇão por parte
dos Iicitantes, flo termino da sessão,
intere s se em interpor recurs os cont ra a s
decisÕes tomadas pelo Pregoe j-ro, não havendo
impugnaçÕes às propostas e aos documentos
dos demais Iicitantes, importando na
decadência do direito de recursos (art . 4o ,

inci so XX, da Lei 1 0 . 5 20 / 2002) .

DA ADüIJDrCAÇAO

Consoante o termo que se segue à
ata de j ulgamento, o Pregoeiro adj udicou o

objeto da licitação I a licitante vencedora,
nos termos do inciso XX, art . 4o , da Lei
10.s20/2002.

Verificando o processo
licitatório, verifico que os atos do
Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento
j urÍdico, contendo o procedimento os
documentos essenciais à classificaÇão da
licitante vencedora e habilitaÇão.

A minuciosa análise acima
evidencia que o Processo Licitatório está em

ordem, eue as disposiçÕes legais que regem a

modal-idade de IicitaÇão foram fielmente
observadas e que as propostas apresentadas
são Vantajosas para a AdministraÇão.

As s i-m, opino pela HomologaÇão do
resultado do certame e / de conseqüência,
pela Adj udicação do Obj eto, com fulcro no
Art . 43, Inciso VI, da Lei 8 . 6 66 / 93 .

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

Bárbara, Paraná - rvrvrv. nsb.pr. gov.br
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Este

.151

entendimento da
é o parecer / salvo melhor
aut.oridade superior.

de 2014.
Nova Santa Bárbara, 25 de Março

EODES o ARAUJO
o

oAB/ PR 34.843

^

Rua Waltiedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná - rvrrrr'.nsb.pr.qor'.ltr
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ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade .pREGÃo PRESENCIAL, n." L412o14,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 2810312014.

NOVA SANTA BARBARA

^W*",Eduard,o Mo de Souza
Pregoeiro - Portaria 056l2OLI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - I icitacaor4nsb.pr,gor..br - rvwrv.nsb.pr.s,ov.br



i 53

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERJvro DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTcaçÃo
pnpcÃo PRESENcIAL No L4l2oL4

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março (03) do ano de

dois mil e quatorze (2014), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licitaçáo Pregão Presencial n." L4l2OL4, destinado a contrataçáo de empresa

especializada para administração, gerenciamento e fornecimento mensal de vale

alimentação para servidores municipais, a favor da empresa que apresentou

menor proposta, sendo ela: NUTRICARD ADMINISTRADORÂ DE BENEFICIOS

LTDA - EPP, CNPJ n" 09.05L.29OlOOO|-77, taxa administrativa de O7o lzeto
por cento), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurÍdicos e

legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçÕes

legais pertinentes.

rlo
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - Iicitacaorônsb.pr.gov,br - www.nsb.pr.gov-.br
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C. Procópio, Domingo, 30 de Março de 2014 Ediçã

Prefeitura Municipal de Nova S€
Concur3o Públlco 00212010

Edltál d. Cotrvoc.Éo d. PoÚ. nr 0lír20la
O PÍcíeío Mmicipal do f{orâ Sontr BáÍbárâ Clâudemlr \l'bÍb, bíEsdôlm, cásado,

rêsldênts e domkiliâdo ns Rus Yo3him KoÍrdo nô 80, CmiuntoAtuorsd8, cldado dr Nová
Sânta Bàôam, roírdoÍ dâ cadub do ldnüdádê n' 4.039.382{ S§P/PR â do CPF n
563.691.i109.10, no us d6 suas atÍlbülÉêü lêgâi§, Conrbcá o (o!) cáÍldldsto (s) (â)
âpíovádo no ConcuBo Públlco 002120í0, rogulndo rlgorosamênt€ e órdm d.
classilleçào. p8râ compârêcêÍ rlá o diâ -0ldgaudl_d-q201{âláÀ!jn:008§, ne PEíaituíá
Munlcipsl dã Novr Sânlr BárbàÍe, pârá âprcrsmâr os doaiúántdc exlgidos, o rssumlr o
rêsptrtivo €rgo, coním mladonado ebâixo:

0í )Csíleka Pmfiesbnd éom nô PI§i/PASEP.
02) Cârreiíâ ds donüdâd€ (RG)
03)NúrcrodoCPF.
04) Certidâo ds Câsâmânto (§o tivàrÍllhú m6nor lrázerCoÍiidão do nrsclmento}.
05 )Tilulo de EleiloÍ sín coÍípÍwantê dá últlmâ volâçâo.
06) Câíeira do Rescryista (S€xo Masculim).
07) Coíinúdo dê Conclu3âo do CuBo
08) Râgilirc no Ôígão do Clâls€ (Oonüstt. M&lco. Eníôm3lÍo, Plicôlogo o ÍáÕico)
09) Comproventê dâ Rê3ldô!8i6.
10)01 Folo3x46torida.
'DantiBtá-cLÍ

O nào comptrtrimonto no prâlo lôgtl lmplicârá nô dsslstêndá dos cÉsiícados,
podondo â PreíeituÍâ Munlcipâl 6nwÍ os lmodlàtlmóntâ poslêíiorss, obêdecêhdo
rigoosmnte à oldm dê clôslficâÇão.
liova Santá BâôrE, 28 dú mrÍço dê 2014.

cLAUOEiIIR V^LÉRIO - PÍ.íclto Múnlcip.l

IERHo oE HoMoLocAçÀo E aDJuotcAçÃo pREGÀo pREsÉNcrAL N. !{2014
À6 28 (vlftl8 6 oito) dláB do Ínâs dú mâ,ço (03) dôâm(,ê dois mU e quaton€ (2014), êm

meü Gâbin6tê, su Claudmir Váiério, Prsl€lto Munidpâ|. no u3o ds minhaÉ âtÍibuiçôos
leg6is, HOMOLOGOo!,ío6dimetodà Llcilâçào PmgIo PÉsêncialn.ô 14/20'l4, d€stinsdo
á conlrâtâÇão dê empreEá â6pocializsdô pâíâ adminiEtração, gor6nciámanto ê
lomecimonlo mcnsal d€ Elê âlimnlaÉo pâE sÍvldorgs municipâi3, a Íavor dâ empr*á
qus apíesonlou menoí píopo3ta, s€ndo 6lâ: NUTRICARO ADMINISTRADORA DE
BENEFICIOS LTOA- EPP, CNPJ n' 09.05'l.290i0@1r7, taxs âdmini8lÍàtlva de 0% (zoÍo
pof ce nlo ). pere que , adirdieÉo n6le procodidâ pÍoduzs sau6 iuíldiG a l€gais 3íeito3.

Dár ciêncla eos intseô8sdor, obsôrvsdoÊ rs proicriçô6s lôgsh peíllmntôs.
Cl.ud.mlr VrlóÍio . Pr.t ho Íúúnlclp.l

PORTAR|A ll.030n0ra.
O PREFEIÍO MUNICIPAL DE NOVA SÀNÍA BÁRBAFÂ, GsoIY6, no uao do suas

srribuiÇôs8 lassis:IIQNEEUIB
Aí1. 1'- OSí.VALOENIR CORREI EISCATA, portâdoÍdoRG n'3.055.699-5SSP/PR, e

CPF no 528.385.529-53, do Çaígo ôm omiBsáo de CHÉFE DA OIVISÃO DE
AGRICULTURA, dr píwimnto Êm @$lEsào 6m slmboló CC.2, com Íemunoração
ôstâbôl€cldá na Lôi Munlcipel ô1í2012.

Arl. 2f . Esiâ Portariâ onhâ €m ügoÍ nâ dâla 31 dâ mâÍço do 20'14. revôgadas as
disp6i@Bm@nlráÍio. NovaSánta8áóaÍâ, 28d3marçodê201,1.

Cbudrmlr Vrlôdo . PnLLo ,,úãlclp.l

PORTARTA t't.03tn0ta
O PREFEITO MUNICIPÂL OE NOVA SANTA BÁR8ARA, rasolvâ, no us do 3uâ3

''"*lt:8§ltúfffficoRREtA BtscArA. portsdor do RG no 3.ess.6e$.5 ssp/pR,
cPF oo 528.385.529-53, paÍâ o CáÍgô m cômissâo de CHEFE OÀ OIV|SÁO DE
CÂDASTRO E FISCALI2AÇÀO, de p.ovimonto 6m mmis8áo om simbolo CC-Z, om
ÍêmunêraÉo êstabêlêcidà na L6l Municipal 645/20'l 2.

Aí1. 2ó - Ésta PorlsÍia 6ntrs eín vigor nâ dâlâ de 01dê sbill dê 20í4, ravogadâs âs
disposiç{es em cófl tÍârio. Ndâ Ssnts 8áÍbarâ, 28 de meço dê 20 1/t.

Clrudomlr Vrlôrlo . PnÍalío rrunlclpal

PORÍARIA N' 032n01't
O PRÊFÉIÍO MUNICIPAL OE NOVA SANTÂ BÂRBARA. rcSOIVê, NO U& d€ SgS

alribuiçõ€s l69âis: NOMEAB
Art.1o - FiÉ Noreedo o funcionâÍb abâlxo mlacionâdo6, pâíá o Cargo do Coníiánça,

abaixo deíinrd€,6m ramun€Íâçdo êstab€lôddá no enoxoVl do plano dê CâÍgos s Câreta.

Ar1. 20 - Êrta ponârla êntrâ em vigôr na dàtã 01 de abrll dâ 2014. revosádes â§
disposiçôes em 6nlÉÍio.
Nova Sânta Bárbara, 28 d6 maÍ@ dê 20,l4.

I r Flâud.6l1vâlôrlôr- PÍâlôlr9 U',d.|'rl
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REFEITURA MUNIC!PAL
t

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRDEM DE CONTRATAÇÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataçáo da empresa:

NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA . EPP, CNPJ nO

09.051.29O1OOO1-77, taxa administrativa de Oo/o lzero por cento). Tudo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade Pregão Presencial n.o

L4l2OL4.

Nova Santa Bárbara, 3l l03l2Ol4.

pal

",4.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 3 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
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c ) il!ildaô:
d ) Orb ltq$herÉc lrm/2014
!l cÉüA4rddÉa
, ) Oôlío d. thç.o

Lqlàd.: 0

lÍoa .

i§Môcft ü raat ô ffi.

&tmffirc
ffiomEt

m - ÀrldtÍ.
0üÇlo(ü.r}

lh.MôCei !l ô

ÀosMr,,,lcbsr ' coNvlrE

A PEblture filunldpol ds tlovr sânta Bâôan Lm a tulB da convHü 03 Müldp€s,
psm á 2!Aúl6nd! Rtb(cádô2ü14, rs{ôÍ.ntôá olâboísçàoô dhaussáodr LÊíd. DlÍrtÍirs
OíçemdltaÍle-LOOm15, rtaírdaírdooArL 't8dâ L3l Coírplmntâ. no 10Í, da,l do maio
de2000, qErd.dâ Tr3nsprúndâ dâ G6tio Flscal.

Dls: 04 d. âFl dê 201 {: HilâÍb: 0:00 hô86: L@l: CâmB Munk pal.
Contâínôso á$adooômorrvsupGler4s. ttdaSüta8áôe, 0'l dsabÍildr2014.

Chud.dr V.lóílo . PÍ.trlto llúnlclpll

Cffi cuÍ.o Públlco 00ll20l 2
., EdlLl d. ConyHÉô d.Pors n.0t0r:1014

O Proíôlto Munldpâl d6 llov, Senb Bárbarâ ClÍÉêmiÍ velâÍb. brasilêlí!, €s.do,
ÍBldônto a ômlcflbdo ne Ruâ Yoahlnâ Kmdo n' 80, Conlrnto Aryoradâ, cirâdo d3 Now
Sânia Báí!aB, poÍrâdd dâ oádub dâ Hontldade n 4.03S.382-0 SSP/PR ê do CPF no
563.69í.,í{r$10, ,ro urc d. rmr atribui@t lagrb, Coiyoc. o (os) câÍÉldato (o) (B)
apmvado no Cmcum Público nq00í/2012, lriguindo rlgoíolamântô à üú6m do
chsm6çlo, ps6 ooÍÍprlffi âú o dle 04 do ABRIL d. 20í4, nâ PrÚt6llurâ Munlclpal de
Nws Santre &lítara, pâra â9ÍesentEr oú doqrmanlo! stEHoü no ll6m 13 a '14 do Edltsl óo
CmoE Públi@ MunHpal nc001/2012.

PstcOLoGo - ErrahÍáítô

O nâo coÍlpâGdmonto no Étâzo l6qel lmplicaÍâ re óêdstândr do! ch$lrhedot,
podôndo â PÍÉrêlhrs Muf,lípal crnvocer 03 fn€diatEmsnt .poslsrloms, obêdecaÍúo
Ítgmsmônte â oÍd.m dô clâ&giltcâçáo. llovs SEnts Báôera,01 d. sbÍll ds 2014.

Clruó.mlÍ \rrtôílo - Pr.taho ltunhlp.l

EXTRÂÍO DO CONÍRAÍO tl.0t2t201a
RÉF.: Pr€gâo Preson aal í.o 1 11201 1,
PARTESi Munklpb do Nova Sân!à 8áôâra, p€sroâ iuíldicá dê dkslto publio lnt6ma,

lnúita no CNPJ rob o n0 95.681.080/0001-ô0, com Bode ádminiâtrâlhá na Rua WâlÍÍ.do
Binâ@í dâ MoBs!. 222, àêa,i áto ÍêpÍ$mtâdo pôlo l€u PrgÍôlto Mmkipd, Sr
ClâudsmiÍ \âléíio, I a smpíssa NUÍRICARO ADMINI§TRADORA DE EENEFICIOS
LTDA - EPe iôecrltâ no CNPJ sb n' 00.05'1.20010001-r7, côÍn rodr nr Avsnlda BÍasS,
t 140 - CEP:85851.000 - Bslro: CúnUo, Foz do lguâçu/PR, nosto alo ÍspraEontado polo &.
Jnne MassawklTasakl.
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;::; PREFETTLTRA tuur\ltCtPAL

l*ir, NovA SANTA BARBARA
-.i..' 

, ."II,,. 
ESTADO DT) PARANA

Contrato no 01212014

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

SANTA BARBARA E A EIVPRESA NUTRICARD ADMINISTRADORA DE

BENEFrcros LTDA . Epp, TENDo poR oBJETo A coNTnnraçÃo oe
EMPRESA ESPEcIALIzADA PARA ADMINISTRRçÃo, GERENcIAMENTo

E FoRNEctMENTo MENSAL DE vALE nlrmrrurlçÃo eARA

SERVIDORES MUNICIPAIS.

Referente ao Pregão Presencial N0 14/2014.

CLAUSULA PRIMEIRA. OBJETO

1.1 - 0 presente contrato tem por objeto a contratação dos serüços de fornecimento mensal de vales-

alimentaçã0, para aquisição de gêneros alimenticios em estabelecimentos comerciais (supermercados,

armazém, mercearia, aÇougue, peixaria, hortimercado, comércio de lacticinios e/ou frios, padarias e similares)

destinado a aproximadamente 235 (duzentos e trinta e cinco) servidores do Municipio, podendo sofrer

alteraçoes de acordo com o número de admissoes e exoneraçÕes.

1.2 - O fornecimento dos referidos cartÕes de Vale Alimentação será do tipo magnético que permita ser

recanegado mensalmente para utilização no comércio local e em todo territorio nacional por cada funcionário

beneficiado com os mesmos, para um número aproximado de 235 (duzentos e trinta e cinco) servidores, nos

seguintes valores, a partir de2210412014.

VALORES DOS VALES ALIMENTAÇ AO DE ACORDO COM A LEI N.O 714, DE 04 DE FEVEREIRO DE

.157

2014

Rua !\'alÍiedo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. Fone 43.3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova
F-rnrril - li('il;r'rtr) rittsh trrutrr hr - u rr rt ttsh nr ,rot ht

) Cartoes de Vale Alimentação de R$ 120,00 (para aproximadamente 195 (cento e

e cinco) servidores que cumprem carga horária de 40 horas conforme legislação municipal).

idores que cumprem carga horária de 30 horas conforme legislação municil

adamente 02 (dois)

1

Bárbara. l)araná -

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial N0 14/2014, de um lado, a

PREFEITURA D0 MUNICíP|O DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa juridica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourtde Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir

Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4,039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 563.691,409-

10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro

lado a empresa NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n"

09.051 290/0001-TT,comsedenaAvenidaBrasil, 1140-CEP: 85851-000-Bairro: Centro,Fozdolguaçu/PR,

neste ato representado pelo Sr. Jorge Massayuki Tasaki, inscrito no CPF n' 336.440.809-25, RG n"

1 394 494 SSP/PR, 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 presente contrato, de acordo

com as seguintes cláusulas e condiçÕes a seguir estabelecidas e enunciadas:
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IINVIVElNOC olêd oluêureLluedur
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'euolsrs op souglelsrles soôrrues Jolqo op oprluos ou sopercuopêrc soluourcêloqelso

sop soôrnras so Jezrlecs4 ':INVIVUINOC op saped sep êssaJalur ap sag5ecrunu.roc Jêqocal 'sagôeuJolur
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