
0(],iPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ppffim$elrAEe@Wz
Processo Administrativo n.o 3212017

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self
Service e Marmitex), preparadas e servidas nas
dependências da Iicitante.

DATA DA ABERTURA: Dia 2810412017, às 10h00min.

DOTAÇAO:

Rua WalÍÍedo Bitlencourt de Morâes, 222, Íeleione - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.0 95.561.080/0001-60
E-mail: ticiracao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Biírbara - Paraná
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2017 130 02.001 .04. 1 22.0030. 2002 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 150 02.00 1 .04. 1 22.0030. 2002 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 330 03.001 .04. 1 22.0070.2006 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 340 03.001.o4. 122.0070.2006 504 3.3,90.30.00.00 Do Exercício
2017 370 03.001.04. 122.0070 2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 520 04.001 .06. 1 81 .0090.2008 0 3.3.90.30 00.00 Do Exercício

2017 540 04.001 .06.1 81 .0090 2008 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 660 05.001.í 5.122.0í00.2010 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 670 05.00í . í 5.122.0100.2010 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 730 05 001.'t 5.1 22.01 00.2010 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício

2017 740 05.001 .1 5. í 22.01 00 2010 504 3 3.90.39.00.00 Do Exercicio
2017 1370 05.003.20.608.021 0.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 í 390 05 003.20.608.0210.2016 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2017 í 550 06.002. í 2.36r.0240.2018 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1560 06.002. 1 2.361.0240.2018 103 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 1570 06.002.í 2.361.0240.2018 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1660 06.002. 1 2 361.0240 2018 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1670 06.002. 1 2.361.0240.2018 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1680 06.002. 1 2.36í.0240.20'.t8 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 1960 06 003. 1 2.361.0280.2021 102 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2017 1990 06.003. í 2.361 .0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 2500 08 00í.'t 0.30í.03/.0.2027 0 3.3.90 30 00 00 Do Exercicio
2017 2510 08.001. 1 0. 301 .0340.2027 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2520 08.001.10.301.03r'0.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2530 08.001.10.301.o3/o.2027 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

a
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

VALOR mÁxrtlO: n$ 41.251,60 (quarenta e um mil,
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Rua WalÍredo Bitlencourt de Moraes, 222,f eblone - 43.326S8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

2017 2540 08.00í í 0.30í.03r'0.2027 326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2590 08.00í . 1 0.301 .0340.2027 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 2600 08.001 . 1 0. 30í .0340.2027 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 26't0 08.001 . í 0.301 .0340.2027 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 2760 08.002. í 0.301 .0360.2029 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2770 08.002. í 0.301 .0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 2820 08.002. 1 0.301.0370.2030 495 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2017 2840 08.002. 1 0.301.0370.2030 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2940 08.002. 1 0.304.0390.2032 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 2950 08.002. 1 0 304.0390.2032 497 3.3.90.39.00 00 Do Exercício
2017 3020 09.00 1 .08.244.041 0.203/. 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3050 09. 00 1 . 08.244. 0 4 1 0.2034 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 3240 09.002.08.244.0430. 2036 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2017 3250 09.002.08.244.0430. 2036 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 3280 09.oo2.o8.244.0430.2036 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 3400 09. 003. 08. 243. 0 440.6037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 34r'.0 09.003.08 243.0440.6037 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2017 3490 09.003. 08.243.0450.6038 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
Do Exercício,01-3510 I 09.003.08.243.0450.6038 lO IS.S.SO.SS.OO.OO
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Nova Santa Bárbara, 21 de março de 2017.

DE - SEcRETARIA DE OBRAS, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE
EMPREGOS.

PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Venho por meio desta, solicitar a aquisiç.:,; de 960 marmitas Grandes
acompanhadas de 960 refrigerantes 290 ml ou suco por um período de 12 meses.
Que esteja à disposiçáo da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Empregos assim que seja solicitado em Nova Santa Bárbara.

E também a aquisição de 240 refeições acompanhadas de 240 refrigerantes
290 ml ou suco, por um período de 12 meses. Na cidade de Londrina-PR.

E também a aquisição de 60 refeições accrnpanhadas de 60 refrigerantes
290 ml ou suco, por um período de 12 meses. Na ciCade de Cornélio Procópio-PR.

sendo o que se apresenta para r:, rnomento

Atenciosamente,

u Ail)erto Reis
s€cretário dê Obras doTrabalho

ê 6êrâçlo de EmPregos

Pref, Mun. de Nova . Báóara

oall.-J

Luci Alberto dos Reis
Secretário de Obras. do Trabalho e Geraçáo de Empregos.

.-uLt

ü

Rua Watfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 4:í. i266.E100, I - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao ns b. l' br - rvww.nsb.pr.aov.br
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0tqNOVA SANTABARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoxnÊxcIA rNTERÀIA

De: Secretaria de Administração Dúaz2ll03l20l7

Para: DepaÉamento de compras

Assunto: Solicitação de Àbertura de Processo Licitatório

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, abertura de processo

licitatório para aquisição refeições no sistema self service para os servidores que se

deslocarem eventualmente para as cidades de Londrina e Cornélio Procópio, a serviço do

Município de Nova Santa Bárbara, nas quanlidades e especificaçóes seguintes:

- Londrina: refeição acompanhada de refrigerante ou suco - 130 refeições.

- Cornélio Procópio - refeição acompanhada de refrigerante ou suco - 70 refeiçóes

Deverá constar no edital a oferta de 02 tipos de carne, três tipos de salada, arroz,

feijão, uma opção de massa e sobremesa diariamente).

Estar claro tanto os horários de Íuncionamento do estabelecimento de forma a

garantir a alimentação aos servidores que necessitem.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e

consideração.

ATENCIOSAMENTE

Ca

i ' t)'. tL

rmen CoÉez Wilcken
Procuradora Geral

Lç:ilI
Data

Recebido por:
Nome Assi
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ltuPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.: Waffredo Bittencourt Moraes, 222, A ê3) 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pÍ.gov.bÍ - Nova Santa Bárbara - Paraná

C O RRE S PO N D E NC IA INTE RNA

DE DEPÁRTAMENTO DE EDUC,IçÃO, ESPORTE E CULTURÁ

N" 051/2017

Data:2210312017

PARA: DEPARTÁMENTO DE COMPRÁS

ASSI.INTO.. VÁLE RE o

O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria a abertura de

processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento de alimentação aos

funcionários pertencente à Secretaria Municipal de Educação que deslocam-se as cidades de

Comélio Procópio e Londrina.

Solicito um total de 200 (duzentos) vales refeições, sendo 100 (cem) para a

alimentação na cidade de Londrina e 100 (cem) para Comélio Procópio, que deverá ser pelo

,r, periodo de um ano.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Sérgio otTres êrreira
Secretário Mun. da Educação Esporte e Cultura

--w-fu tA-.
,1 -f

Recebido por
Nome As

a\iti \, úz
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REFEITURA MUNIOIPF,L f\OVA SANTA BAFTBARA
Secretaria Munir;ipa§ de Saúde ?J

CORRESPON DENC;IA I NTERNA

DE: Secretaria i\luriir:ipal de Saúde _lEl'1i5,?fc1 t i

PARA: Secretaria le Administracão t,{,:111L-,
ASSUNTOI Sol. de Fmpenho e F'agament,r - i{estaurante CorrrélÍo
Procópio/Lond rin a lNova Santa Barbara.

Meciante autori;:ação desta Secretaria ÍVlurricll>a.l ,lc; 3a-cle

solicito A Vossa Senhoria a abertura de processc licita'-óric pêra .i

contratação de empresa l:ata fornecirnento de alime",aÇã it it ;

funcionários pefiencen:es á Secretária ivlunicical de 3a,.::r- liic r. r:

total ce SOtcrnqüenta) r,'ales r'efeiçÕes para Lcndrirra , âI : -'1.i:ir:t ,. ' ' .' i

refeições para Coi'nélio Prr:copio ,: 3tl n,armitex 1ta"a 'l'rl ,l iiar'.rta

Barbara cnde será realtzaoas as canrpanhas oe 'vacinaçãc. qu: aeí€-i'i:

ser pelo 1:eríodo de um ano

Atenciosarriente,

rrni.,n","tJ$r"
Secretárla ÍtI unic

s de ,J IS

r. Sa

Recebido por: -
\-U.,'y\-^-

Nc rne

,'7, t :aL'lf* -
Âss Data

Ruá: \ 'aifredo B,lten.cuí de l,,4craÍs 1'?2? E'.13 :256.8.1i0) :- ''lP.l n' 95.561 08:/01.r'-60 : r'ia I

pmr sb(OclL:Âe Qf--Ll - No'J: San'n Sát3rê - PãÍêná

--l



PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA
Secretaria *íunicipaf íe flssistência Socfut

c.N.P.J. N.. í 9.560.789/000í 63

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, abertura de processo

licitatório para contratação de empresa para fornecimento de refeiçÕes aos

funcionários da Secretaria de Assistência Social, quando se deslocarem até as

cidades de Londrina e Cornélio Procópio e quando estiverem a serviço do município,

nas quantidades e especificações seguintes;

- Londrina: Refeição acompanhada de refrigerante ou suco 290 ml - 100 refeiçÕes

- Cornélio Procópio: Refeição acompanhada de refrigerante ou suco 290 ml - 100

refeiçÕes;

- Nova Santa Bárbara - 100 Marmitex média;

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

z;âi4t,
) t,). . "

CL +-Ç \.r'- -

Çiane fu [a Costa Kon[o
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, I 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266- | 486 e-maiI socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

CORRXSPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N'24t2017

Para: Setor de Licitações Data:0410412017

Assunto: Vale Refeição

Recebido r (r>/ollData
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MARIA IVONE JOSIANE NUNES HUDSON MINAS AKIRA VILMAR MEDIA
R$ 25,00 R$ 27,40 R$ 14,00 R$ 21,50 R$ 35,00 R$ 2í,90REFEIÇÃo ')?,:gl)',t R$ 24,13
R$ 12,50 R$ 15,50 R$ 13,00MARMTTEX MÊD|A 1.'..,.r R$ 13,67

R$ 16,50 R$ 14,00MARMITEX GRANDE I;,,:,., R$ 16,50 R$ í5,67

-

,J

)



PREFEITURA MUNIC!PAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo peneNÁ

083

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 32664100
Setor de Comp ras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com

Assinatura -

EMPRESA (RAzÃo soclAl): H uJ 0.., ?.u:,.Àu rt^e l,\L-t,ü/'^,,'

ENDEREÇO: àU, lmí\rll"J}r ,t^arr''".d }^r-rc,-\ 5 5 i ll,trp
CNPJ: 2\ i l5 .019 ,/c,r' t .- /1
TELEFONE: \.r\) 3JçÉ - 

'6 
cf,

"coTAçÃo DE PREçO"

\,1

Item Descrição Valor
01 Refeição acompanhada de suco ou

refrigerante 290 ml. 14, oç
03 Marmitex média acompanhada de suco

ou refrigerante 290 ml.
13, so

04 Marmitex Grande acompanhada de suco
ou refrigerante 290 ml. ltl,@

Rua Walírsdo Bittêncourt de Moraes no 222,ll143.3266.12221CNPJ no 95.56í.080/000'160
E{ail: !!9iê939!gu0gtrei!ggl[ - Nova Santa Báóara - Paraná

&'"\



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo peneNÁ

'r.ú

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8í00
Setor de Comp ras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@Email.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL):

ENDEREÇO:

CNPJ: .1 'í r
TELEFONE:

Assinatura -

!J

. tI

1' (- r.5 J )t'L\q ,'lL 1...<r-., -§!
?---l

"coTAçÃo DE PREçO"

\_ ).> -/

\\

Item Descrição Valor
01 Refeição acompanhada de suco ou

refrigerante 290 ml.
,-

1 7.

03 Marmitex média acompanhada de suco
ou refrigerante 290 ml.

04 Marmitex Grande acompanhada de suco
ou refrigerante 290 ml. 1Ç sr>

Rua WalÍÍedo Bittencouí de Moraes no 222,1147.3266.12221CNPJ no 95.56'1.080/000í {0
E{ail: liciacaonsbÍDqmail.com - Noya Santa Bárbara - Paianá

I



PREFEITURA MUNICIPAL
NovA sANTA eÁneeRA

ESTADo oo pannNÁ

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266€100
Setor de Comp ras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com

EMPRESA(RAZÃoSoclAL): rll.., ú. '.=,r- i"---u1il- . - c.,, t -..-: )
ENDEREÇO: I {-'".,11";ç-; .L,-r,".,: ' \l."qr'< "- r rr -' A I -

CNPJ: l-r l,-? '.5-j i,.,_, ) - Ça

TELEFONE: 'l-i j 'l; ri í4

"coTAçÃo DE PREçO"

0ii

\a .)

-a:-'í-t
--)-

Li'-,-d? fft
Assinatura {!0'LLL'

Item Descrição Valor
01 Refeição acompanhada de suco ou

refrigerante 290 ml.
03 Marmitex média acompanhada de suco

ou refrigerante 290 ml. 11,j.
04 Marmitex Grande acompanhada de suco

ou refrigerante 290 ml.

Rua WalHo Bittencourt de Moraes no 222,1113.1266.12221CNPJ nô 95.561.0E0/0001'60
E-mail: llgiegêglgqEDgllgilggE - NoYa Santa Bárbara - Paraná

./íj ..lJ
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A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8100
Setor de Gompras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com

EMPRESA (RAZAO SOCIAL): MARGIO MAZZIONI RESTAURANTE - ME

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS, 2121

CNPJ: 1 1.731.877 10001 -79

. ELEFONE: (43) 30254347
. 1 l-,t o

r' \v _ "-
al

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

"coTAçAO DE PREÇO"

Erzsrazz/ooo1-D
MARCIO MAZZIONI RESTAURANTD

AV. DUOUE DE CAXIAS, 21 21
CENTBO - CEP E6O I O- 1 90

L LoNDRINA - PR J

R$21,s0

\,tilà5'i)e C,,; NO - Í)trn@ !uT^ AiL co'n

Hâtrl:

Item Descrição Valor
0í Refeição acompanhada

I refrigerante 290 ml.
de suco ou

ep. s60lqls

Éili.l

Âv. !{àriíEiá n 755 C€p

Fillãl

n 0r2 cê9 8602).150
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARÂNÁ

À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 32664í00
Setor de Compras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb mail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL) : Jorqe Akira Obara ME

ENDEREç O: Rua Guaoo ré, no 962

CNPJ: 78.645.645/0001 -79

TELEFONE: (43) 3329-3158

"corAçÃo DE PREçO"

Item Descrição Valor
01 Refeição acompanhada de suco ou

refrigerante 290 ml.
R$35,00

Carimbo com CNPJ - 78.645.645/0001-79

JORGE AKIRA OBARA ME

Rua Guaporé, 962 - Vila Nova
86025-000 - LONDRINA - PR

Assinatura -
n%'*Cí*

A(t ái AU ltA.ali rf,
Rua walfredo Blttencouá dê Moraes no 222, l(43.3266.'1222) CNPJ no 95.56í.0E0/000í 60

E{rleil: Igiggê9!g!l@9l49!!99D . Nova Santâ Bárbare - PaÍaná

U
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VIL]'IAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA. EPP

CNPJ: 12.815.65710001-00 - CIGAD: 9o5.39Oa3-O3

Avenida XV de Fevereirr, 213-8, Gentro- Tel: 43-3524-3300

CORHELIO PR,OCOPIO - PARÂT{A - CEP 86300-000

^

coTAçÃo DE PREçOS

Ao Municipio de Nova Santa Bárbara

Setor de compras - taria Rezende

Email: : licitacaonsbúDomàil.com

Comélio Procópio, 06 de fevereiro de 2017

Joana Paula Riquena
Gerente Administrativo

Item Descrição Valor

0í Refeiçáo acompanhada. de suco oú
refrigerante 290 ml.

R$ 21,90

Sonuatiotr eN A@ lbr'naiu ' 
co'n
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0410412017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando a contratação de empresa no
ramo de fornecimento de refeições (Self Service e Marmitex), para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

tu
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bá,rbara, Paraná
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PREFEITURA IIUNICIPAL
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coRREsPorpÊncra TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 1l /04 /2017

De: Departamento de Llcitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual contÍatação de empresa no
ramo de fornecimento de refeiçóes (Self Servlce e Marmitexf ,
preparadas e servidas nas dependências da licitante.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para contrataçáo de empresa no
ramo de fornecimento de refeiçÕes (Self Service e Marmitex), preparadas e
servidas nas dependências da licitante, conforme solicitações das Secretarias
Municipais, num valor máximo previsto de R$ 41.251,60 (quarenta e um
mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para um período
d,e 12 (dozel meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamen

Elalne C nd ttk os Scnúos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.E 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacaoÔnsb.Dr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURÂ MUNICIPAL 0i7mfr*ffiHtfi
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcn TNTERNA

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 1110412017, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para contratação de empresa no ramo de
fomecimento de refeições (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências
da licitante, conforme solicitações das Secretarias Municipais, num valor miíximo previsto de
R$ 41.251,60 (quarcnta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), para
um período de l2 (doze) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.00302002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 130;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150.

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.007 0.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330; 340;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.181 .0090.2008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 520;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 540.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 660:670;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '730;740;

003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0210.2016 - Manutenção da Departamento de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1370;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1390.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2024 - Manutenção do Departamento Municipal de

Escolas;
3.3.90.30.00.00 -Material de Consumo; 1550; 1560; 1570;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1660;

003 -Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0280.2021 - Manutenção do Ensino Fundamental - FTINDEB;

Educação e

1670;1680;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Cenlro,l 43.3266.8100, E - t6.250-000 - NoYa Santâ B&bara,
Paraná - El - www.nsb.or.sov.br
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3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1960;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0340.2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 2510; 2520; 2530; 2540;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;2590;2600;2610;
2620:2630:
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0360.2029 -Bloco de atenção Brisica - PAB Fixo;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2760;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica;27'10;
10.301.0370.2030 - Bloco de Atenção Básica - PAB Variável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2820;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2840;
10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2940;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2950.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0410.2034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3050;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3240;3250;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic a;3280;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3400;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3440;
08.243.0450.603 8 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3490;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3510.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova S fubara, l0/0412017

Atencio

Lauril e Souza ampos
Contadora/CRC 045 6/O-4

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Cenfro, t 43.3266.8100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - www.nsb.or.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA UilJ

coRRESPONDÊrCre rUtenra

De: Setor de Licitações
Para: Depertamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1110412017.

Prezado Senhor,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias Municipais,
solicitando o registro de preços para contrataçáo de empresa no ramo de fornecimento de
refeiçôes (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências das licitantes
que deverão estar localizadas nos municípios de Nova Santa Bárbara, Londrina e Cornélio
Procópio, num valor máximo previsto de R$ 41.251,60 (quarenta e um mil, duzentos e
cinquenta e um reais e sessenta centavos), para um período de 12 (doze) meses e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária através da
dotação:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; í 30;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.OO7O.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 330; 340;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - SecretaÍia Municipal de Segurança Pública;
06.18í .0090.2008 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 520;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 540.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçáo de Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geraçâo
de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 660; 670;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,730;740i
003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0210.2016 - Manutençáo da Departamento de Agricultura;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1370;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; í 390.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2024 - Manutençáo do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1550; 1560; 1570;

Rua Walfredo B ittencourt de Moraes no 222, Ce1rlo, t 43. 3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.sov.br
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3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1660; 1670; 1680;
003 -Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0280.2021 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1960;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0340.2027 - ManutenÉo do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2500; 2510; 2520; 2530: 2540;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2590; 2600;
2610;2620;2630;
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS;
10.301.0360.2029 - Bloco de etençáo Básica - PAB Fixo;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2760;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2770;
10.301 .0370.2030 - Bloco de Atenção Básica - PAB Varíável;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2820;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2840;
10.304.0390.2032 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2940;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2950.

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.U10.2O34 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3050;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - Manutençáo do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3240;3250;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3280;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.6037 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3400;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3440;
08.243.0450.6038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3490;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 35í 0.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresênta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Ludit dos Santos
Setor de Lic ções

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro, E 43.3266.8l00 X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Àv. Walfredo Bittencourt de Morôes fio 222, Fone/tax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-naif: pÍúsbonsb . p! , gov . br - Nova Sânta Bárbara - Pàraná

Parecer j uridico

Solicitante: Departamento de Licitações e Contratos.

Mandaram a esta Procuradorj-a pedido de parecer

acerca das providências a serem adotadas para a

contrataÇão de fornecedor de refeições - seff servisse
e marmitex - preparadas e servidas nas dependências do

adludicatário, num vafor máximo previsto de R$

47.25I ,60 (quarenta e um mil, e duzentos e cinquenta e

um reais e sessenta centavos), conforme solicitação de

variadas secretarias desta municipalidade.

I.
De saida, consta o pedido e justificativa pelo

órgão a ser beneficiário com a pretensa contrataÇão,
com caracterização precisa do objeto e val-or máximo a

ser ficitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação de

dotação orçamentária e parecer contábi1 para fazer
frente com as despesas da pretensa contrataÇão.

Ademais, está devidamente autorizada pela
autoridade administrativa competente.

E o breve refatório.

de5PódÉníl
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^o 
222, For.e/Fax (043) 3266-8100

cNP.' N. o 95.561.080/0001-60
E-mâi1: pmnsbq4sb,pr.gov.br - Nova Sanla Bárbara - Palaná

II.
Inicial-mente, via de regra, as obras, serviços,

compras e alienações do Poder PúbIico devem ser
precedldas da realização de processo administrativo
fÍcltatório. Dito preceito decorre, inclusive, de

mandamento constitucionaf . Senão vejamos:

Art. 31 . A administração púb1ica direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Eederaf e dos Municipios
obedecerá aos principios de Iegalidade,
impe s soal.idade, moralidade, publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte:

XxI - ressalvados os casos especificados na

legj,sJ-ação, as obras, serviços, compras e

alienações serão cont.ratados mediante processo

de licitação pública que assegure igualdade de

condições a todos os concorrentes, com

c1áusulas que estabeleçam obrigações de

pagamento, mantidas as condições êfetivas da

proposta, nos termos da ]ei, o qual somente

permitirá as exígências de qualificaÇão técnica
e econômica ind j- spensáve j- s à garantia do

cumprimento das obrigaçÕes.

Como forma de dar maior efetividade a esse

normado, o legislador infracon s t j. tuciona I editou a Lei
n. 8.666/93, que cuida, num contexto amp1o, das

licitações e contratos administrativos.

I
Pó§iqq2 de 5
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Àv, Walfredo BiEtencourt de Moraes no 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N." 95.5 61.080 /0001-60
E-naÍl: pmnsbonsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbêra - Palaná

tJ:. ó

A partir da

foram sendo edl tados

na edição da Lei n

modafidade pregão1 .

lei geral-, outros reguJ-amentos

pelo Poder PúbIico, até chegar-se

70.520/2002 - que instituiu a

Acredita-se, salvo mefhor 1uizo, que a

modalidade pregão é a que me1hor se amolda às

circunstâncias do caso corrente, eis que o objeto a ser

contratado não exj-ge um processo/procedimento de maior

elaboração/ em outras palavras, por demais complexo.

O obleto a ser licitado é dotado de natureza

comum, cujos padrões de qualidade bem podem ser

"objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais de mercado".

Esses elementos,

de legalidade,
val"e dízer, no

tornam poss íve I
que tange

a adoção

ao

doaspecto
pregão2:

Lei n. L0.520/2002

Àrt,
coDunÉr,

PaEa aquisição de

poderá sêr adotada

e gêrvaços

Iicitação na

bens

a

1 A firn de não envofver o ]-eitor em erro, clariflca-se que a modafidade
pregão não foi a úl-tina a ser instituida pelo Poder Legislativo. outras
mais foram e a.inda continuam sendo constituidas, como, por exemplo, o
RDC - Regine Diferenciado de ContrataÇão.

2 No acórdão o' 2712/2008 o Tribunal de Contas da Uniâo afirrnou que:
utifj-zaÇão da modal-idade pregão é possivel, nos termos da Lej-
10.52A/2AA2, sempre que o objeto da contratação for padronizáve1
disponivel no mercado, i ndependent emente de sua complexidade".

n
e

l
I

Pógho íde 5
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í-,.1

E-ftâi]: Dhn sbGnsb.pr.qov.b! - Nova Santa Bérbala - Parôná

nodalidade de

Lei .

(grifos).

prêgão, que será regida por esta

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços
comuns, para os fins e efeitos deste artigo,
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edÍta1,
por meio de especificações usuais no mercado.

Destaca-se do dispositivo o vocábulo "poderá" e

não "deverá" fazê-Io pefo pregão, sendo, pois,
facultati-vo ao Poder Públ i co .

Em que pese isso, dentre as modafidades

Ij.citatórias, o pregão afigura como sendo a mais

simples, e por isso, acarreta grande ceferidade e ampla

partici.paÇão de pretensos licitantes, o que converge

com os objetivos Iicitatórios, conforme prescreve o

art. 30, da Lei n. 8.666/93:.

Lei n. I .666 / 93

Art. A l-icitaÇão destina-se a garant.ir a

observância do princípio constitucional da

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
paraaadministraÇàoeapromoçãodo
desenvoLvimento nacional, sustentáveL e será

processada e julgada em estrita conformidade

com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da

!/ 
|

Pógoo4 de 5
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tl:1

v incu.L a Çã o

j ulgamento

correfatos.
ob j et j.vo e dos que lhes
ao instrumento convocatório. do

são

Esta Assessor j.a sugere a adoção do pregão para

acobertar a contrataÇão do objeto do caso corrente, em

vista, primeiro, que há expressa autorizaÇão legal-, e

outra, pelas vantagens provi-ndas desse procedimento,

especialmente num Municipio de porte pequeno.

De tudo quanto se viu, esta Procuradorj-a opina

pela adoção da modalidade licitatória pregào para a

contrataÇão do objeto, com possibilidade de registro de

preÇos (a critério da AdministraÇão) e anál-ise do menor

preço por lote.

É o parecer, salvo meLhor juizo.

Nova Santa Bárbara, 11 de abril- de 2071 .

' .À.

t/ -

Gabriel'A]-ueida de Jesus

Procuradoria Jurídica

Pógino 5 de 5



026
PREFEITURA MUNICIPAL

Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREcÃo PRESENCIâL n" 2ol2ol7, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contrataçáo de empresa no
ramo de fornecimento de refeições (Self Service e Marmitex), preparadas e
servidas nas dependências da licitante, normatizaçáo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, lÊi Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de 08l08l2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" 01612017, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

ao Setor de Licitaçáo para âs

Nova Santa Bárbara, 12 I 04 l2Ol7 .

ondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANA

AV|SO DE LICTTAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 2OI2O17

Processo Admi nistrativo n.' 3212017

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self Service e
Marmitex), preparadas e servadas nas dependências da
licitante.

Tipo: Menor Preço, Por item.

03;

Recebimento dos
28t04t2017.

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 28/0412017, às 10h00min.

Preço Máximo: R$ 41.251,60 (quarenta e um mil, duzentos e
cinquenta e um reais e sessenta centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍldas em horáio de
expediente na Prefeitura Atlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, slfo â
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 1210412017.

Fabio H que Gomes
oetro

Portaria 01612017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes f 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86 0-000

a
0

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

pRecÃo PRESENcIAL N" 2ot2o1z
Processo Administrativo n." 3212017

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail I icitecao(Ansb. pr.qov. br.

A falta de Íemessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da

comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumênto convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao ceÉâme licitatório.

Fabio Hen e Gomes
P etro

Porta n'Q1612Q17

'J- )

I

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@lsb.pr.sov.br - www.nsb. ov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pReoÃo PRESENcIAI No 2ol2o17
Processo Administrativo n." 3212017

Objeto: Registro de preços para êventual contrataçâo de empresa no ramo dê
fornecimento de reÍeições (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas
dependências da licitante.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

02s

, aos I t2017

Carimbo Padronizado da Empresa

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.qov.br

2

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



{&
It*I.ffi

PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pReeÃo PRESENcIAL No 2otzolz
Processo Administrativo n.' 3212017

uclrAÇÃo ExcLUsLvÂ pARA MTcRoEUpRESA E EMpRESA DE pEeuENo poRTE

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC 147120'141.

ABERTURA DA LICITAçÃO

Abertura: Dia 2810412O17 , às í 0:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às 09h30min, do dia 2810412017.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 01612017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na

modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento

de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual contratação dos itens

relacionados no ANEXO l: Contratação de empresa no ramo de fornecimento de
refeições (SelÍ Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da
licitante, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n"

14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.892J2013 e n" 8.25012014,

Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, na Lei

Federal n.o 8.666/1 993.

A Íetirada deste Edital poderá ser Íeita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222

- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email

licitacao(An b.or.oov.br ou através do site www.ns ov.b

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02

(dois) dias úteis antes da data Íixada para a abertura da licitaçáo, endereçados ao e-mail:

licitacao@nsb.pr.qov. br. As Íespostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.oov.br, para ciência de todos os

interessados,

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2810412017, às í0h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n' 222, BaiÍo Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e
sua equipe de apoio.

1. DAS CONDIÇÕES DE PARflCTPAçÃO
I .'l . Poderão participar desta Licitação exclusivamentê as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

03ú
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.
1.2. Pata se DÍomover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e

,iJ I

reoional. a amoliâcão da eficiência das ool íticas públicas, o incentivo à inovacão
tecnolóqica e o tratamento diferenciado e simoliÍicado oara as MPE. a Autoridade
Competente poderá, iustiÍicadamente. dar prioridade de contratacão às MPE que
seiam sediadas local, e que oossuam propostas até í0% (dez por cento) superiores
em relacão ao melhor oreco válido. em coníormidade com o Art.48. § 30. da Lei
Complementar no í47120í4.

1.2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 30 da Lei Complementar 12312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob íalência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consóÍcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definiçáo

do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO E DAS CONDIçOES DE FORNECIMENTO

2.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual contratação
de empresa no ramo de Íornecimento de refeições (Self Service e Marmitex),
preparadas e servidas nas dependências da licitantê, conforme especificado no ANEXO

l, que integra o presente Edital;

2.2. O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar

licitação específica paÍa contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade

de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei

no 8.666/93 e suas posterioÍes alterações;

3.1

3. DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
amentária:o

DOTA ÕES

ayÁffi ffi sFti-"í+3F5->E t4eaFÍa-,o i.ffi
130 lOz.OOt.Oanz.OO3O.2oO2 lO lS.e.SO.SO.OO.OO Do Exercício2017

2017 150 lOZ.OOt.Ot.',tZZ.OO3O.2OO2 lO lS.a.SO.SS.OO.OO Do Exercício
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2017 330 03.oo1.o4.122.O070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 340 03.00 1 .o4. 1 22.0070. 2006 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 370 03.00 1 .04. 1 22.0070. 2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 520 04.001.06.'t 81.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 540 04.001 .06. í 81.0090.2008 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
2017 660 05.001 .1 5. í 22.01 00.20í 0 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 670 05.001.1 5.122.0100.2010 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 730 05.001.1 5.'122,0100.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 740 05.001.1 5.122.0100.20í0 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
2017 1370 0s.003 20.608.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

20't7 1390 05. 003. 20. 608. 021 0.20 1 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 1550 06.002. I 2.361.0240.2018 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2017 1560 06.002. 1 2. 36 I .0240.20',t8 í03 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 1570 06.002. 1 2.361.0240.2018 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 1660 06.002. 1 2.361.0240.2018 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

20't7 1670 06.002.'1 2. 36'1 .0240.2018 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 1680 06.002. 1 2.36í.0240.2018 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 1960 06. 003. 1 2. 361. 0280.2021 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 1990 06.003. 1 2.361 . 0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2500 08.00í 1 0.301.0340.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2510 08.00í. 1 0.301.0340.2027 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2520 08. 001 .'t 0. 30't .0340.2027 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2530 08.001. í 0.301 .0340.2027 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 25/.0 08.00 1. í 0. 30í .0340.2027 326 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2017 2590 08. 001 . 1 0.301 .0340.2027 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2600 08. 001 . 1 0.301 .0340.2027 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 26'tO 08.00í . 1 0.30 1 .0340.2027 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2760 08.002. 1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2017 2770 08.002. 1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2820 08.002. 1 0.301.0370.2030 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2840 08 002. I 0.30í.0370.2030 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 2940 08.002. í 0.304.0390.2032 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 2950 08.002. 1 0.304.0390.2032 497 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 3020 09.001.08.244.0410.203/ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3050 09.001.08.244.0410.203/. 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 3240 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3250 09.002.08.244.0430. 2036 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2017 3280 09.oo2.08.2M.0430.2036 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2017 3400 09. 003. 08. 243. 0 440.6037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 3/,40 09. 003. 08. 243. 0 440.6037 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2017 3490 09.003.08.243.0450.6038 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2017 35í 0 09. 003.08. 243. 0450.6038 0 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente editel poderão ser Íeitas até es 17 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadáo ou licitante.

c3Z
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PREFEITURA MUNICIPAL
l,J,)NOVA SANTA BARBARA

ESTÂDO DO PARANÂ

4.1.1. A impugnaçáo deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razâo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e Íac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preámbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encamlnhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao(Ansb. pr.qov. br
4.1.2. CabeÍá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quetro (24) hores.

4.í.3. Não serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.
4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnaçáo contÍa o ato convocatório, será

designada nova data para a rcalizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAçÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para participa cão de Microemoresas (MEl. Emoresas de
Peoueno Porte (EPP) e/ou Microempree ndedor lndividual (MEl). oualificadas como tâis
nos termos do artiqo 30 da Lei Complementar n.o 123/2006, com es alteracões da Lei
Complementa r n.o '!'47120'i.4.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e Íavorecido previsto no aÉigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o '123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno poÉe:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com

sede no e)íerior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei

Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
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5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por açóes;

5.2.í0. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaçáo e habitualidade.

6. OA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - UeetUfeçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da PreÍeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bârbara - Estado do Paraná, até às 09h30min, do dia 2810412017, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

6.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a oarticipacão de licitante retardatário,
considerado estê. aquele que aDresentar os envelopes aDós o horário estabelecido

m smos rovado or meio do rotocolo de Prêfe
Nova Santa BárbaÍa

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçáo de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO X.

7.2.1. A não apresentaçáo, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassif icação da sua proposta no
presente certame. Contudo, ele náo poderá apresentar lances verbais ou qualquer
manifestação em nome da mesma na sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alteÍaçôes, ou consolidação,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
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por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apÍesentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitâção, conforme modelo do ANEXO

V do presente Edital.

7.8.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo

constante do ANEXO V.

7.8.2. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçáo, no Envelope 1 - Proposta de

Preço, sob pena de náo conhecimento da sua proposta.

7.9. Conforme previstos na Lei Complementar no í 23106, as MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresenlar a documentação comprobatória

dessa condição, através do seguinte documento:
a) certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, documento

equivalente, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 30 (trinta) dias:

7.'10. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,

no Envelope í - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relaçáo detalhada do objeto da licitaÇão (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01

PROPOSTA, com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

8.3. A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anêxo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificação da empresa (Razáo Social e lnscriçáo no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l)

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inÍerior a 60 (sessenta) dias;

f) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
g) Data e assinatura do proponente.

8.4. A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE) ou se não for
possivel eÍetivar e leitura dos dados, implicará na desclassificação da proposta. Se os
dados estiverem incompletos poderá ser preenchido pelo Pregoeiro.
8.4.'1. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicion ada, para que não sofra danos;
8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo digital;
8.4.3. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo

estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
8.4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especifi caçóes exigidas;
8.4.5. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br. na guie Licitações/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
8.4,6. a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.4.7. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de veriÍicar
as informações sobre a qualidade e característica dos serviços ofertados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s) proposto deveráo estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instÍumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para

execuçáo dos serviços licitados.

03t,
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9. DA AeRESENTAçÃo Dos DocuMENTos eARA HABtLtTAçÃo
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administraçáo, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitaçáo.
9.1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/Íilial: Os documentos apresentados deveÍão estar em nome do
licitante responsável pela execução dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela execução dos serviços íor à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abeÉura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABILITAÇÃO:
í0.I. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação a"4
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.2121199'|., às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
í0.í.2. PÍova de regularidade fiscal perante a Fazênda Estadual relativa aos tributos.-H
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Oebito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei; Ll
'10.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos{ I

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positive com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na Íorma da lei;

10.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,-ll
mediante apresentação do CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, Íornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF. ' -i
10.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ; mediante al( \
apÍesentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, l.z
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (GNDD,4
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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10.2. DocUMENTAçÃo couPLEMENTAR:
10.2.í. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIll do art. 7
da Constituição da República Federativa do Brasil de í 988, conforme o que disciplina o

inciso V do ad.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esÍeras, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

10,2.4. Declaração de não perentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

'10.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.4. As certidões e/ou cerlificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio
correspondente.

10.5. As declaraçóes emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.

í0.6. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.7. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar loda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com eíeito de certidáo
negativa.

10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos.já
convocados para apresentar sua documentaçáo de habilitação e, se necessário, observada

03s
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a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado
o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,
devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitaçáo.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deveÍá manter-se na vigência da Ata de
Registro de Preços.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
íí.1. No dia, hora e local designados, neste edital, seráo recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

í 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

1 '1.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiçóes de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

í1.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisilos estabelecidos neste
instrumento.

11.5, A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

1'1.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

í 1 .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaçáo.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
'l 1.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

0 3:;
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11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

11.9. No curso da Sessão, dentre as pÍopostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderáo fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três oÍertas nas condiçóes definidas no subitem 9.9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.'11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusáo do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.13. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes maniÍestarem seu desinteresse em apÍesentar novos lances.

1'1.14. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o

Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços

praticados no mercado.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçáo da aceitabilidade do preço

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela adminisÍaçáo.

11.í6. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de 'HABILITAçÃO' oo licitanle que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no irem 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e

item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 'l 1 . '17.

íí.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subseqúente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habllitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuraçáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

I
n
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11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

11.21. No caso de vícío na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condiçáo de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidóes negativas ou positivas com eÍeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

'l 1.25. Serão inabilitados os licitantes que náo apresentarem a documentação em situaçáo
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAçÃO oOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAçÃo, deste Edital.

11.26. No orazo de 0í (um) dia útil co os do encerramento da sessão. a licitante

0i1

declarada vencedora, deverá aDresentar sua DroDosta com os valores devidamente
aiustados

11.26.1. Na recomposição final, os preços unitários não poderáo ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada

vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

í í.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
Íicando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessáo.

11.29. A licltante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de
recoÍrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a execução deíinitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

'lí.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

t4
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í2. DA ADJUDICAçÃo E DA HoMoLoGAçÃo
í2.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por
Item desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intençáo de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposiçáo de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicaçáo e homologaçáo.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçáo das razões do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razôes em igual

número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata aos autos.

í3.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos

diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email

licitacao@nsb Dr.oov-br e encaminhado por intermedio do Pregoeiro à autoridade

competente, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão, no prazo de 3 (três) dias

úteis.
í3.3.í. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do

Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçóes do site
www. nsb. or.oov. br.

13.4. Oa aplicação das penalldades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá Íecurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

í4. DO REGTSTRO DE PREÇOS
í 4.1. Após a homologaçâo do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
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mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos
classiÍicados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

14.2. Pa.a a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregáo Presencial. Em caso de não
atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, Íica facultado a PreÍeituÍa convocar
os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a execução dos serviços nas condições previstas neste edital
e seus anexos.

14.3. A efetivação da autorização de fornecimento se caracterizarâ pelo recebimento pelo

fornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraçóes,

obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens

registrados.

14.6. No caso de solicitaçáo de revisáo de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Prefeitura adolará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaçáo deste
certame licitatório.

14.8. A deliberação de deíerimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até '15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

í5. DAVIGÊNC|A
'15.1 . O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 ldozel meses, a

contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

í6. DO CONTRATO
16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;

l6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná -,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br



G
It*lf.ffi

PREFEITURA IVIUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA Ulr
ESTADO DO PARANA

b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

16.2. Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiçôes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicaçáo das sanções cabíveis previstas neste Edital.

í7. DO PRÁZO

17.1. O prazo para início do fornecimento é imediato, após a assinatura dâ Ata de Registro
de Preços.

18. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERV|çOS

18.1. As refeições deveráo ser servidas nas dependências da Licitante

í9. DO PAGAMENTO
19.1. Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentaçáo da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo I 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
í9.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a

correção monetária.
20. DO VALOR

20.í. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 4í.25í,60 (quarenta e um mil,
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centayos), conforme Anexo l- Termo de
ReÍerência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execuçáo, comportarem-se de modo
inidôneo, Íizerem declaração falsa ou cometerem fraude Íiscal, poderão ser aplicadas,
conÍorme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
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| - lmpedimento para registro na Ata, se concluÍda a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotaçáo restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas hipóteses
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puniçáo ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a
penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
21.2. A aplicaçáo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.

21 .3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

21.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo Íornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de

recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de PreÇos;

lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez

comunicados ofi cialmente;
lV - Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração

Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
21.6. A aplicaçáo das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação

de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais perdas

e danos causados à Administração.

22. DAS OTSPOSTÇÔES FTNATS

22.1. Nenhuma indenizaçáo será devida aos licitantes por apresentarem documentaçáo e/ou

elaborarem proposta relativa ao presente Pregáo Presencial.

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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22.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente
normal na Administraçáo da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes farão constar em sua documentação: endereço, número de fax e telefone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenizaçáo, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação,
b) alteradas as condiçóes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 21 da Lei

8.666/93.
23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1 . ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de Declaraçáo (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte

23.7. ANEXO Vll - Modelo de DeclaraÉo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;

23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;

23.í0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.í í. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parentesco;

23.12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 1210412017

0it,

/z;
Eíic Kondo

Prefeito Municipal

Fabio Hen Gomes
tro

Po n'Q1612017
P
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Carm CoÉez Wilcken
P dora Geral

Lucio A Éo dos Reis
Secretário Municipal de Obras, Trabalho e Geração de Emprego

o errê tra
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura

r-\
LJ

Michel*oares de Jêsus
Secretária Municipal de Saúde

i,*-
Gi,YJQôà,fs,/"-fu'#;â*t-.*"

Secretá)í,a Municipal de Assistência Social
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pReoÃo PRESENcIA L No zot 2017

ANEXO I

TERMo oe nerenÊHcra

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.í. A presente licitaçáo tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self Service e Marmitex), preparadas
e servidas nas dependências da licitante, conforme especificações e quantitativos abaixo
relacionados.
1.2. O valor máximo global é de - R$ 4í.25í,60 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta
e um reais e sessenta centavos).

2. ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:
LOTE: 1-Lote00í

é-pÍç01ffi
15.513,301 7230 MARMITEX TAMANHO GRANDE,

na cidade de Nova Santa
Bárbara, contendo no mínimo:
arroz, feijáo, saladas, verduras e
carne, acompanhado de 0í (um)
refrigerante ou suco de 290 ml.
Embaladas em marmitex de
alumínio.

990,00 UN 15,67

7229 MARMITEX TAMANHO MÉDIO, NA

cidade de Nove Santâ Bárbara,
contendo no mínimo: arroz, feijão,
saladas, verduras e carne,
acompanhado de 01 (um)
refrigerante ou suco de 290 ml.
Embaladas em marmitex de
alumínio.

100,00 UN 13,67 í.367,002

3 7231 REFErÇÁO TNDTVTDUAL (Serf
Service), na cidade de Cornélio
Procópio, contendo no mínimo:
arroz, Íeijáo, macarrão, 03 (três)
tipos de saladas, verduras e 02
tipos de came (branca e vermelha),
acompanhado de 01 (um)
refrigerante ou suco de 290 ml.

390,00 UN 24,13 9.410,70

7228 REFETçÃO TNDTVTDUAL (Serf
Service), na cidade de Londrina,
contendo no mínimo: arroz, feijão,
macanão, 03 (três) tipos de
saladas, verduras e 02 tipos de

620,00 UN 24,13 í4.960,604

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.govlr - www.nsb r ov.br
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lcarne (branca e vermelha),
lacompanhado de 0í (um)

lrefrigerante ou suco de 290 ml
TOTAL 4í.25í,60

2.1. As refeiçóes serão fornecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias
Municipais, de acordo com especiÍicaçóes e preço registrado, mediante apresentação de
autorizaÇão do município/secretaria (Vale Refeiçáo).

2.2. O almoço deverá ficar a disposição entre 1 t hoomin e 15h00min

2.3. O prazo para fornecimento será IMEDIATO

2.4. O fornecimento será realizado, nas quantidades e especificações constanles na
autorizaçáo (Vale RefeiÉo);

2.5. Nenhum fornecimento será autorizado sem a apÍesentação do Vale Refeição;

2.6. As refeições devem ser preparadas e servidas, em conformidade com os procedimentos
técnicos, culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentaçáo.

2.7. A empresa licitante deverá ser estabelecida dentro da sede do Município de Nova Santa
Bárbara/PR para os itens í e 2, no Município de Cornélio Procópio/PR, oara o item 3 e no
Município de Londrina/PR, para o item 4.

2.8. PaÍa os itêns 3 e 4 as refeições deverão ser servidas nas dependências da Licitante, no
sistema Self-Service, sem que haja qualquer restrição na escolha ou quantidade dos
alimentos.

2.9. Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no

Edital de Licitação.
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 2OI2O17

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP202017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb ov. br
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ANEXO il

ED|TAL oe pRecÃo pRESENctAL No 20t2011

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe

Nova Santa BáÍbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb ov.br - www.n
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL N" 2ol2o17

ANEXo rv - rrusrRuçóES eARA eREENoHTMENTo DE pRoposrA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável

para a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome

PP2020í 7_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP2020í7-ANEXO2-ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.

Abra o arquivo PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botáo :l

tr,
EiFrnt.!l.i

t-a6. |n tr..r"'iç- |

v''ao: 1,1,0.3ql't , l) d. Jrf,io de 2@

úB
EqaJüE si*ãné. M..a-ddE.cEn.ú

t:"à ll,., tmi3sà dc Proposlà

Nova Santa Biírbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr. gov.br
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E localize o arquivo PP202017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botão

Vai abrir a janela

@ Dados do lonecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão i EJ Bepresen
.---.-.":
lànte :

Abrirá a janela

05r

:i: :nl I l

Edii.d.
âC*úà Múiii d.ltirl

Nr Lil4ão Elãcícn

f mrs f ,m

Os*
Eqi)lüD Íaffi - M,.{qrrE.ccn.t,QlEtâ, O d. J.ÍEo d. 2@

g

6 JLrídic!

F-aé ai;.rôdc.

lrBrP0nÁ lPRl Í- x li-

rÂ.J Aêsâ3.Írtütü O r.*-

Cii.ó

ls rsss/$sfi- lffi

f 31s li- laFa. t
UF Cqtà

&id.'
IBIPOBA

9S,9S9S$S s.ss99939

r .88
Dd. d. &ú.
31/!1/àm

EMPFESA TESTE

ESPI.AMDÂ

E+l.l
conplà.@Ípe.alÊ.lc.ccn b

862mm

C.t ac

cllPJ '

a EÍsic!

liã-

0.d6 bdE iÉ

lÂv 8RÀslL

Biro UF' CEP

l*l

Ia' Dddos do FoÍncccdor

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb r ov.br

26

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100, X -E6.250-000

I' tmrisão de Proposid :IER

@ oaa"t*,=.a 
I

Í65rrss

-ss339ssg

Issss

I



l*l

0 r"*,

NG

uF. cfP

CPF -

s§

8&o

EíÚ

&írto
GÍld.'
CiLde Td 862mm

st s393.sss

FdÉ s,r6

ls-

lr.qstrrà@ápí6àtede.cm h

L lx

(EE

It*E
PREFEITURA I\4UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA atc.'
U J't

ESTÁDO DO PARANA

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão 5p Quaúo societário I

íDIIB
CPF / OIPJ

)

NolÍÉ'

Eldcíêço' N'jíEo ' CoíÍplcíÉíio

UF' CEP'8êiro

E.ínêf

o.rPJ'

Cilôds'

Fàx Celuld

Tir & crso dl Íl,ção '

lrÉ€íiÉo Estàdrd lÂrc,iç&Muii).l No.nc do csiôdd

T io dc íêlBào ' D.rà do r€gidío ' N'jírío do r€gistÍo'

O r"o-

Depois feche este formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opçáo de cadastrar a marca e o preço unitário de

cada produto:
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Para imprimir a proposta, clique no botáo Q.l lmpriú proposta

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

! §lavar goposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

O arquivo foi gerado com sucessol

ATENçÃO: Náo esquecer de copier o arquivo gerado (ex:

"PP202017_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN

DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entraÍ

em contato com o Depto de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail licitecao@nsb.pr.qov.br

Propostà gràvôdô em c:\Proposta,esl | !!
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056NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRAOO DA EMPRESA E COM O CARIÍYIBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

oecuRaçÃo oE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros DE HABILtTAçÃo

Pregão Presencial No 20/2017 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no r intermédio de seu representante legal o (a) SÍ.(a)

portador da RG no....... e do CPF
no...................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

NoYa Santa BárbaÍa, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb T ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração e ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

oecuReçÃo coirlpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

05i
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 05!
ESÍADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIIUBO DE CNPJ

ANEXO VII

DEcLARAÇÃo euANTo Ao cuMpRti/tENTo As NoRMAS RELATIvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 70, lNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no_ e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 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 náo emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçáo de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA IVIUNICI PAL
05sNOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PÂRANA

PAPEL TIi'IBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vil

oecuRaÇÃo DE TDoNETDADE

Pregão Presencial N' 20/20í 7 - SRP

A (empresa)............... estabelecida na

.., no ...,..........., inscrita no

CNPJ sob no ..,.................. .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N'20/20í7 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não íomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

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

NOVA SANTA BARBARA 0 Í1',
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DEGLARAÇÃo DE FATos IMPEoITIVoS

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

A (empresa).......... estabelecida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N'20/20í7 - SRP,
sob as penalidades legais, que não ocorreu Íato superveniente impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - liqitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

t6i

A empresa

NOVA SANTA BARBARA
E STADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fore do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

com sede na CNPJ n.o 

-,

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de empresa no ramo de fornecimento de refêições (SelÍ
Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, podendo
formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificaçáo;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - urvw.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA IVUNICIPAL

062NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO XI

DEcLARAÇÃo DE NÃo PARENTESGo

Pregão Presencial No 20/2017 - SRP

_(nome da empresa)_, inscrrta no CNPJ sob
o no_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 20/20í 7, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo 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 direçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.aov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
00;

NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

ANEXO Xilt

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENCIAL No 2oI2o17 - PMNsB

O ttrtUtttcíptO DE NOVA SnNfe gÁnelRA, com personalidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, R.G. ..., inscrito no CPF sob. o
no ..... .... .... ... .. , doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
'10.520102, N" 8.666 de 21i06/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal No 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 0410912009, em face da classificação das propostas

apresentadas no Pregão Presencial No 2012017 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os preÇos para eventual contratação de empresa no ramo de

fornecimento de refeiçóes (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas

dependências da licitante, conforme especificado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preÇos,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condiçóes abaixo
estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual
contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeiçôes (Self Service e
Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitântê, conforme especificado
no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 20120'17 - PMNSB,

independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a contratar os
serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO
l, podendo até realizar licitação específica para contrater de um ou de mais itens, hipótese
em que, em igualdade de condições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos

do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . OA VIGÊNCIA

Nova Santa Biírbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb ov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA_ DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

cr-Áusuua ourNTA - DA VALTDADE Dos PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei

8.666/93 e Aí. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
serviços reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitaçáo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa-

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO OA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados,
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o
seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo

específico, assegurado o conlraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

íortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevaçáo
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de '15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicaçáo das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no meÍcado;
- perder qualquer condição de habilitaçáo ou qualificação técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita

3t
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuu sÉrul - oAS oBRrcAçoes oa aer.rerrcrÁRn DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudicado estntamente de acordo com as especificaçóes descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada. Manter-se
regular (documentação obrigatória náo poderá estar vencida) na data do seu eíetivo
pagamento.

A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis
e comerciais resultantes da contratação.

cúusuLA otrAVA - DAs oBRrcAçÕEs Do MuNrcípto
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
sollcitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pela licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato

Convocatório, em particulaÍ, de seu ANEXO L

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARA EXECUçÃO DOS SERVIÇOS E
EÍI'IISSÃO DAS AUTORIZAçÓES DE EXECUçÃO

As refeições serão fomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias
Municipais, de acordo com especificaçóes e preço registrado, mediante apresentação de
autorização do município/secretaria (Vale Refeição).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E QUALIDADE

O prazo para fornecimento será IMEDIATO. As refeiçóes devem ser preparadas e servidas,
em conformidade com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos preconizados para
serviços de alimentação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIi'IEIRA. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
sERVrÇOS

As refeiçôes deverão ser servidas nas dependências da Licitante, no sistema Self-Service,
sem que haja qualquer restrição na escolha ou quantidade dos allmentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
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 tributários Íederais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágraÍo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a

tÍtulo de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao sb br - www.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
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a Prefeitura aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
pazo parc o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do
banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá
deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n" 2012017 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIoAS
A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências.
- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as
especificaçóes constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contrataÍ servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos
serviços.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;
o Multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o coloceda do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contrataçáo, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensáo temporária do direito de participar de licitaçáo e de Íomecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicaçáo das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
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PREFEITURA MUNICIPAL r-, u/
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÂRÂNA

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sançóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;

b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

CLÁuSuLA DÉGIMA QUINTA - Do coNTRATo
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na íorma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual ptazo e nas mesmas
condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sançóes cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉcrMA sExTA - DAS DTSPOSTçOES rrruruS
lntegram esta Ata, o edital do PÍêgão Presencial No 20/2017 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respeclivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉflMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competente
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PREFEITURA MUNICIPAL
06sNOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

RG n'.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOM E>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

BeneÍiciária da Ata

4l
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PREFEITURA N/UNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
06!

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO P^RAN^

PORTARI N" 0r6/20t 7

O PREFEITO IVÍUMCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÁ, TCSOIVC. NO

uso de suas atribuições legais:

NO}IEAR

Art,l'- A Comissâo de Pregão, composls pelos seguintes membros

- Pregoeiro; FÁbio Henrique Gomes CLRG n" 10. 149.089-0-SSP/PR;
- SuplenÍe: Ademar Frrnçr Brpti§as. CLq.C n' 37.742984-3-SSPPR.

- Equipe de Apoio: Elâine Cristin. Ludirk - CURO n'9. 144.227-2-SSP/PR;
- Suplente: Môniça Maria Procnça - C[/RG no 10.150.207-5-SSP,?R-

- Equipe de Apoio: PoUioy Sihcrc Sotto - CL/RG n" 9.257.282-0 SSP/PR;
- Suplcnre: lUrris José Rezerde - CL&.O n" 9. t 70.714-4-SSP,?R.

Aí.2" - Esta porlaria entra cm vigor nesta data, revogadas as disposiçôes

em contrano

Nova Sanra BáÍbara.20 dejaneko de 2.017

{Ê
[*].#- NOVA SANTA BARBARA

I,//,r ./ )i
-/ /* //Jz, ?

Étic Kohdo
Prcfeito Municipal

Rua WalfÍ€do BinencouÍ de Moraes n' 222, C.núo, t 1l- 126ó.1222, )1.- . t6.250-000 - NovÊ Sanlâ

Báôüi\ PaÍaná'E - E-nrâil - licitacaoíÍDnsb.pr.po!.br - Site - r@!b.!ta9llbl
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PREFEITURA MUNICIPAL

0iüNOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1210412017

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 2012Q17, culo objeto é o registro de preços para

eventual contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeiçÕes (Self
Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, visando
atender às exigências da Lei Federal no 10.520, de 1710712002, Lei Federal no 8.666,
de 2í106/1993, Republicada em 06/07/1994, Decreto Federal no 3.555 de
08/08/2000, Decreto Federal no 3.697, de 2111212000 e demais legislaçôes
pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris na Ludi os antos
Se ções

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes n" 222,CefiÍo,l 43. 3266.t100 X - 86.250-000 -NoYa Santa BárbaÍa,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.soy.br - www.nsb.or.gov.br



PREEEITT'RÀ MT'NICIPÀT DE NOVÀ SÀNTÀ BIíRB]àRÀ '.I,.redo Bittencourt de Moraes n" 222, tone/Fax (043) 3266-B1OO - CNPJ
N. " 95.561.080,/0001-60

071

Parecer j urídico

Solicltante: Departamento de Licitações e Contratos

Ref. Processo licitatór j-o n. 032 /11
pregão presencial n. O2a/L'7.

procedimento

Fora encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do editaf e

anexos do processo licitatório autuado sob o n. 032/71 ,
procedimento pregão presencial, destinado ao registro
de preços para eventual- aquisição de refeições,
preparadas e servidas nas dependências da Iicitante,
conforme solicitação e justificativa de variadas
secretarias desta mun j-cipaI j-dade.

E-mai 1 : pnmsb.ônsb. pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

E o b.reve relatorio,

Antes da incursão no objeto central do presente
parecer, cabe mencionar que o mesmo está sendo

produzldo com arrimo nas disposições do parágrafo
único, art. 38, da Lei n. 8.666/93, a qual dispõe ser
obrigatória a aprovaÇào das minutas do edital e anexos

por parte da assessoria técnica jurídica.

Esclarece-se que questões de cunho preliminar,
tais como a escol-hâ da modafidade e a presenÇa de

docurnentação fundamental no certame 1â foram

Páq iÍIâ 1 de 3



PREFEITUR,A UI'NICIPÀI DE NOVA SÀI{TÀ B]íRBÀR]À
redo Blttêncourt de Moraes o" 222, Folte/Fax (043) 3266-8100 - Et+J

N.. 9s.s51.080/0001-60
0??

E-mail: pmnsb Gnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

verificadas, sendo,

aos instrumentos
administrativo.

Pois bem.

esta análi se

vinculação
exclusiva quanto

do proces so

poi- s ,

de

À

técni.ca,
no edi taf

respeito
não se vê,

e anexos.

incumbência

claras, vi cio
desta assessoria
de i rregu J- aridade

da

Tanto o edital- quanto a minuta
(leia-se também ata de registro de preÇos)

aos reclamos Iegais e prj-ncipiógicos

do cont rato
correspondem

aplicáveis à

Particul- armente, a minuta de contrato (leia-se,
novamente, ata registral) ostenta bastante clareza em

seus termos, constando, entre outras, cLáusul-as que

estabelecem: a) o objeto e seus caracteres; b) o regime

de execução ou forma de fornecimento; c) preços e

condições de pagamento,' d) prazos,' e) direitos e

deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as

disposições do art. 54 e seguj-ntes da Lei n. 8.666/93.

Com

manifestação
vinculação,
f eito.

efeito,
favorável à

bal-i zando,

esta Procuradoria externa

aprovaçào dos instrumentos de

assim, o prosseguimento do

Páqi de3



PRET'E ITUR'A MI'NICI PÀ]L DE NOVÀ SÀITTÀ BTÁRB.AR]A
redo Biatencourt de Moraes n" 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

N.' 95.561.080/0001-60
E-maal: pnúisbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bálbara - Paraná

E o parecer, que submeto a melhor intelecção.

!'!or, 073

Nova Santa Bá rba ra, 12 de abr j- l de 20L'1 .

Gabri

,\,\
àr aÍneia\-àé Jêsus

Procuradoriq- JurÍdica

Página 3 de 3
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Enüdade Execubra MUNICÍPIO DE NOVA SÂNTÁ BÁRBARÁ

Ano* 2Ot7

No licitação/dispensa/inengibilidôde* 2O

Modatidôde* pregão

Número edibl/freessor 3212017

Mural do LicitaçôG Múicipais

prov.ni.nt.. d. orc.nl.úo. l.t.rn.cloÀ.4./mültal.t.[1. d..rédito

I 471

TCEPR

Y9EI

Detalhes processo licitatório

lnsbtuiçâo Finan(eira

Confato de Empíéíimo

D€5crição Rêsumida do Obleto' negisfo de preços para e\enhrôl conEôtaÉo d€ empÍesô m raÍno de

fornecjmento de Íefeições (Sef S€rvice e Màrmrtex), pÍeparôdâs e servilas nas

depeíiênciâs dà licitante.

Forma ê Avólição Meírcí PÍeço

Clotação Orçômentárià* O3OOrO4122007020063390300000

Preço má[mo/Referênciâ de preço - 41,251,60

Dàta de LEnçamento do Edilal 919412ç11

Datà da Abertuía das PÍopsÉs ZArc4,zOl7

NOVA Dab da Aberbría dâs

Proposbs

Dab Cancelamento

Data Registo

Data RegistÍo

r3lMl20t7

cPF: 42r151295E,0 (lpgaUo

httsr/servic6.tce.pí.gov.bílTC EPR/M uri cip€]/AM L/Detd h€shcc6socoÍn pía.6px 1t1
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Poder
Executivo

Ano V

IIIPRENSA OFICIAL _
Lal ne.660, de Oia dê abÍll
de 2üí3.

DE LICIÍ
17. SRP

Obieto: RegistÍo de preços para eventu.l contretâçâo de palosEantês nas ConíêÍências a serem realizadas pela Secretaria ttunicipal de Assist6ncia
Social.

Tipo Menor preço, por lote.

-{ECEBIiTENTO 
DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 1704/2017 às 07h59min do dia 0205/20í7.

.BERTURÂ DAS PRoPOSTAS: das 08h00min às mhsgmin do dia 020512017.

lNiclo DÂ sEssÃo DE DlsPt,TA DE PREÇOS: às í(}hoomin do dia 02'10í2017, poÍ meio de sistema de Pregão Elet onico (ticitâçoes) da Bolsa de LicitaÉes e

Leilões do Brasil, www.bll.oro.bÍ 'Acesso ldentific€do no link - licilaÉes'.
PÍeço árimo: R§ 3,413,32 (três mil, quauocentos s tseze Íeals e trintâ e dois cêntavos).

h&E3§t9!-C!Ed9E!!l!I8§: poderão s€r obtidas em hoÍário de expediente na PreÍeituÍa Municipalde Nova Santa Bárbara, silo à Rua Waffredo Bittencouí de
Moraes no 222, pelo fone: 43.326G8100, ou poÍ E.mail: licilácáo(Onsb.pr.oov.br

Nova Sanla Báóara. 1204/2017

Fábio Heníquo Gomes
Pregoeko

Podaria n'016/2017

Oulntâ-feira, í3 de- Nova Santa Báôâ ra, Paraná

I . Âloc do PodaÍ

AVISO DE UCÍTAÇÃO
PREGÂO PRESE ro20t20l7 -sRP

objeto: Registo dê proços para evêntual contratâÉo de empresa no ramo de íomecimento de reíeiçês (Selí Servicê ê l{armitex), prGparadas e servidas
nas dspondências da licilanto.

Tipo: Menor PÍeço, Por item.

Rec€bimento dos Envelopes: Ató às 09h30min. do dia 28i0lín017.
lnicio do Pregão: Dia 28/04/:10í7, às í0h00min.
Preço mâimo: R$ 41251,61) (quaÍênta ê um mil, duzêntos e cinquêntr ê um reais e sêssenb cenlavos),

-{0ÍqÍEelt9§lqE!lgo9!laEf: poderão ser obüdas em horário de expediente na PreíeituÍa Municipal de Nova Sânla Bárbara, sito à Rua Walíredo Bittencourt de
,loraes no 222, pelo íone: 43-326ffi100, por Email; licitac€o@nsb.or.oov.br ou pelo sile www.nsb.or.oov.bÍ

Nova Santá Bárbaía, 1204/2017.

Fâbio Henriqus Gomes
PregoeiÍo

Portaía n'016/2017

TERTI H M

PRESENCTAL X113/20't7 - SRP

Aos 13 (trcze) dias do mês de abril (04) & ano de dds mil e dezessete (2017), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atiburÉes legâis, H0 OL0G0 o procedimento da LicihÉo PÍêgão Pres€ncial n.o 13n0í7, destinado ao ÍegistÍo de preços pâra eventual mnlÍetação de empresa
paÍa pÍestaÉo de serviços de oficineiros, â Íavor das empresas que apresenlaram menores pEços, sendo elas: ANA PAT LA TAVELLA Íi|ACHAoO DOS SANÍOS

-ltE, CNPJ n' '12.'119.539/000143, num valoÍ de R$ 29.53E,00 (vinte e nove mil, qurnhentos e tdnte e oito Íeais), CENTRO EDUCACIONAL MARTIIIIANO E

GONGORA LToA, CNPJ n' 24.418.3710001-34, num valor de Rt 4,1.820,00 (quarenta e quauo mil. oitocentos e ünte reais), ELllo STRESSER 908728411904,

CNPJ n' 25.044.289/0001-7'1, num valor de Rl í4.íí2,00 (qualoee mil, cento e doze reais), PAtlLo ROBERÍO OREIRA - llE, CNPJ n" 11.214.840/0001'73,

num vator de RS 28.710,00 (vinte e oito mil, setecentos e dez Íeais) e REGI ilE DE FREITAS RO ÁO 06773909988, CNPJ n" 27.096.519/0001-71, num yaloÍ de

Rt 8,820,00 (oilo mil, oitocentos e únte reais), para que a adjudicaÉo nele procedida pÍoduza seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciência aos inleressados, observados as prescÍiÉes legais pertjnentes.

Erlc Kondo
Prefeito Municipal

E ADJ D

Oiário Oflclal EletÍônlco do Municipio de Nova Santa Bárbara
Ruâ: Walfredo Bill€ncourl ds Moraes n'222 - Csnho

Fon€/Fer (.{3) 32664100
E{nailr diaíioofr clal@nsb.p..gov.bí

u,ixw.nsb.pr.gov.br
www.lranspaÉnoaparanâ.coín.trldoensb

oo.!íEnro âssrnado poÍ cerlricádo Bgrial - Nova sanl3
BárbaE PEielluâ MunEpal: 955610a000016O - AC SER .SA

- Suá âlêntodádê é garantda ó...r. qü úeldáo áüâyê
do Íb tülzuüúte!4dEtEÂ1e4E &eo!U
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40 3" tr*Ía I t8/Nrn0u - Ediçáo no gS2? c!.r;h, rrií r1.. r.r'1.0.

de EgisEo de prcços pm turM êv.ntu l aqui§çãó de rulqiais e equipúenros
divmos de iíÍotuÁrica, E.r,Es e cútuchos de ritrr4 qu. *râo uriliados p€los
depaídturos muicipais, @nfome rclaçÀo constate no Àne\o IY sndo ! tici
larão do tipo MENOR PREÇO POR ITEM . A liciiação sá rcsid, pcta Ler n
8.66683, sE poídiores altmçô.s € dmais legidâçâo p€rtin.nr.. O nr€üo leor
do sto @rv@róío e seus eexos csraâo à disposição dos iir.essdos, a pdrir
dest día juro à Comissâo Pemúdrê d€ Licir!çô€s no telefúe 46.3226-8loo.
ú Pref€iruE Muicipâl de Mdiópolis, no hoiário d. êrp€diflr, na Ru S.is, n'
1010, m Mdiópôlis.PR, p€lo Êmail Fdcr$o.bu€no@,núiômlis.úrgov br, ou
p€lo silê pww múopolis llrgôv hr Mdiópôlis, l2 de Abrilde 2017. Neui Roqu.
RossmiGehl.n - Prcf. o MúicipâI.

30576/20't7

I Noua Satta furbara

avlso DE LrcnAÇÃo
laÔ r. rornrr - §pP

I ttotitútos

avtso oE LtctTAçÃo

pREGÃo pREsENctal N.o oí!í20.r7 -pMM

oBJETO: AOUTSTçÁO DE OtSpOStTtVOS ELÉTRrcOS
tNcapactrallrEs rÃo LEÍ^rs coit acEssóRDs cot{FoRitE
cot{vÊt{lo coIi,t iflNtsÉRlo DA JUsTtça
812139/20iaJSENASP, coín as característhás e especifcãçtus
constântes desle Edital.

Obiero: R.gistro d. prcçns p.í .vdrurt co,.nt çio d. p.létrú16 nB Con-
f.rêrcis . $r.n rcrliz.drs p.l. Se.et ris Muni.iprl d. Asistê&ir Soci.l.
Tipo Múor p.€ço, por lolç.
RECEBIMENIO DAS PROPOSTÁS: dr! 0Eh00miD do dia l7l0:l/201? À!
07h59nin do dir 02/052017
A BERTUR{ DaS PROEOSTAS: dft oth00miD àú 09hs9nin do di. 02/0520t 7
INÍcIo DA sEssÀo DE Dlspura DE pR[ços: i3 lohoomitr do di.
02/054017, por meio de Sisrêú de Prcsão Elet ônico (licirâçôe, dã Boha dc L rcF
taçôcs e trilõês do BrEsil, *aw hll ôp hr"Acese IdsuÊcadôtuliú- liciraçôes
P.eço Máxino RJ 3.411,12 (três mil, quatrôceDros e Eea reais e tnnB e dôis

túcsrsitt CeIrlt{gglÊr poderào ser obidas eú honiio de exp€dieíre na
PrefeituÊ Muicipal dc Novr Sútâ Biáôâr4 sito à Ru walÊedo BírencôuÍ de
Mo@sr'222, p€lô fo.e 43-3266-8100, ou por E-dâil licnacao@nsh .. gov hr
Novâ Sdt! BártsrÀ l2104,2017.
Fóbio H.Driqu. Goúé

ÁYrso DE LTCITAÇÂo
PnEGÃo PRESENCTAL N" 2ozol7 - sRP
Objcto: R.gh tÍo d. prcços prÍr ry.trtu.lcontÍ.t çao d..EpIg ro rrmo de
fodeiú.dto d. reÍeiçó6 (S.lÍ S.Ri.. . M..Eit.rI preprndN . s.nidrs
tra d.p€ndêí.is d. licihúíÀ
Tipo: Menô. PÉço, Por item.
Rrcebimoto dos Envelop.s:Até i! 09hJ0úin. do dir 2ElOr,2017.
Inicio do PÍ!gào: Di. 2El0{/20r 7, l! l0h0ODií.
Prêço máximo: R.t 41.25I,60 (qu.Í.r.. . ud Eil, du.rtos ..irqü.ít. ê um
r.l! . sd.íta eút Yos).

lúlsrfEÍl]ctIlLIÍI[Illr poderào seÍ obtid6 em honiúio de expedie e na
Pr.felfuE Múicipal de Nova Sel! Biáúbsra siro à Ru walÉedo B'íencouÍ de
MoÉes n'222, p€lo fon.:41-1266-6100, por Eúil licitacao@isb pr soy hr ou
p.lo sité ws.w úsb lrgôv hr
Norô Suta Bárt.rÀ l2101,2017.
F.bio H.nÍiqu. Goú..

Port ria n" 0162017

3í040/20í7

I NouaTebas

PRoRRoGAcÁo DE
ÀMsô DE LrctrÂcÁô

Píêgào Pr6ênciâl n'039/2017 - Rêgisrrc dê Pr€ços
Proc.dimento Licit tório n 0U/2017

ABERTURÁ DAS PROPOSTAS: Em 04 de malo do 2017. à.09:00
!9tr9, fle sede da Prôleitura dê Matnhos, sito à Rua Pestor Elias
Abrahão, n..22, Centro, €m Malinhos, Eslado &) Pârená, ondê podefti
ser obtido inicÍmeÉ€s cDmplemsnlares, no honário das 08:00 às 11:30
e des í3:00 às 17:00 horas, de segunda â sêxta-teira, Íone: (41)
39716003/6140/6012 e Ía-x: (41) 3971-6143.

As llcltantgs lntêroasadâG dovêáo protocolar 3eu! envôlopa3
deyidâmente lacrâd6 impretêrivelmêntê ãté à§ 08:45 hore3 no
DspaÁâmeíto d€ Protocolo, no end€rsço acima .nêncionãdo. t{ão
3aíá âcêllo o ancámlnhamento de propoetâ comêrcial ê
documênto8 do habilitâçâo porüa poctãlou por E.nsportador..

vALoR MÁxMo GLoBAL: R$Es.665,s7 (oit€nra e orto mir, s€iscentos
e sêssenta e cinco Íêais e oitenta ê sete centavoe).

O edital encontra-se a disposiÉo no portál www.mâtjnhos.or.oov.bÍ ê

s€ior d6lidtaÉ€s na Prefeitrra Municipelde Matinhos.

Malinhos. 13 de ebril de 2017

Jenête de Fátima schmits

31321t2017

I Mrssal

avtso DE LtctÍacÃo

PREGÃo PRESENctaL N" 072,20í7

O Municipio de Missâ|, Estâdo do Pâraná, inscrito no CNPJ/MF sob
n,76.101.E{7/0001-50, toma público que, com bese ne Lei Federel n"
10.520/02, Lei Complêmentar no 123106, Decreto Munrcipal no 2.9,11/06
e, subsidiariam6nt€, no que couber, a Lei Federál n" 8.66ô/93 e sues
âtteraÉes posterioíes, Íârá Íeâlizâr â L'citaÉo na modalbade PREGÃO
PRESEICIAL, do tlpo MENOR PREçO POR LOTE, cujo objeto ó.
ÂoutstÇÃo DE ío (DE4 EoutpaME}{ros acRícolAs Novos,
DE ACORDO CO O COXTRÂTO DE REPASSE IIO 8271É1120161

APA/CAIXA o, sm conÍomrldâde com r! cárectaÍlsticâ3 e dsmâ13
condiçôê. dêfinidaa no Editel o em 3au3Anexoa. no valormáxlmo de
Rl 3,í6.260,00 (kúzsntoa a quarcnta o sel! mll, duzanto! a clnquanta
reâiil, devendo âs píopostas sêÍ entêguês no setor de Prolocolo da
Prefeitura, sib à Rua Nossâ Scnhorà de ConcêiÉo, no 555, Cenlro, etê o
dia 03 dê Maio de 2017, .tá â. 14:00 hor8, s€ndo que seÉ aberto no
mesmo dia as 1410 horas. MaiorÊs informeÉes, pelo telefone 45 3244
8025, p€lo sitê wwwmissâlôrôovbí ou pelo smail licnâcaol@missá|.

!I-!!v-br

O Municipio dê Nova Tebâs-PR, Eslado do Paraná com tundamênto na Lsi
Fedêral n'10.520, dê 17 de lulho de 2002, e @fome úsposro no Oe@to
Munidpal nc 0O4n0O7 de 00 do Marso de 2007 e D€crelo Municjpal 019/2014
ds 08 dê âbíil dê 2014, âplic€ndo-sê subsidisnâmêntê, no quê coubêrêm, âs
dEposiÉ€s da Lei Federal n' E ô66, de 21 de junho de 1993 clm aíeÉ9óes
postênoíês. e demâis noímas Íêlulameniarês âdiÉ!€is á êspàrê. comunicá
queALTERAÂ DATÂ DE ÂBERTUFiA OA REFERIDÂ LICIIAçÀO:

OBJEÍO: REGISTRO DE PRÉçOS VISANt,o A CONTRÂTAçÃO DE
EIíPRESÂ(S) ESPECIAUZADA(S) PÂRÂ O FORNECIiIENTO DE PEÇAS
ORIGINÂIS E NOVAS. ÍENI,o COiIO BÀSE A TÀBELA DO SISTEMÂ
AUoATEX, PARÁ REÂuzAçÃo DÂ MÂNUTENçÃo PREVENIVA E

CORREnVA DOS VEICULOS DA Ur'lHA LEVE E DA UNHA PESÂDÂ
OUE FAZEiI PARÍE DA FROTA OFICIAL OU OUE VENHAM A SER
tNcoRpoRÂoos ao parRlMóNto Do üuNrcípto DE Nova rEBrÂs,
coNFoRüE EspEcrFrcaÇôEs E ouaNnoaDEs CoNSTANTES oo
PRESENTE EDIÍAL, INCLI,SiIVE SEUS ANEXOS, NOTADÂMENTE O
aNExo r, ouEvErcuLA o rERito DE REFERÉNcta.

NOVA DATA DE ABERTURA: 04 de maio d6 2017 às 08h30min (oito horas e

CÍüÉR|O DE JULGAMENTOT Menor Preçú - Maio. Per@tuddê Des@nlo
VALORTOTALT R$ 094.000.00 (ono.anlos e novenla o quaúo mil Íeais)
INFoRMAçÔES: O Editâl ê ânêxos esráo disponívêis no síê Mnovâlebás
prg!}4br, lambém podendo seÍ reiirddos na sede da PreÍeitura Municipal de
Nova Têbâs, s o s Avenidâ Bêlo Hoíizontê, 695 - cêntío, êm NoE Tebâ§ -
Palãná, Fooe: (4a 3el}i109. de segunda à soxta-Íeira. no horáno das
08h00lnin às 12h00min ê 13h15min às 17h00mií.
Nova Tebas.17 de abÍilde 2017.

Missal- PR, 12 deAbíilde 2017
Hiládo Jâcó lvlller!- PrEÍeito

3'1495t201f

CLODOALDO FERNANDES DOS SÂNTOS
PREFEITO MUNICIPAL

31660/2017
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Prêfeitura dê Nova Sante Bárbara

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
Nova Santa Bárbara - Paraná

Telefone: (43) 3266-8100

DAT^cÂDAsrRo LtcÍÍaçÁo,aRoutvo

Relatório de downloads

DADOS OA EtrPRESA

1atu12017
Progão PÍaa.nclal n'20/20í7 Nomo: Edilson Pir6s Dos Sânlos
PP202017_ANEXO2_AROUIVO DIGITAL OE PROPOSTA.êSl CPF: 904.553.639-00
Últrmo download: 2017-04-24 1613'l:30 E{Í.ll: brunoohenriqu€4g@gmeil.com / Tet (43) 3266-1529

24t04t2017

P.6gão Pr.arnclal n' 20/2017
PROGRAMÂ DE PREENCHIMENÍO 0E PROPOSTA.6X6 16Í
ao Pr€gão Pr6s6nciâl n' 20/201 7
Úhimo downloed: 201 744-24 14:56:10

Noma: Edilson Pires Dos Sântos
CPF: 9O4.553.639{0
E.fi.ll: bíunooh6nnqu649@gmail.com / Tel: (43) 3266.1529

1b1o412017
PÍegão Pr.r.nclll n' 20/2017
Edital Pregão Pres€ncial t' 2012017
Únimo download: 201744-28 08:15.32

l{omo: Edilson Piíês Dos Sentos
CPF: 904.553.639{0
E<n.ll: brunoohênriquô49@gmail.com / Tel: (43) 3266í529

27104t2017

Razão aociâl: Janaina S. Chaves R€stauranle / Nomo Íántágiá: Reslaurantê
Pr€gáo PÍúenclal n'20/20í7 Cesenovâ
PP202017 ANEXO2 AROUIVO DIGITAL OE PROPOSTA.oSI CNPJ: í 1.866.958/000146
Úttimo dow-nload: 2oú4n-27 15:59io8 Re3pon!áv.l: Janaína

Efl all: lucln€ia.rêstaurantêcásânova@holÍnail.com / Tel: (43) 3322-5047

27t0/,12011

PÍ.gão Pre3encl.l n' 20/20í7
PROGRAMA DE PREENCHIMENÍO DE PROPOSTA.êIê ref
ao Progão Píesoncial n' 20/201 7
Únimo downloâd: 201744-27 16.51.35

Rarao aoclrl: Janaina S. Chav€s Restauíanto / Nomê Lntaala: Restaurante
Câsanova
CNPJ: 1 1.866.95€Y0001€6
Ra!ponaával: Janaína
E<n.ll: lucinoia.rôslaurantocásanovâ@hotrnâil.com / Tel: (43) 3322-5047

27tO412017

PÍ69ão PÍ63êncl.l n' 20/20í7
Ed[âl Prêgào Pí6sêncial n' 2012017
Úllimo download:

Rarào loclal: Janaina S. Chavês R6steuranl6 / l{omê Íântasla: Resleumntê
Câsanova
CNPJ: í 1.866.958/000146
Raapon!ávol: JanaÍna
Efi .ll: lucjneia.ÍêstâuÍântecasenove@holrnail.cofi I Í el: 143) 3322-5047

2510Á't2017

Pr.gào Pr.r.nclal n' 20/20í7
PROGRÂMA DE PREENCHIMENÍO OE PROPOSÍA.6X6 Íeí
ao PÍegão Presencral n' 20/2017
Únimo download: 201 744-27 16:43:36

Ratáo soclãl: Marcio Mazzoni R€slaurant€ / Nomê fântâsla: Restaurantê Minas
De Ouro
CNPJ: 11.731.877/000'l-79
Re.pon.áY.l: MÂRCIO MÁZZ|ONl
E..nall: minasdêouío_âdm@hotínail.com / Tel: (43) 302543á1

2410412017

Razão toclâl: Marcro Mazzioni Rêslâurânte / Noma Íantôsia: Rêsteu6ntê Minas
PÍ.gào Pr.rcncl.l n'20/2017 0o Ouío
PP202017_ANEXO2_AROUIVO DIGITÂL DE PROPOSTÀ.êsl CNPJ: 1 1.731.877/0001-79
Úhimo downloâd: 201744-25 16:16:15 Rô.pon3ávcl: MARCIO MAZZIONI

E .ll: minasdeouro_adm@hotmeil.com / Tôl: (43t 302í4347

25t04t2017
Progão PÍ.i.nclal n' 20/20í7
Edital Prêgáo Prosencral n' 2012017
Último download: 20í7-04-26 1 6:10:48

Razão soclal: Meício Ma2zioni Restaurante / Nomo fante§le: Restauranle Minas
D6 Ouro
CNPJ: 11.731.87710001-79
Re3ponráv.l: MARCIO MAZZIONI
Eírell: minasdôoúro_âdm@hotmâ'l.com / T6l: (43) 3025-4347

26t0/.t2017
Progáo Praaoncl.l n' 20/20í7
Edilal Pregão Presancial n' 2012017
ÚIimo downloed:

Razão 3oclel: Prêfeituía Municipâl Oe Sanla Cecilia Oo Paveo / Nomo íantesle
Pr€íêituía Municjpal D6 Santa Cocilia Oo Pavao
CXPJ: 76.290.691/000í-77
Rê3pon3áY.l: koila
Efiall: comprasscpavâo@gmail.com / Tel: (43) 327G1í 23

18t04t2017

PÍegão PÍaaonclâl n' 20/20í7 Razão aoclal: Vilmar Pedroso Da Silva E Cia Ltda / Nome Íentasla: Coslela Grill
PROGMMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTÂ.eXe reÍ CNPJ: 12.816.657/0001{0
ao Pregão Píesênciâl n' 20/201 7 Relpon.ávol: Joana Riquena
Último download: Efiill: ioanaiquona@hotmail.com / Tel: (43) 3524'3300

1810412017
PÍogão Prctonclrl n' 20/2017
PP2O2O17-ANEXO2_AROUIVO OIGITAL DE PROPOSTA,êSI
Úttimo downtoed'

R.zão rociâl: Vilmâr Pôdroso Da Silva E Cia Ltda / Nom€ íanta3ie: Costelâ Grill
CNPJ: 12.816.657/0001{0
Raapon!ával: Joana Riquena
E{nâll: ioanariquêna@hotmeil.com / Tôl: (43) 3524-3300
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VILIIIAR PEDROSO DÂ SILVA & CIA. LTDA - EPP

cÍ{PJ: 12.816,657/OOO1-OO - CICAD: 905.39083-03

Âvenlda XV de Feverelro, 213-8, Centro. Tel: 43-3524-3300

coRNÉtro pRocópro - PÂRANÁ - cEP 86300-000

PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2O17

Processo Administrativo no 3A20í.7

Objeto: RegistÍo de preços para eventual contratação de empresa no
ramo de fornecimento de refeições (Self Service e Marmitex), preparadas
e servidas nas dependências da licitante.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, CNPJ No 12.816.657/000'l-00,
com sede na Av. Xv de Fevereiro, 213, CentÍo, Cornélio Procópio, Paraná,
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração
pelo e-mail ioanariouena@hotmail.com ou pelo tel: 3524-3300 ou 99979-1920.

Cornélio Procópio, 18 de abril de 2017

oana Paula Riquena - RG no 8.'120.900-6

íí{,19.""Í3ggt;fl9 
.

6 uta Ltda. Epp
^...Tr,[:iiflli!flÍ,is,"

I

Scanned by GamScanner
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VTLMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPr: 12.816.657lOOOl-OO - CICAD: 9O5.39O43-O3

Âvenida XV de Fevereiro, 213-8, Centro. Tel: 43-3524-3300

coRNÉLIo PR,oCóPIO - PARÂNÁ - CEP 86300-000

TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCTAL NO 2Ol20í7 - SRP

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com sede na Av.

Xv de Fevereiro, 213, Centro, Cornélio Procópio, Paraná, CNPJ no

12816657/0001-00, neste ato, representada por sua sócia Joana Paula

3g!g11 portador do CPF no 033.767.4'19-í3 e RG no 8.120.900-6, credencia a

mesma, para representa-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em

licitação na modalidade Pregão Presencial n" 2012017 - SRP, para registro

de preços pare eventual contratação de empresa no ramo de

fornecimento de refeições (Self-service e Marmitex), preparadas e

servidas nas dependências da licitante, podendo formular lances, negociar

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor

recursos em todas as fases licitatórias.

Cornélio Procópio, 28 de abril de2017

1 i* 1^r-:_-

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG n'8.120.900,J6 - CPF no 033.767.4í9-í3

O,U r* Jn(9'-< }. Zt-n;

-t
12.816.65710001-00
Vilmar Pedroso da Silva

& Cia Ltda - EPP
Av. XV de Fevereiro no 213-B

Centro - CEP 86.300'000
Comêlio PÍocrpio- PaÍaná

t
J

!

?
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA.''
CoNTRATO SOCIAL DE CONSTITUçÃo

VILMAR PEDROSO DA SILVA, brasileiro, casado, regime
de comunhão parcial de bens, maior, nascido em 121021979 na
cidade de Campo Mourão/PR, empresáno, residente e

domiciliado na cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná, à

Av. da Saudade n.o 165, centro CEP: 86.300-000, portador dos

documentos RG n.o 6.549.159-1 SESP-PR e CPF n.o

026.826.239-05;

JOANA PAULA RIQUENA, brasileira, casada, regime de
comunhão parcial de bens, maior, nascija em 29/0311982 na
cidade de Maringá/PR, empresária, residente e domiciliada na

cidade de Comélio Procópio, Estado do Paranâ, à Av da
Saudade n.o '165, centro, CEP: 86.300400, portadora dos
documentos RG n.o 8.120.9006 SESP-PR e CPF n-o

033_767.419-13.

onstituem uma sociedade Empresária Limitada mediante seguintes cláusulas:

CúUSUIá PRIMEIRÂ: A sociedade girara sob a denorÍíinaçáo Social de "VILMAR
EDROSO DA SILVA & CIA" LTDA,"

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na cidade de Comélio Proó pto,

stado do Paraná, à Av. XV de Fevereiro n.o 213 - "8", centro, CEP: 86.300{00

CI-ASUI-A TERCEIRA: A sociedade tem pôr objeto social: RESTAURANTE, BAR e

.ANCHONETE.

^L_ÂU§_U!ÀSUAR'IA: 
O prazo de duraçáo da sociedade é indeterminado, iniciando suas

rtivida"es em 1 5 de novembro de 20'10.

CúUSULA QUINTA: O Capital Social será de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em
1.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato, em moeda
)orrente do Pais. pelos sócios. fica assim distribuído:

VER€M
REAISNOME,DOSÓC|O.

VILMAR PEDROSO DA SILVA

JOANA PAULA RIQUENA

TOTAIS ==

4.000,00

4.000 00

rr.o-r.âL
':.DE

QUOT-AS

50,00 1,00 4.000

1,00 4.00050,00

í00,00 8.000

Lr.,q
8.000,00

' %t'.:i

=EFFFE
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,.VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA.''
coNTRATO SOCIAL DE CONSTITUçÃO

2

CLÁUSULA SEXTA: A Tesponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
nas todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do Capital Social, conforme Art. n

1.052, CC 2002.

cLÁusULA SÉTIMA: A sociedade podeÉ a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisiveis e não poderáo ser
transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais
sócios. cabendo a estes o dareito de preferência na sua aquisição, na proporção das partes que
pos^tirem.

CLÁSULA NONA O sócio que desejar transferir suas partes deverá notificar pôr escrito à

sociedade discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos
demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preÍerência, o que deverá fazer dentro de 60
(sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio
alienante. Decorrido egse prazo sem que seja exercido o direito de preferência as partes poderão
ser livremente transÍeridas

CLAUSULA DECIMA: A admin istração da sociedade caberá aos sócios, VILMAR
PEDROSO DA SILVA e JOANA PAULA RIQUENA, o qual compete o uso do nome empresarial
INDIVIDUAL, com poderes e atribuiçóes de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial
da sociedade, vedado, no entanto, os seus empregos, sob qualquer pretexto de modalidade, em
operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a avais, endossos, fianças ou
cauÇÕes de favor. Fica, êntretanto dispensados da prestação de caução.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de clue não
estftr impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
co ':naçào criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, airlda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ;reita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema íinanceuo nacional,
contra normas de deÍesa da conconência, contra as relaçóes de consumo, Íé pública, ou
propriedade.

cLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA: Pelos serviços que prestarem a sociedade perceberá os
sócios a título de remuneraçáO, "PRÔ-LABORE"
dedução fiscal previstos na legislação do imposto de Renda, a qual será levada à conta de
Despesas Gerais.

, quantia mensal fixada em comum até o limite deI
CLAUSULA DECIMA TERGEIRA: O ano social coincidirá com o ano civit , devendo em 31

de Dezembro de cada ano, ser procedido de balanço geral da sociedade, obedecidas às
prescriÇÕes legais e técnicas pertinentes à ma
proporcionalmente as suas partes de capital

téria. Os resultados serão atribuídos aos sócio
, podendo os lucros a critério dos sór.;ios

í

\

d istribuídos ou Íica m em reserva na sociedade
r
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CLAUSULA DECIMA QUARTA: Nos , quatro meses seguinte ao término do exerrcício
rcial, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando íor o caso

CLÁUSULA oÉclMA QUINTA: o fatecimento de qualquer um dos sócios dissofuerá
;cessariamente a sociedade, ficando os herdelros e sucessores sub-rogados do "de cujus",
:dendo nela fazer-se representar enquanto indiviso o quinháo respectivo, pôr um dentre eles
-.vidamente credenciados pelos demais.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Apurados pôr balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em
nco prestaçÕes iguais e mensais, vencendo-se a primeira, noventa dras depois de apresentada à
cciedade autorização ludicial que permita formalizar-se inteiramente a operação inclusive perante
reo\tro do comércio.

PARÁGRAFO SEGUÂíDO: FiCA , entretanto facuftada, mediante consenso unânime entre os
erdeiros, outras condiçôes de pagamento, desde, que não afetem a situação econôrrrica -
nanceira da sociedade

PARAGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com os sócios supérstites os herdeiros poderão
lgressar na sociedade, caso não haja impêditivo legal quanto a sua capacidade jurídica

CI=ASULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o Foro da comarca de Cornélio Procó pio, I-stado
lo Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
:om exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que forem.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
le igual teor e forma.

^ Cornélio Procópio. 27 de outubro de 2010

'-( 'í
a
-)

VILMAR' PEDROSO DA SILVA JOArgÁ plula RrouENÀ
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA,''- ME
PRIMEIRA ALTERAÇÁO OE CONTRATO SOCIAL

CNPJ : í2.81 6.657/000í{0

VILMAR PEDROSO DA SILVA, brâsileiro, câsado, regrme
de comunháo parcial de bêns, maior, nâscido em 12102/1979 na
cidade de Campo Mourão/PR, empresáno, residente e
domiciliado na cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná, à

Av. da Saudade n.o 165, centro CEP: 86.300-000, portador dos
documentos RG n.o 6.549.1 59-í SESP-PR e CPF n.o

026.826.239-05,

JOANA PAULA RIQUENA, brasileira, casada, regime de
comunháo parcial de bens, maior, nascida em 29/03i1982 na
cidade de MaringíPR, empresána, residente e domiciliÉlda na
cidade de Comélio Procópio, Estado do Paraná, à Av da
Saudade n.o 165, centro, CEP: 86.300{00, portadorâ dos
documentos RG n.o 8.'120,S00€ SESP-PR e CPF n.o
033.767 419-13

Sócros componentes da empresa "VILMAR PEDROSO DA SILVA & ClA. LTOA."- ME, coÍn sede
na cidade de Comélio Procópio. Estado do Paçaná, à Av. XV de FeveÍeiro n.o 213 - "8". centro,
CEP 86 300{00, inscrita no CNPJ no 12.816.657/0001-00, conforme Contrato Socral regrstrado
na Junta Comercial sob o no 412.06910243, em 03.11.2010, RESOLVEM, assim. alterar o
Contrato Sociêl

CúUSUIÁ PRIMEIRA: A sociedade tem pôr objeto social: RESTAURANTE, BAR e
LANCHONETE, para a ter: RESTAURANTE E CHURRASCARIA.

GLÁU§UTÁ SEGUNDA: Fica eleito o Foro da comarca de Comélio Procópio, Estado do
Paraná, para o exercício e o cumpnmento dos direitos e obrigaçóes resultantes deste contrato,
com exclusão de qualquer outro poÍ mais privilegi€do que forem.

E p< estarem devidamente contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03
(três7 vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus h€rdeiros a cumpn-lo em todos os
seus termos, por mals privilegiado que sela.

Comélio Procópio.08 de dezembro <te 2010

A SILVA

(]--1. fiVILiJTAR PEDRO JOÃNA PAULA R]QUENA

,Ú
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA."- ME
SEGUNDA ALTERAçÃO OE CONTRATO SOCTAL

CNPJ : 12.81 6.657/0001{o

VILMAR PEDROSO DA SILVA, brasileiro, casado,
regimê de comunhão parcial de bens, maior, nascido em
1210211979 na cidade de Campo Mouráo/PR, empresáno,
residente e domiciliado na cidade de Comélio Procc)pio.
Estado do Paraná, à Av. da Saudade n.o í65, centro C)EP.

86.300-000, portador dos documentos RG n " 6 549.1 119-'1

SESP-PR e CPF n.o 026.826.239{5;

JOANA PAULA RIQUENA, brasileira, casada regime
de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 29lo3l1l)82
na cidade de Maringá/PR, empresária, residente e
domiciliada na cidade de Comélio Procópio, Estado do
Paraná, à Av da Saudade n.o 165, centro, CEP. 86.300-(]00,
portadora dos documentos RG no 8 í20.900-6 SESP-PFI e
CPF n.o 033.767 419-13.

;óÔos componentes da empresa "VILMAR PEDROSO OA SILVA & ClA. LTDA.,,- ME, com
ede na cidade de Comélio Procópio. Estado do Paraná, à Av XV de Fevereiro n o 213 - "8",
entro, CEP: 86.300-000, inscrita no CNPJ no 12 816.657/0001-OO, conforme Contrato Social
)gistrado na Junta Comercial sob o no 412.06910243, em 03 11.20'10, RESOLVEM, assim,
Iterar o Contrato Socaal.

CLAUSULA PRIMEIRA:
HURRASCARIA passa a sen

pôr objeto social:
CHURRASCARIA

LrMEI{rAÇÃO pARA EVENTOS E RECEPÇÔES - BUFÊ.

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital Social que é R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido
m I 000 quotas, no valor nominal de R$ 1 ,00 (um real) cada, passa a ser R$ 1 3 000,00,
ivrdido em 13 000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste
to em moeda conente do Pais, pelos sócros, Íica assim distribuído:

VLRE
NOME OO SÓCIO REAIS

A sociedade tem
RESTAURANTE,

ILMAR PEDROSO DA SILVA

CANA PAULA RIQUENA

í00,00

RESTAURANTE E

E SERV|ÇOS nE

_ J.50!,9q
6.500,00

13.000,00

L

,L\ \,

fr
t\

?

TOTAL
DE

QUOiAS
Yo

VR: DA
AUOTA

6.50050,00 í,00
6.50050,00 1,00

L]-"V,

\

13.000

)
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA."- ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 12.81 6.657/0001{0

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vrgentes qr-re

1áo colidirem com as disposiÇões gerais do presente instrumento.

Fica elerto o Foro da comarca de Comélio Procópio, Estado do Paraná, para o

exercicro e o cumpnmento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com exclusilo
de qualquer outro por mais privilegiado que Íorem.

E por estarem devidamente contratados, lavram, datam e assinam o presente
inslrmento em 03 (três) vias de igual teor e Íonna, obrigando-se por si e seus herdeiro$ a

cumpn-lo em todos os seus termos, por mais privilegiado que seja.

Comélio Procópio 02 de agosto de 2012

) MAR PEDà.r* SILVA

ffi'*
m*r:

A

JOANA PAULA RIQUEhIA

r5

ORN coPro
0

PEDÂOSO DÀ SILVA I CIÀ
H'

0,6

s EBAsÍÀo.MorrÂ
SECREÍARIO GERAL

\J>--
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA.''. ME
TERCETRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIÀL

CNPJ:'12.816.657/000í{0

VILMAR PEDROSO DA SILVA, brasrleiro, cas;ado
regime de comunhão parcial de bens. mâior, nascido em
1210211979 na cidade de Campo MourãoiPR, empres;ário,
residente e domiciliado na cidade de Comélio Procópio
Estado do Paraná, à Rua Padre Josê Kandiziora n.o 215,
Jardim Bandeirantes, CEP: 86.300{00, portador dos
documentos RG n.o 6.549.159-1 SESP-PR e CPF n o

026.826 239-05:

JOANA PAULA RIQUENA, brasileira, casada, re{lrme
de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 29/03i 1 982
na cidade de Maringá/PR, empresária, residento e
domiciliada na cidade de Comélio Procópio, Estada do
Paraná, à Rua Padre Jose Kandiziora n.o 215, Jardim
Bandeirantes, CEP: 86.300-000, portadora dos documrlntos
RG n.o 8.120.9006 SESP-PR e CPF n.o 033 767 419-13

Sócros componentes da empresa "VILMAR PEDROSO DA SILVA & ClA. LTDA."- ME, ,:om

sedê na cidade de Comélro Procópio. Estado do Paraná. à Av. XV de Fevereiro n o 213 - "8"
centro, CEP: 86.300-000, inscrita no CNPJ no 12.8í 6.657/0001-00. conforme Contrato Social
regrstrado na Junta Comercial sob o no 412.069í0243, em 03.11.2010, RESOLVEM,
ALTERAR a reÍerida sociedade o que fazem sob as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA: NESTA dAtA , fica constituída uma Íllal na Av. dos Pioneiros no

3131, Jardim Morumbi - l-ondrina - Paraná, CEP 86.036-370

CLAU LA SEGUNDA: A sociedade tem pôr objeto social. RESTAURANTE e
BUFE.

cúUSULA TERCEIRA: Terá como prazo da sociêdade, tndeterminado. como 1á

estipulado no contrato social, registrado na Junta Comercial sob o n o 412.06910243

cúUSULA QUARTA: Fica destacado o Capital Social no valor de R$ 4 000,00 (quatro
mil reais)

CLAUSULA QUIN'IA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas v
colidirem com as discosições gerais do presente instrumento

03?

Ilrut*^-t

igentes que não
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA.''. ME
TERCETRA alrenaçÃo DE coNTRATo soclAL

CNPJ : 12.81 6.657/0001 -00

Fica elerto o Foro da comarca de Londrina, Estado do Paraná, para o exercicro e r:

cumpnmento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com êxclusão de qualouer
outro por mais pnvilegiado que forem.

E por estarem devidamente contratados, lavram, datam e assinam o pres€:nte
rnstrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a

uu rPIr-ru Ellr tuuu) u> svu> lçllllu§! PUI rltiír> Pl lvllvgtduu que §gjcl.

Comélio Procópro, C1 de agosto de 2013

I

R PED SILVA

JUNTA COMERCIAL OO PARÂNA
AGÉNCIA REGIONÀL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTTFICO O REG|STRO Etú: 05,/08/20
soB NúMERO. 419013 4 41r 0
Protocolo: í3/451 383-5, DE 02/08/2013

sà:qi 2 0691024 3
PEDÂOSO OÀ SILVÀ . CIÀ

sEBAsrrÀo MorrA
SECRÉÍARIO GERAL

JOANA PAULA RIQUENA

.'.i

)
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP"
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ :'!2.816.657/0001 -00

a.a

ViLiylAR PEDROSO DA SILVA biasiiêiio cas'rclo
regrme de comunhão parcral de bens, maior nascido em
i2rc2ii9'i3 ira cidade de Campo ivloui"ãoiPR empTes;r'o
residente e domrciliado na ctdade de Cornélio Proc(,1)ro.

Estado do Paraná. à Rua Padre iosé Kandiziüia n ' .li ir

Jardim Bandeirantes CEP 86 300-000. portador rios
documentos RG ri.o ô 549 159-1 SESP-PR e CFF .r "

026.826 239-05:

iOAtiA PAULA RIQUENA brasileira. úasadâ iec,irnÉ
de comunhão parcial de bens, maior. nascrda em 29/03/1i182
na cidade cie ivlaringái PR. empresária iesicent€, e

domiciliada na cidade de Cornélio Procópio Estado do
Pai'aná, à Rua Padre José Kandiziora ii o 2i 5, ia,,:iim
Bandeirantes, CEP. 86.300{00, portadora dos docume,rtos

^!],r 
o. lzu yuu-u,5E.1--Tr\ ti !.rT ll lJJa,u, z+ v-rJ

r',ü,üs ,rüÍT,ponü,rtÊs ,iá uÍrpresa "ViLiJiAR PÉDROSO DA SILVÂ & CiA. LTDA. - EPF''. . ;,r'
sede na cidade de Comélio Procópio Estado do Paraná, à Av XV de Fevererro n " 2'13 - I
..ei-,irr CEF 3C 3C0-J3C insci'rta no CliP.i iio 12 8i 6.657/CCO i -0C. confoi'rtre Cüiriratc Sr,),âi
regrstrado na Junta Comercial sob o no 412.06910243, ern 03 11 2010. RESOLVi.IiI
-r r í/irÍ d rEjrEjr rUi, r..ru,ts|(léue U qUV tdz.çtn sUL_, d§ UtaU5urd5 e UUrUrçLrES §UUul|rus

LLAUSULA PRiMEiRA: A socreoaoe que tem pôr objeto sogai
CHURRASCARIA E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA EVENTOS E
BUFE passa_ a ser RESTAURANTE, CHURRASCARIA, CANTINA E
ALIMENTAÇAO PARA EVENTOS E RECEPÇOES - BUFE.

RESTAURAi'] IE,
RECEPÇÕEÍ; _
SERVIÇOS DE

CLAUSULA SEGU!.,:ÚA: A emprese tencio filiai registracio em 05108/20 j r com NiRt ro
41901344170 CNPJ 12 816 657/0002-9l. passa a ter a sua sede à VIA ROSALINA MAttIA
DOS SANTOS, 1.233. ÁREA URBANIZADA l, CEP 87301-899, Campo Mourão - PR.

üLI\UDULÃ TERCE|R.A: Permanecem rneireradas as demars ciáus \,,rgenres que 1a
colrdrrem com as disposrçôes gerars do presente instrumento

\.1
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..VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA. - EPP"
QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ : 1 2.81 6.657/00C1 -CC

CLAUSLiLA QUARTH: Fica eieito o Foro oa comarca ce Cornéiic Pt'ccÓ
paraná para o exercício e o cumpnmento dos direitos e obngaçóes resultantes deste
;ontrato com exclusão dê qualquer outro por mais pnvilegiado que forem

E por estaren-, ;evidamente contiatados, lavram dâtam e assinanr l pieserii€
ins,l{rmento em 03 (três) vras de igual teor e forma, obrigando-se por sr e seus herderros a

-r ' , rurJus \J: >r'ui rEr r r rrJ5 PUr r r rclr5 pr lvlrcvr€luu quE sEJé

pro tsreco rlc
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VILÍIIAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

cNPJ: 12,816.657lOOo1-O0 - CICAD: 9o5.39oa3-o3

Avenida XV de Fevereiro, 213-8, Centro. Teli 43-3524-3300

coRNÉLIo PRocóPIo - PARÂNÁ - CEP a63OO.OOO

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE

HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol20í7 - SRP

Prezados Senhores:

Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, inscrito no CNPJ No

í2.816.657/0001-00, por intermédio de seu representante legal, a Sra Joana

Paula Riquena, portadora do RG no 8.120.900-6 e do CPF no 033.767.4í9-13,

declara que "Atende Plenamente" os requisitos de habilitaçáo, conforme

exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de

2002.

Cornélio Procópio, 28 de abril de2017

l( L& t-{:-

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.120.900-6 - CPF no 033.767.419-í3

r 
tz.g'to.os7,ooo1'oo
Vilmar Pedroso da Silva

& Cia Ltda 'EPP
av XV de Fevererro, no 213'B

CêntÍo - CEP 8ô 300-000

Comélio PÍoóPio- Parana
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA OE ESTADO DA INOÚSTRIA, DO COMÊRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUT

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRÂDO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTOÃO $ PLIFICADA páqha: (xtl / (pl
Cãlílcüra qD r omrçõÉ ffio condür do6 d@xrs G ürluit dG rgr .lnt CqEcSl e úo vlgqttÉ
Íra út. d. $a €4dÉa
iloírD Enpíclr.ts4
VILf,Aâ PÊDRO§O DA SIVA T CIA LTDA. EPP

tbtlr€zr ú.rlrb: SOCíEDADE Ef,,FESÁEA UatADA
NiÍrrÍo de kHlbÉo do ReOúá.o de
Erí?.É. rtE (56ô)
4í 2 0ô91@'*3

CN{PJ

r2ar6.65r/(II,l-(n

Dí! ê hHo
doAirLhe

0cíí/ã,t0

DatE d€ Aaqrh.rsrto óo
Ào Conáilúivo

Bru20r0
Endrqo CoíÍp§o (lrgfdorJÍo, M c Conp5Dntq B*Ío, Cl(E , UF, CEP)
AVENIT'A XY DE FEVERENO, ã}8. CEI{IBO, CO$É.b PNOCÓP{o. Pa' 6'O{Itr

OàlGto Socbl
nEsrauRáNTE crlrnRÁscaRrÀ cArfl a E sEnvpo§ DE a-ErÍÍÂclo P nÂ EVENTG E FECEPÉES . BUFIÊ

llcÍalpr€..olr
EnDÍ§ (b P€Çlro FoÍte(t íz]:m)

Ér"íã ô p€quao poífo

PrEo ô ÍIlÍsção

hüfrÍÍirdor3'm,o

C.pisl: RD Í3.m,m
ORE f,L NEAS)

Cspltel hsgÍ!tsaaro: RD

0BEE n- REÁÉr)

S.á.bdhlc$açao ÍE CapltluE Faü ô Só.fdlffiiastrúrfiárrúF .b brüo
!@9E@9!El hlffonod(m E-á4 d. Sô.io

ulrf PEDROSO DASLVA . S,(xl SOCIO

@6.&10.2S{E
JOra{APruLARrOUE { ô.S,(I, SOGIO

03.757,{t Sr 3

TórÍtrE óo
ElE
[x[xxxxx

ftnffio.
eriríaüdo.

ffiÉLt dor XXXXIXXXX

Útttrr lrqrrvÜranto
Data: 29102014 lllrE o: 2Ot46§21557

Ao: ALTER ÇlO

Er,Ênro (s): ALTER CAO O€ DADOS (EICEÍO t{OrC EpnESÂÊAL)

ALIERACAO ÍI€ FIIAL NA UF DA SÉDE

§tlut
Imxffix[x

FIC(tar) ndr Ur &dê ô FêÍbÍaÉo qr bia d.b
r - tfiE: 41 9 fi344Í7-0 C pJ: Í28!ô65]2üP-9í

En&reço Cordlao (Lo0Íúouo, ]f r Coíndlnsío, 8alÍo, Odadr, UF, CEP, B)
VIA ROSAIIIÂ IAnlA DG ST TOq 183, ÂNEA URíATUÂDA T CAFO XruFiO, PR, BRASIL

CL'ÊTIBA . P âb?üjtdeâ17
17t6Tá4

UBERIAD BG.JS
SECETAHA GERAL

')

Pare v€rifaâr e Esieí icide(b ec6sâ ww ,iunláaoírÉrdd.prgoY-k

e lÍttufiyÉ o númêío '172572560 nâ CoÉultâ do Arneflli,cüade A I
oGrlrEnlo AB§náóo ohitâlnr€nts 20,94/201 7
Junta CdÍE dC rlô Pâr É
c PJ:II.SE.I7o/0001-90
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral ','. - 0g{
Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização câdastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERooÊ rNscRrÇÁo

27.í 35.079/0001-14
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE TNSCR|çÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

DATADEÀBERTUR,A

1710212017

NOME EMPRESÁRIÀL

HUDSON PINHEIRO MARTINS 047743749,16

rlruLo Do EsraBELEcrMENro (NoME DE FÀ\TÀsla)
LANCHONEÍE AVENIDA

CÔOIGO E OESCRIÇÀO OA AÍIVIOÁDE ECONÔMICA PRINCIPA!

56.11-2-03. Lanchonetês, casas do chá, de sucos e similares

c lco E oEsc DA NÂTUREZÂJUR otca
2í3.5. lesano lhdiYidual

LOGFÂDOIJRO

AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS
NÚMERO

559

CEF

86.250.000
BAIRRO/DISTR ÍIO
CENTRO

MUNrclPlo
NOVA SANTA BARBÀR.A PR

ENoEREço Er-ErRôNEo
edsoncosta.contabil@yahoo.com

COMPLEMENTO

TELEFONE

(43) 9í36.0694

ENTE FEoÊRATrvo RESPoNúvEL (EFR)

sÍruAÇÀo cÂDASÍRA
ATIVA

OATA DA SÍTUAÇÁO CADÀSÍRA
17 t02J2017

MorMo DE struAÇÃo cÀDrsrRÁt

9TUAçÁoEsPÉclÁr OATA OA SÍIUÁÇÃO ESPECAT

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, dê 06 de maio de 2016

Emitido no dia 24104t2017 às 11112i29 (data e hora de Brasília). Página:1/í

Consulta QSA / Capital Social

rl l-

RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de ade e uso, clique aqui
Atualize sua pásina

.)
7-'rp[g-,

P.epêrêr Págillã
paíã lfnprcssáo

?
A\r--A- Çr*--,,.t Orçfut=

va

cóo rco E DEsc RrÇÃo DAs aÍrvroaDEs EcoN ôM rcÀs sEc u N oÁRrAs

56.11.2-0'l . Rêstaurantês ê similaÍes
56.11.2.02 . Bares e outros estabolêcimentos especialilados em servir bebidas
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ldentificação

Nome Empresarial
HUDSON PINHEIRO MARTINS 0477 437 4946
Nome do Empr€sário
HUDSON PINHEIRO i',IARTINS

Nome Fantasia
LÂNCHONETE AVENIDA

Capital Social
10.000,00
No da Identidade órgáo Emissor UF Emissor
89565529 SESP PR

CEP
86250-000
BairÍo
CENTRO

Município

Log radou ro
AVENIDA INTERVENTOR I,,IANO EL RIBAS

Cerüficdo da Ccíldcao de Micr@mpíeendedor lndividual - lmpíessão ar 035

CeÉificado da Gondição de Microempreendedor !ndividual

CPF
o47.743.749-46

Condição de Microempreendedor lndlvidual

SituaÉo Cadastral Vigente Data de Início da SituaÉo Cadastral Vigente
ATrVO 17102/2Ot7

Números de Registro

CNP' I{IRE
27.135.079/0001-14 41-8-0500597-1

Endereço Comercial

Número
559

NOVA SANTA BARBARA

Atividades

Data de Início de AtiYidades
77 /02/20t7
Código da Atividade Principal Descriçáo da Atividade Principal

^ 56.11-2103 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

código da Âtividade secundtia Descrição da Atividade secundária
1 56.11-2101 '- Restaurantes e similares
2 56.11-2/02 Bares e outros estabelecimentos especia[zados em servir bebidas

TeÍmodeciênclaeResponsabilidadecomEfeitode@-declaraçãopÍestadano
mgmento da inscÍição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os íequisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Flunicípio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Prov isó rio.

Este CeÍtiÍicado comprova as inscnçõ€s, atuará, licenças e a siluação de enquadráftEnto do empresário na condiÉo de Mcoemprcendedor
lndNiduá|. A sua aceitaçào está condicionada à veíiíicação dê sua autenticidade na lntemet, no endereço:

UF
PR

http :/^4!!!v.poÍta ldoempreendedor. gov.br/
Certificado emitido com base na Resolução n'16, de 17 de dêzembío de 2009, do Com(ê para Gestáo da Rede Nacional p

Número do Recibo: ME05244498

Núme ro do Identificador: OO0O4'?74374946
-)
!
_,,/ )

ara a Simplil
Reg istro e da LegalizaÉo de Empresas e Negócios - REoESIM
ATENÇÃO: qr-ralquer rasura ou emenda invalidaÍá este documento

Ía pesquisar â inscnÉo estadual e/ou municipal (quando conv enentes do cadastro sincronzado nacional), infonne os me

endereço eletónico httpJ/www.receita.fazênda.oov.br/PessoaJuridica/cNPJ/fcpi/consulta,asD

do

,. i:,"r-*-

,\.*
l

Data de Emissão:
24/04 /20t7

--fn () a t tu'
2_niÉ#

ixo

1n

\



-NUwI7 Cerüficado da Ccírdicao de Micr@mçreerdedoí lrdividual - lmp.essão ...r- 096
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HUDSON PINHEIRO MAR'IINS 0,477 437 4946
CNPJ: 27.L35.O79IOOO1-14

RUA AV INTERVENTOR MN{OEL RIBAS, N"559
CTNTRO

TELEFONE (43)99 136-0694
NOVA SANTA BÁRBAR.A - PR

cEP 86.250-000

h
d fl.'r

l.t r.rdo^" Pi*l'u,Lo lr,rO,"t,rü

I a 037

ANEXO V

oecuRaçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABILtTAÇÃo

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

Prezados Senhores:

HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946, inscrito no CNPJ no 27.135.079/000í-
í4, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hudson Ptnheiro Martins, portador

do RG no 8.956.552-9 do CPF no 047.743.74946, declara que " Atende Plenamente"
aos requisitos dê HabilitaÇão, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de Abril de 2017

i

Assinatur
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro Martins
Cargo - Proprietário
RG - 8.956.552-9
cPF -047.743.74946

'Zr1'\i ( a
{L41-{2-

)o-

r



.r\ - 098HUDSON PINHEIRO MARTINS 0477 437 4946
CNPJ: 27.135.O79lOOOr-14

RUA AV INTERVTNTOR MÂI{OEL RTBAS, N"559
CENTRO

TELEFONE 143199 I 36 -0,69 4
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

cEP 86.250-000

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 20/20í7- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no í23, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946,
CNPJ n" 27 .135.07910001-14 esta enquadrada na categoria Microempresa(micro
empreendedor individual), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de Abril de 2017

Assinarura ,ti ,ri* fr 'r'otu' /r't'wiÀ'*
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro MaÉins
Cargo - Proprietário
RG - 8.956.552-9
cPF -047.743.74946

I
nç4,\L ( a-é7*-Z

r0
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a .a 099
GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRÂDO DE AUTOMAÇÃO OO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

CEBTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENQUADRADO
coMo MTCRoEMpREENDEDoR TNDTvTDUAL - MEr Página: 001 / 001

Certincaíps qu€ ae intorÍmÉ€8 abalro constam do8 docuErntos arqulvado8 nêsta JuÍrta ConErclal dou de arquivos
eletrônlcos recgbldos do Portal dg Enprend€doÍ I são vlggntss nr data da sra expôdlçáo.

NoÍE EÍÍpreseÍlal: HUDSON m{HEIRO i,tÂnTlNS 047l€74946
NorÍE de Fantasla : LAI{CHONETE AVENIDA
Naturcza Juridlca : ETf,RESÁR|O

CNPJ

27.1 35.079/0$Í -14

NúÍEro de tsedmcaçâo do Registro de
EmpÍesas - NFE (Sede)

41 8 05ü)597-1

Data de Arquivantnto do
Ao Cohsthúlvo

17ft2!m1?

Data de lnído
de Alivi.rade

17tú2!m17

EndeÍeço CorÍÉÍchl CoÍTleto (LogradouÍo, N! e CoryúqEnto, Balrrc/DlstÍlto, itunlc[rlo, UF, CEP)
INTERVENTOR MAi{OEL REÂS. 559. CENTRO. NOVA SA!ÍÍA BAFBAHA PR. 86.250.(m

LÁNCHoNETES, cAsAs DE cHÂ DE sucos E sttLÂREs
RESTATJRA'{TES E SITLARES
BAFÉS E OUTHOS ESTABELECiCNTOS ESPECIÁI.-@ADOS EM SERVN BEBDÂS

Objeto:

Serviço e veoda de Hidas não alcóoüca e alnrntos para conaunD no
local - PropÍlstárlo de bnchonêle; Seívlç! e venda de 6ldas abÉo[cas
. Proprletárlo do bar e clngánorg§; Servlço o vgrdr do çonüas
prep€Íadas e bedlras alcóolcas ou não. PÍoprlêtárlo de reíauÍúts

Oc!paçoes:
Prlnclpal:
Sêcundárhs:

Microempreendedor lndividual - MEI
SIM

O.qÍeúrio soÉ dêsênquadrado da condiçáo
d! IE a padk de _/ /_

MicroêmpÍêsa
slM

(Lei ComplerEntar nr 12lio6)

10.m0,mCapltal: R§

(DEZ [rL REAE)

Uhi.Íp &quivalrtr{o:
Oata: NúrEro: 41805005971

AIo: ltSCRlçÁO
Evenro (s): ENOUAITRÁIENTO DE i/iCROEIpRESA

rscRsÃo DE cBoEipREEr.aDEooR ron DUAL
(1) Data a partlÍ da qualo eventg prodE €delto.

Data Elêito:
Data Eíeito:

pu[í/m( (Í)
)ü/xxmx

Forma dê Àuação:

Estab€tcinÉnt o Fuo

SituaÉo
REG§TFO ATWO

Status
xxffi(

CURITIBA. 26 de ab.il de 2017
17t$2f2Ã

7 A4<o.-

LIBEFTTAD BGL§
SECRETARIA GEBAL

-1....-u
') Lu',,

D
I

i\, É

Docum6nto Assinado Digitalmênte 26/04201 7
Juntâ Com€rcial do Paraná
CNPJ:77 968.170/0001-99

Para veÍiíicaÍ a aulenticidade acess€ www.lunlacomeícial.pr.gov.bÍ

e infoÍme o númeo 172602726 na Consulta de Autenlrodade

Cs$r'6 d6Fni!€l pq 30 dras Vocô d€ve instâlaÍ o cêrtifi.âdo dâ JUCEPAR
w\rw.juntacom€rciâl pr.gov,bí/ceí!fi cado
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-:: :ir .' ffi^J {{e{9'

»ncr,^LRaçÃo coMpRoBATóRr,q. »B ENeUADRAMENTO coMo MICRoEMrRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 2012017 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, que a
Empresa 14*.i6 p[ezzioni Restaurante ME. CNPJ 11.731.87710001-79, esta enquadrada na categoria Micro
Eqrpresa, bem como não está incluída nas hipóteses do §4'do art. 3o da Lei Complementat no 123, de 14 de
. zembro de 2006.

Londrina, 28 de Abril de 2017

:xUÂr.Ny
Marcio Mazzioni ME
ya1si6 N4azzi6ni - Sócio Administrador
PrG:8.220.674-4
CPF: 006.406.409-31

^Ttzstazi/oool-77
MÀRCIO TIAZIONI RESTAURl\NTE

AV. DUOUE DE CAXIAS, 2121

cFt.rrno - cEP 8601 o- 1 90

I loxonlNA - PR J
0

41çttt{->- )/l'[.'t""- Bc.7Etç-

-000

(-

MI 9u.o;
ç!SrP.§-o

FilI.l

Av1 Maringá n 755

Filiâl

u
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Vf,r de-,;e-§ft{

orclenaÇÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos Rreursrros DE neuuraçÃo

Pregão Presencial N" 2012017 - SRP

Prezados Seúores

narcio Mazzioni Restauante ME, inscrito no CNPJ n'1 1.731.87710001-79 por intermédio de seu
representante legal o Sr. Marcio Ma,zioni, portador da RG n"8.220.674-4 e do CPF n"006.406.409-31,
declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo
4o daLei Federal no 10.520, de l7 dejulho de2002.

Londrina, 28 de Abril de 2017

Marcio Mazzioni Restaurante
Marcio Mazzioni - Sócio Adminl or

-(G: 8.220.674-4
-PF: 006.406.409-31

Trzs1877/oool-i?
M {Rtl0 MAZZI0NI RESTATTRANTE

AV, DUOUE DÉ CAXIAS, 21 2 1

CENÍBO . CEP 8601 O- 190

I loxonr\A - PR JI.>\) l)1-, L- a <,'t-"»"t- ,Vc:iúà*.

i\'

igeo.660lO-19O

Ell.l ,:i

Asr'. Maíngá nr55 eó
Fone (O43) 3324{34,

..3-'-

a-i:.
a6iflio-ooo
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102
gu!c Mrnrsleío do Desenvolf,me"lo Indúslfla e Comércro Exteno

Sêcrelaía dc Desenvolvimento da Produçáo
uêpadamento Nâco.alde Regrsúo do Comérgo

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

:.ic/lorcnll;sTRoo:EMP

À.PÀF.Ea, : a ::;Z: r i,))l I

| . 24.) . t-,: 1- ;

tNs ÍRUÇÔa s DF PREENCT lrMENrO NO VrRSO

'.:;; - --: :e L .i / ';:.

SSP0l-12 l,rli PR, t0É.1c6.4n9-31

íd-

\ '..l !-

ic!Ei,oEMP|i.SÀlc'r.ompre

u-qRCr c r"t.i-zl_clil

BRAS]LElRi

MX Ff]

:asa.lc (a)

RLG UF OE 6Ers (5e câsad.)

C,rr-r in i i. pai:rê_i

F.:lA L!CrLiÀ IF-tif rNl. TP.AI.JllrN

I6C61 4!S

€u3

(u.. d. Jud. cm.,4D

PR
\.r.-

itiJDF.Ii.lr

declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer atividade empresária, que náo possur outro registro de
empresáÍro e requer à Junta ComeÍcial do paa-eNa,

r)EscRrç,(o rc E v[Nro

ENQL]ADRAMENTI DE M].,RI) II,JPR
l;i.:,rc:o

ll-,RlIC YÉ-l I -Ol:I 3[:Tq.]F'4l'lTE

trJ,-

t-Ulr!F.Ir.ii

DEscR çi,o rÉÉvENÍo

Ir+nno,ãin, ã

i:;r:;1' 4 601c 19C
ro eirmóri

__ -t
!ÀLOn @ CÀP rÁL (F' êíenso)

(SEIS MIL REAIS)6..00,04

i.-t
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DocvmàqAssinedo Dig ilalmente 21 tl3l2o17
Junlá Comêrciâl do Pâíâná
CNPJi7/.968.í70/0001-99

GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA páoina: OO1/ ool
CertiÍicamos que as iníormações abaixo constam dos documentos arquivados nêsta *lgqglnercial e são vigentes
na data da sua erpodiÉo.

Nome Empresarial
MARCIO MAZZIONI BESMTE4I{ÍE E

l.latureza Jurídica: EMPRESÁR|O

NúmeÍo de ldentiÍicaçáo do Begistlo de
Empresas - NIRE (Sede)

41 í 0678100{}

Capllal: R$ 6.(m,00

(SEIS MIL BEÀS)

CUBITIBA - PR, 21 de maÍco de 2017
! 7/r 36019,2

CNPJ

11 .731 .AT7lodJ',1-79

LIBERTAD BOGUS
SECRETABIA GERAL

I,-\1/U'* \J

a\,

''Y
#a,au!fut-t,t.-

Data de Ârquivamento
do Ato de inscrição

08/03/2010

Data de lníclo
de Atividade

15D2,m10

Endereço Completo (Logradouro, lf e Complem€nrgiein_o/Distrito, Municiplo, UF, CEP)

av DUoUE DE qâp s, eÍã, cEúEB9$.oNoRlNÀ:!?R, q6,qlqrso .r..

obteto *j .*.Ê::í il.',. : , :

coupncro oe gEàroÂs,.nererçoÉS, oocrs, BEFRTcERANTEs E BoMBoNtEF.

. , ,'lricroemprêsa ou
Emp.esâ de Pequeno Porte

(Lelnr 123/2006)

M lcroempresa

Endereço Compb-to-(LlsÍadouro, l.lc e Complenrenlo, Bairro,p.ldadsiUí 
FEP_ , tl. §)

AV. MABINGA, 755. JD:VTTORIâ, LONDHINÁ, PA,85.(E(XN0, BRáSIL . . ''

Endereço completo (LogÍadouÍo, lü e Compl€mento, Balrro, Cidado, UF, CEP, Pais)

RUA OUINÍINO BOCAIUV 812e DE ALIME

Filial(ais) nesta Unidadê da FederôÉo ou Íora dela

'I . NIBE: 4í I012/1534-l CNPJ

CNPJ2 - NIRE: 41 I0127'16&6

LONDRINÀ PR, 86.02Gí50, BBASIL

Ato: ALTERAçÃo
EVENTO (S): ABERÍURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

Status
oqxxxxxxxxxxxxxxffi xxxx)

Ú[imo Arquivamento . -
Oalat 25/ÍJ/ün'i}-- lfiiiiiâo: lrgiàr58b

Nome do Empreúrio
iraRcto MAzzloNl

ldentldade: 822067,I4,SSP/PR

Estado Clvll: Casado

CPF: «)6.it06.,10931

Reglme de Bens: Comunhão PaÍcial

Pará v6df car a autenlicidâdê ac€sse www,junlácomerciâl,pr,gov,br

e infoÍme o númêro 171360192 ne Consulta de Autenticidade

Cssoriâ dspoilvel pd 30 diàs Yi:Y#" I # ' vocé deve instalar o cêÍrific€do dâ JUCEPAR' www.junlacomercia l.pr.gov.bÍ/cêrüficádo

)j(
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Londrina, 26 de Abril de 2.017

0001'í61ítt366.e581
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ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃo PRESENcIAL N" 2OI2OO7.SRP

A empresa Janaina S. Chaves Restaurante Ltda, com sede na Rua Quintino Bocaiúva,
674- Londrina, CNPJ n" 1 1.960.95810001-8-6- replesentada pela Sra Janaína Scacco
Chaves, CREDENCIA o Sr. Cicero Moreira Chaves portador do RG no 5866328-0 e
CPF no 734.875.979-34 , par á-la pe o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaÇáo na modalidade Pregão Presencial No 20/2017- SRP, para registro de
preços para eventual contratação de empresa no ramo de fornecimento de
refeições (SelÍ Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da
licitante, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes
ao certame, inclusive inteÍpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

LI
BocÀlúvÀ, 67r

RUA OUINÍllro
-cÉ

RINA'
p e602o-150

?R JcENÍRO
ND

fr,4
:,i i1\o l-. lo1

aà1 Í
r1" sÉR'j u0

Empresal:Janaina S. Chaves Restaurante Ltda

í

Representante Legal :Janaína Scacco Chaves
Cargo: AdministÍadora
RG 10.414 030-0
cPF 077 735.329-66 ;. r Jr.rÊç. !,,t sêrxÉlhâ

l7HI3.o70 | -JÀtÀI tÀ EGÀCCO cíÀvES
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ANEXO VI

OECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUAORAMNETO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N' 20/2017-SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 1 23, de 14 de
Dezembro de 2006, que a empresa Janaína S. Chaves Restaurante Ltda, CNPJ
1 1 .866.958/0001-86, está enquadrada na categoria de MicÍoempresa, bem como náo
está incluída nas hipóteses do §4" do artigo 30 da Lei ComplementaÍ no 123, de 14 de
Dezembro de 2006.

q?
f11.gS§ e5E jL\'

]AN,\'\^ '' 
.' '

Londrina ,em 26 de Abril de 2017
'r' - r..,!0 t ^

"*'il 
-vr - '.[\t,

Ii
-L(i!, 

)
Empresa:J naína S. Chaves Restaurante Ltda
Repre nte Legal :Janaína Scacco Chaves
Cargo: Administradora
RG 10 414.030-0
cPF 077.735 329-66
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GOVERNO DO PARANÁ
SEcRETAR|A DE ESTADO OA rNOÚSTRrA, DO COl,iÉRC|O E ASSUNTOS DO MEBCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAçÀO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO
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CERTDÃO $UPLIFICAOA pásha: OO1 / ool
Cdtifc.nÉ. quc É hlürri5.. lb.txo oon.tm do. do.urE o. úquh.rdo. ncd. J|r*. Cdl.ídd ô .5o viíF.rtê.
nr dd. d! 6ur ;:çcdlgúo.

Nqrl ÊÍrpr..r.El
JA{Afr{A S CTIÂVES RESÍAÍiI'ÍÍE LTOA

l{rtúat Jurirlc!: SOCEDADE ETDRESÀnn |J||ÍAD
ciR

Í Í .866.95fl(mt-86

Data dc lnício
da Àh,ldrlh

20/O/vã,10

Ddr d. À.quhrüüio do
Ào Consllrihro

22l01tú10

Sffi/Plrllc+.ç- no C!Ê!uEtpa.5 dr Sóc5/ldnffiÍldor/Tí|úo do llndio
t{dE/trFF ôu cirpJ EIÍIEEÉ-EI!íIBü E.lá(i, ó eódô

Jr{fa^scrcco GHÀ/CS rÊs,o soclo
úr7.I§.rt$45

ld hiár.d{
Hrlaltadaa

Ta.Ítiio do
!E!!e
[xxxxmx

17 &&7

vsnfcaí a aúontodad€ ac€sse wwwjurtacom6ícial.pr.gov.bí

23 dc úil & ml7

UBEFTÂD BGTJS
SECRETAFA GEBAL

GT.FÍIIBA -

\U

a
\, fr

itrhllêro .lê Esrtmcrgà, .lo R€eh0o d6
Errpío!! . NnE (Scdr)

41 2 (Ea7o 5tl4

End!í!ço Cor"hlo {f.OÍ!dqlro, llP . Cdtfbú e, B*ro, Cldldc, UF, CEP)
RUA Orr{Tr{O AOCI TYA 6'11, ÇENÍBO, LONDRI{À P& É02}íS
Obicto Socbl
RESTATRÂ|{IE,BAR É t§CfiOtEtECOt SEFV!çO DÊ âLEIÍÍAçIO PAnA cOflSr.[D r{O
LOCAI.PORÇôESTOBELHAT'Oq$VEIES E SOBRAC,Sâ]B
corÉRclo úrnÉrsÍA DE BE&ts rl-cooltc^s E Nfu ArcoouctqpfrEFtf, Cio r IARTTET p^RA ooflsurrc
ooirouÂn E sERuço r aLE,íTAc,Áo FoR Egoa Foa BUFFER PAr Bx{ouE'IE6,coouEÍE§ E REcEpçóEs.

korrpara! cr
EDaE d. P.qucro Porr.

(Ll nr 12d2ffi)

t{âo

Cqprd: Rra 1q&,m
(DE TTL E OUn[ÊfiG FEIE}

q0Crdd Hcgredo' n3
SEU EXPf,ESSAO E'IETARIA

Ptao dê Uf,!Çáo

hd6tornaldo

Sfu!çáo
FEGSÍRO ATIVO

UltlnE ArsilvrrÉrto
h!: 07/0A2Ol7 lihüo: ã11665í0874

Ao: ALTERÂçIO

Erlrtto it): ALTERÂCIO OE DAIIOS E DC OE EIFFESAEê
§!lua

mo.!0000()00009ry

e inloílne o númeÍo 172503927 hâ Consulta de Aulênlrclúd€
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REOUISITOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2007-SRP

Janaína S. Chaves Restaurante Ltda, inscrito no CNPJ 11.866.958/0001-86 por
intermédio de seu representante legal a Sra Janaína Scacco Chaves, portadora da RG
10.4í4.030-0 e do CPF 077.735.329-66, declara que "Atende Plenamente' aos
requisitos de HabilitaÉo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da lei Federal
no 10.520, de 17 de Julho de 2002.

l-tt.goo ,e58/0001-
d61

Londrina, 26 de Abril de 2.017
}ÀNÀIN ÀS C$YESRES'IÀURÀN

LTDÀ

1E

C Eorllúvl, szr
RUA OUINÍIIi

.i\ÍqO' at,8D02 o-150 JL
I l.L{À - P

/^
/t rr,

- \( l, r

-<rl
Empresa :Janaína S. Chaves Restaurante Ltda
Representante Legal :Janaína Scacco Chaves
CaÍgo: Administradora
RG 10.414.03G,0
cPF 077.735.329-66
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a
0[,4inisléno do Desenvolvimento lndústria e ComéÍcio Erterior

Secretar a óe ComéÍcio e Servrços
Úepâdamenlo Nacionalde RegtstÍo do ComéÍoo

xxxxxxxx)c(x)o(

declaaa, so as penas lei, não estar impedido de exercer a a
outro istro de em rio e UEr à JUNTA COMERCIAL DO PA

REQUERIMEI{TO DE

NrÂE DÀ FrlrÀr {9Íen(h.Í 3otrE

xxxxxxxxxxxxx

SOLTEIRO

ria, que não possui

TRÂNSFORI"IÁÇÀO

pc(xxxxxxxxxx

SAI\4UEL AUGUSTO CHAVES i_-:
t-Í'l

LUCINEIA SCACCO CHAVES

SSP PR 084.407 0t,g-04

,
NASCTDO E (dãrà d. nã3cih.nrôl

01/0'1/1994

DOMTCTLTÂDONÂ (LOGiÂDOURO. Íu...v..r1)

RUA PAES LEMES

BRASILEIRA

ctcE

EriÀNcTPADOPOR líom. d. .mrnc,pôçro - 3om?nr. no La§o d. m..or,

CONCESSÂO DOS PAIS

104140149

Rô vonernn cnevrs

N4tr F tr

)«xxxxxxxxxxx 86.010-622VILA IPIRANGA 6266

LONDRINA PR

rNscRrÇÁo
080 046

xxxxxxxxxxxxx

DEscRrçÀo oo EvENÍo

xxxxxÃrlxxxx

S,A CHAVES - RESTAURANTE - ME

LOGRAOOURO lÍur.v,.tr)
RUA OUINTINO BOCAIUVA 674

xxxxxxxxxxxxx CENTRO 86.020-150
Uso &lllnle ComércrâD

CORREIO ELEIRONICO (E MAIL)

xxxxxxxxxxxxxü- IBRASILLONDRINA

'10.000,00
vÀLoR Do cÂPrr^L . (poÍ .rt.n.o)

DEZ MIL REAIS

RESTAURANIE. BAR t LANCHONETE, COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO PARA CONSUI\,4O NO LOCA-
PORÇOES, GRELHADOS, SORVETES E SOBREMESAS,
coMERcIo VAREJISTA DE BEBIDAS ALcOOLICAS E NÃO ALCOoLICAS,
PREPARAÇÃO DE I\,1AR[,4ITEX PARA CONSUIMO DOIVICILIAR E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO FORNECI
DA POR BUFFET PARA BANOUETES, COQUETEIS E RECEPÇÔES.

uso oa JuúÍ co!,rEÂclrL .
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1 1866958000186
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA

CONTRATO SOCIAL

Folha 0

SUZANA KASTELLER, brasileira, natural de Ça
Leonidas Marques/PR, maior, solteira, nas

ircÍdEEl;ii-l§l
oo PÂ.Ê-'J t-À

.:
,-.-::Éà
t.-

,..,I

l
cidF
.088-

\-(-\l '"
09/06/í98í, empresária, CPF/IIF sob no 082.407
Portadora da Cedula de ldentidade Civil RG no 6,92í
expedido pelo lnstituto de ldentificação do Estado do Parahâ,
resiciente e domiciliada à Rua Capitão Joaquim Paiva,l 54 -
Jardim Mazei, Londrina, Estado do Paraná - CEP: 86015-740
e JECI DE FATIMA ALVES LOCATELLI, brasileira, natural
de Barracão/PR,casada sob Regime de Comunhão Parcial de
Bens, comerciante, CPF/MF sob no 048.987.499-17 e
Portadora da Cedula de ldentidade Civil RG no 5.869.404-5
expedido pelo lnstrtuto de ldentificação do Estado do Paraná,
Rua Capitão Joaquim Paiva,154 -Jardim Mazei, Londrina,
Estado do Paraná - CEP: 86015-740; (Art.997. l. CCl2002),
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE GIRARÁ SOB NOME
EMPRESARIAL: LOCATELLI & KASTELLER LTDA, e TERÁ SEDE E
DOMICILIO NA: Rua Quintino Bocaiuva, 812 - Box 03 - Quintíno Shopping
Center - Centro - Londrina - Estado do Paraná, CEP: 86020-150 (Art.997, ll,
cct2002).

cLÁusuLA SEGUNDA: CAPTTAL SOCIAL SERÁ: R$ 10.0OO,OO - (Dez Àilil

Reais), dividido em 10.000 (Dez Mil) Quotas de valor nominal R$ 1 ,00 (Um
Real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do PaÍs, pelos sócios:

SUZANA KASTELLER
JECI DE FATIMAALVES LOCATELLI

Conforme o (Art. 997 , lll, CC/2002), (Art. 1.055, CCl2002)

CLÁUSULA TERCEIRA: O oBJETo SERÁ: Comércio Varejista de produtos
alimentÍcios naturais, enlatados, refeiçôes, sucos, salgados, vitaminas,
bebidas, lanches, sorvetes, cigarros e doces.

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade lniciará suas Atividades em 2OtO4l2O1O, e
seu prazo de duração é INDETERMINADO.(4rt.997 ,ll, CCl2002).

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderáo ser cedidas
transíeridas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fi
assegurado, em igualdade de condiçoes e preço direito de preferência para a
sua aquisiÇáo se postas à venda, Íormalizando, se realizada a cessão delas, a
allery'Çáo contratual pertinente.(Art.1.056 , Art.í.057 , CC|20O2).

{\
\J
§

,/,

i

'l

1 e
erB

soctos QUOTAS CAPITAL SOCIAL
5.000 R$ 5.000,00
5.000 R$ 5.000,00

TOTAL ) í 0.000 R$ í0.000,00

2,19-:r\-<
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA

CONTRATO SOCIAL
-- ---.i--Eà. .L -r r

'\.- 112

D9 P.t.ÀrÁ

Folha

CLAUSULA SEXTA: A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao v
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraliza
capital social.(Art.1.052, CC|2OOZ).

CLÁUSULA SÉTIMA: A AdministraÇâo da sociedadê caberá a SUZANA
KASTELLER e JECI DE FATIMA ALVES LOCATELLI, com os poderes e
atribuições de Administradoras, autorizado ao uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações se.ja em favor de qualquer dôs quotistas ou de terceiros, bem como
oneraí ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.(Art.997,Vl ;1.013. 1.015, 1064 , CC|20O2).

CLÁUSULA oITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, os adminrstradores prestarão contas justificadas de sua
administraÇão, procedendo à elaboraÇão do inventário, do balanço patrimonial
e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art.1 .065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrado(es),
(lualrdo for o caso. (Arts.1 .071 e 1.072, § 2o e Art.1.078, CCl2002\.

CLÁUSULA DECIMA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alterações contratual assinada por todos
os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderáo, de comum acordo, Íixar
uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposiÇoes
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse deste ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

PARAGRAFO - UNICO - O mesmo procedimento será adotados em outros
casos em que a sociedade se resolva em relaÇão a seu sócio.(Art. 1.028 e
í.031, CC/2002)

CLÁUSULÃ DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as
penas da rei, de que não estâo impedidos de exercer a administraçâo da
sociedaCe , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA

CONTRATO SOCIAL

.-r.r I l3
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o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pe
suborno Concussão, peculato, ou contÍa a economia popular, contra o sis
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contrá
relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011 , §1" , CCi2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina
Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçoes
resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3
Vias de lgual teor e Forma

Londrina de Abril de 20'10
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LOCÀTELLI & KASTELLER LTDA - ME
CNPJ/MF 1 r.866.958/0001-86

PRIMEIRA ALTERÂÇÀO DE CONTRATO SOC]AL

ffiín
\

Folha 0l/0.1
<:(

SUZANA KÂSTELLER, brasileira, natural de Capitão Leonidas
Marques/PR, maior, solteira, nascida em 09i06/1981, empresária,
CPF/MF sob n" 082.407.089-51 e PoÍadoÍa da Cédula de Identidade
Civil RG n' 6.921.543-2 expedido pelo Instituto de Identificação do
Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Capitão Joaquim
Paiva,l54 -Jardim Mazei, Londrina, Estado do Paraná - CEP: 86015-
740 e JECI DE FATIMA ALVES LOCATELLI, brasileira, natural
de Barracão/PR,casada sob Regime de Comuúão Parcial de Bens,
comerciante, CPF/MF sob n" 048.987.499-17 e Portadora da Cédula
de Identidade Civil RG n" 5.869-404-5 expedido pelo Instituto de

klentificação do Estado do Paraná, Rua Capitão Joaquim Paiva,154 -
Jardim Mazei, Londrina, Estado do Paraná - CEP: 86015-740; únicos
sócios da sociedade empresarial, que gira sob nome comercial de

LOCATELLI & KASTELLER LTDA - ME., com sede em
Londrina, a Rua Quintino Bocaiuva, 812 - Box 03 - Quintino
Shopping Center - Estado do Paraná - CEP: 86020-150, tendo seu

Ato Constitutivo Registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob NIRE: 412067 46338 por despacho em sessão de 22 de Abril de

2010 e Inscrita no CNPJ sob N' I I .866.95 8/0001-86; resolvem, assim,
alterar o Contrato Social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ: INGRESSA NA SOCIEDADE: LENI ALVES
LOCATELLI, brasileira, natural de Barração/Pr., divorciada, uraior, nascida em
1311.211958, empresária, CPF/MF sob n" 066.953.169-37, Portadora da Cédula de

Identidade Civil RG n'6.649.586-8 expedido pelo lnstituto de Identificação do Estado
cLr Paraná, residente e domiciliada à Rua Capitão Joaquim Paiva,l54 Jardini Mazei,
i,oudlinr. llstado do Paraná - CEP: 86015-740.

CLÁUSULA SEGI-TNDA: O sócio: JECI DE FATIMA ALVES LOCATELLI, que
possui inteiramente integralizado na sociedade 5000 (Cinco Mil) quotas de RS 1,00
(Um Real) cada uma, perfazendo um total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), retira-se
da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas aos sócios ingressantes;
LENI ALVES LOCATELLI.

CLÁUSULA TERCEIRA: Com a presente alteração o Capital Social permanece com
RS 10.000,00 (Dez Mil Reais) dividido cm 10.000 (Dez Mit) quotas de R$ 1,00 (Um
Real) cada uma, assim distribuídos e integralizadas neste ato em moeda coÍente do
País, pelos sócios assim subscritas:

Conforme o (Art. 997,1II, CC/2002), (Art. I.055, CC/2002)(i

\)
\-v

I

Sócios Ouotas Câpitâl Social
SUZANA KASTELLER 5.000 R$ 5.000,00
LENI ALVES LOCATELLI 5.000 R$ 5.000,00
TOTAL 10.000 RS 10.000,00
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LOC,A.'IOLLI & KASTELLER LTDA. ME
cNPJ/MF I 1.866.958/0001-86

PRIMEIRA ALTERÂÇÂO DE CONTRATO 3OC) {L

Folha 02104

CLÁUSULA QUARTA: o Administrador SUZANA KASTELLER declara, sob as

penas da Lei, de que não esá impedido de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em vimrde de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou subomo. Concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.01I ,

§r", cc/2002)

CLÁUSULA QUINTA: O SóCiO TEtiTANtE JECI DE FATIMA ALVES LOCATELLI
dá ao sócio ingressante LENI ALVES LOCATELLI e ao Sócio remanescente
SUZAIIA KASTELLER plena, geral e irrevogável quitação de cessão de quotas ora

transferidas, declarando estes conhecerem a situação econômica financeira da

Sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrente do presente

instrumento de alteração.

CLÁUSULA SEXTA: A Administraçâo da sociedade caberá a SUZANA
KASTELLER, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso
iDdividual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotislas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do

outro sócio. (AÍt.997,Vl ; 1.013. 1.015 ,1064 , CCl2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: À vista da modificação ora ajustada; consolida-se o contrato
social, com a seguinte redação:

SUZANA IíASTELLER, brasileira, natural de Capitão Leonidas
Marques/PR, maior, solteira, nascida em 09/06/1981, empresiiria,
CPF,MF sob n' 082.407.089-5 1 e Portadora da Cédula de Identidade
Civil RG n" 6.921.543-2 expedido pelo Instituto de Identificação do
Estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Capirão Joaquim
Paiva,154 -Jardim Mazei, Londrina, Estado do Paraná - CEP: 86015-
740 e LENI ALVES LOCATELLI, brasileira, natural de

Barração/Pr., divorciada, maior, nascida em I 3/12l1958, empresária,
CPF/MF sob n' 066.953.169-37, Portadora da Cédula de Idemidade
Civil RG n'6.649.586-8 expedido pelo Institutô de Identificação do
Estado do Pararlá, residente e domiciliada à Rua Capitão Joaquim
Paiva,l54 -Jardim Mazei, Londnna, Estado do Paraná - CEP: 86015-
740. únicos sócios da sociedade empresarial, que gira sob nome
comercial de LOCATELLI & KÁSTELLER LTDA - ME., com
sede em Rua Quintino Bocaiuva, 812 Box 03 - Quintino Shopping
Center - Centro - Londrina - Estado do Paraná - CEP: 86020- 150, Os
sócios resolvem, assim, consolidar seu contrato social de acordo conr
as cláusulas seguintes:

0l - A sociedade gira sob nome empresarial; LOCATELLI & KASTELLER
LTDA - ME.
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA - ME
cNPJ/r{F I 1.866.958/0001-86

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC)AL

Folha 03/04

02 - A sociedade tem a sua Rua Quintino Bocaiúva - 812 - Box 03 - Quintino
Shopping Center - Centro - Londrina - Estado do Paraná - CEP: 86020-150.

03 - A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Abril de 2010 e seu prazo de

duração é indeterminado.( AÍ .991, Il, CC 12002).

04 - O objeto social é Comércio varejista de produtos alimentícios naturais,
enlatados, refeições, sucos, salgados, vitaminas, bebidas, lanches, sorvetes. ciganos e

doces.

05 - O capital social e de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) dividido em 10.000 (Dez
Mil) quotas de RS 1,00 (Jm Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda
corrente do País, pelos sócios assim subscritas:

Conforme o (Art. 997 ,111, CCl2002), (AÍ. 1.055, CCl2002).

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

condições e pÍeço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
r'orualizando, se rcalizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.(Art.1.056 ,

Art.1 .057 , CC/2002).

07 - A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quôtas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.(Art.l .052, CCl2002)

08 - A Administrâção da sociedade caberá a SUZANA KASTELLER, com os
poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso individual do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja eru favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.(Art.997

,VI; 1.013. 1.015,1064 ,CC12002).

09- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventríLrio, do
balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(Art.1.065, CCl2002).

l0- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.(Arts.1.07l e

I .072, § 2" e Art.l .018, CC/2002).

l1- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-
Labore", observadas as disposições regulamentares pertinenles.

r&

M í)
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SOCIOS QUOTAS CAPITAL SOCIAL
SUZANA KASTELLER 5.000 RS 5.000,00
LENI ALVES LOCATELLI 5.000 R$ 5.000,00

TOTAL r0.000 RS 10.000,00
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA. ME
cNPJ/l\{F 11.E66.958/0001-86

PRIMEIRA ALTERAÇÁO DE CONTRATO SOCIAL

Folha 04/04

12- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade contimrará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível or.l inexistindo interessc
deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liqüdado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO - ÚNICO - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.(AÍ. I .028 e 1.031, CCl2002).

13- O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno.
Concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistena financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.(Art. 1.011 , §1", CCl2002).

14- A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alterações contratual assinada por todos os sócios.

15- Os sócios declaram sob as penas da Lei, que se enquadram na condição de

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

16- Fica eleito o foro da Comarca de Londrina Estado do Paraná, para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contÍatados assinam o presente instnuncnto eur -i \/ias rlc
Ig e Forma

ina, 19 2010
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA - ME

cNPJ 1 í .866.958/0001- 86
SEGUNDÀ ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

r-L' '

.,r-i''

j,1t,i.
-?R

SUZANA KASI ELI-ER. brasileira- solteirq nascida cnr
09i06/1981. ernpresária. residcnte e domiciliada em Londrina.
Estado do Paraná à Rua Capitão Joaquim Paiva n" 15.1. Jardinr
Mazzei, CEP 86015-740. portadora da Cédula de ldertidade Ci\ il
RG n" 6.921.543-2 SSP/PR e inscrita no CPF sob n'082.407.t189
51 e LENI ALVES LOCATELLI. brasileira. dirorciada.
empresári4 residente e doniciliada em Londrinq Estado do
Paraná, à Rua Capitão loaquim Paiva- n' 154. Jardim Nlazzei.
CEP 86015-740, portadora da Cédula de Identidade Civil RC n'
6.649.586-8 SSI)/PR e inscrito no CPF sob n'066.95i.169-3i.
únicas sócias da empresa LOCATELLT & KASTELLER LTD^ -

ME, inscrita no CNPJ sob o n" I1.866.958,;0001-86. com sede e

domicilio na cidade de Londrina. Estado do Paraná à Rua

Quintino Bocaiúr'a. n'812. Box 03. Quintino Shopping Ccntsr.
Centro, CEP 86020-150. registrada na Junta Comercial do Paraná
sob o NIRE n'112067.163i8 en 22/01/2010. Primeira AlteraçãLr
Contratual sob o n" 20106096567 ern 25/06,2010. resolrem pcr
este iNtrumento paíicular. alterar o contrato social nedianre as

seguintes cláLsulas:

Clausula Primeira: A sócia Suzana Kasteller. já qualificada anteriormente. que po\suic
5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando RS 5.000.00
(cinco mil reais), retira-se da sociedade, cedendo e translerindo o total de suas quotas para

o sócio ingÍessarte RODRIGO SCÀCCO, brasileiro, solteiro. nascido em 08/08i1988.
empresário. residente e domiciliado na cidade de l-ondrina. Estado do Paraná a Rua
Eliane Alvim Dias. n' 465, Jardim lmpério do Sul. CEP 86073-770, poflâdor da Carleira
de ldentidade Civil RG n" 10.148.257-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob n" 07,1.I65.529-ll
c a sócia Leni AIves Locatelli, já qualificada anterionnente. que possuia 5.000 (cinco mil)
quotas no ralor de R$ 1,00 (un rcal) cada, totalizando R$ 5.000.00 (cinco mil rcais).

ÍetiÍa-se da sociedade, cedendo e transferiudo o total dc suas quotas para o :óuio
ingÍessante SAMUEL AUGUSTO CHÀ\AS. brasileiro, solteiro, nascido etl
01/01/1994. menor emarcipado. confonre Escrilura Pública de Emancipaçào lavraCa no

Cartório Pires - l" Of,cio de Registro Civil - 6" Tabelionato de Londrina-Pr. sob n" i9.15-

Livro 039-N. folhas 21i22 em i4i 10,'2010. estudante. residenle e domiciliado na cidade de

Londrin4 Estado do Paranâ a Rua Paes Leme. n' 95. vila Ipiran.sa- CEP 86010-621.
portador da Cédula de Identidade Civil RG n" l0ll4.0l4-9 SSP/PR e inscrito no CPF scb

o n' 084.407,089-04. Em decorrência dessa alteração. o capital social. no lalor d: RS

10.000.00 (dez mil reais). dividido em 10.000 (dez mil) quotas de RS 1.00 (um real) cad.l
fica assim distribuído entre os sócios:

Nome N' dc Cotas Valor (RS)

Rodrigo Scacco 5.000 ,500/ó 5.000_00

Samuel Augusto Chaves 5.000 50% 5.000.00

Total 10.000 100% 10.000.00
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA . ME

cNPJ í í .866.958/0001- 86
SEGUNDA ALTERAçÃO DE CONTRÁTO SOCTAL

Clausula Segunda: As sócias retirantes Suzana Kastcller e lÉni Alves Locatelli dào aos

sócios ingressantes Rodrigo Scacco e Samuel Augusto Chaves. plena, geral e Íasa quitação
da cessão de quotas o.a efetuad4 declarando estes coúecerem a situaçào económico -
financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes da
presente alteraÉo contratual.

Cláusula Terceira: A Administração da sociedade caberá ao sócio Rodrigo Scacco. ao
qual compete. individualmente o uso da firm4 a representação ativa e passiva. judicial e

extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial. vedado. no entanto. ern
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em faror de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imór,eis da sociedade. serr
autorizaÇão do(s) ouho(s) sócios(s).

Clausula Quaía: O Administrador declara sob as penas da lei. de que não está impedido
de exercer a administação da sociedade, por lei especial. ou em viíude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeiros dela- a pena que vede. ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de preraricação.
peita ou subomo. concussão. peculato ou contra a economia popular. contra o sistema
financeiro nacional. cont a normas de defesa da concorrência- contra as relações de

consumo- fé publica- ou a propriedade.

Clausüa Quinta: A razão social da empresa que era: Locatelli & Kasteller Ltda - ME.
passa a ser: Scacco & Chaves Restaurante Ltda ME.

Clausula Sexta; O objeto social da empresa que era: "Comercio varejista de prodLrros

alimentícios naturais, enlatados, refeições, sucós. salgados, vitaminas, bebidas, lanches.

sorvetes, cigarros e doces", passa a ser: "Restaurante. bai e lanchonete, com os serviços de

alimentação paÍa consumo no local. porções. gelhados. sor\'etcs e sobremesas .

"Comercio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas", "Preparação de marmirex
para cor»umo domiciliai' e "Serviços de alimentação fornecida por Buffet para barlquetes.
coquetéis e recepções".

Clar,rsula Sétima: O endereço da empresa que era: Rua Quintino Bocaiúva, n' 8l l. Bo\ 03.

Quintino Shopping Center, Centro. CEP 86020-150, na cidade de Londrina- Estado <1o

Paranâ passa a ser: Rua Quintino Bocaiúva, n'674, Centro, CEP 86020-150. na cidade cie

Londrina- Estado do Paraná.

Clausula Oitava: Permanecem inalteradas as demais cláusulas \igentes e que nào

çolidirem com as disposiçõcs do presente instrumento de alleração de contrato sociai.

E por assim. estarem justos e contratados. datam, )avram e assinam o presente instruntento
em quatro rias de igual teor e form4 juntamente com duas lestcmunhas, que se obrigam
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus temros
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LOCATELLI & KASTELLER LTDA. ME
cNPJ í L866.958/000í- 86

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Londrina (PR), 18 de Outubro de 2010
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Jacqueliné Wanessa dos Santos

RG. 7.212.80+4 SSP/?R
Cecilia Mi!iâko Tsuda

RG 6.172.462-1 SSP/PR
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SCACCO & CHAVES RESTAURANTE LTDA - ME
cNPJ I 1.6óó.95AIOOO 1-A6

TERCEIRA ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

RODRIGO SCACCO, brasileiro, solteiro, nascido em 08/08/19E8.
empresário, residente e dorniciliado na cidade de Londrina, Estado do
Para-nri a Rua Eliane Alvim Dias, n'465, Jardim Imperio do Sul, CEP
860'13-'I'70, portador da Carteira de Identidade Civil RG n" 10.148.257-0
SSP/PR e insarito no CPF sob n" 07 4.165.529-2) e SAMUEL AUGUSTO
CIIAVES, brasileiro, solteiro, nascido em 0l/01/1994, menor cnrancipado,
conforme Escritura Pública de EmancipaÉo layrada no Cartório Pires - 1o

Oficio de Regisho Civil 6'Tabelionato de Londrina-Pr. sob no 7945.
Livro 039-N, folhas 21122 en 14/1012010, estudante, residente e

domiciliado na cidade de Londrina, Estâdo do Paraná, a Rua Paes Lerne, no

95, Vila Ipirang4 CEP E6010-622, portador da Cédula de ldentidade Civil
RG n' 10.414.014-9 SSP/PR e insqito no CPF sob o n" 084.407.089-04,
únicos sócios da empresa SCACCO & CHÀ\'ES RESTÂURÀNTE
LTDÀ - ME, inscrita no CNPJ sob o n' I L E66.95 8/0001-E6, corn sede e
domicilio na cidade de Londrina, Estado do Para-rrá, à Rua Quintino
Bocaiúva, no 674, Centro, CEP 86020-150, registrada na Junta Comercial
do Paraná sob o NIRE n' 41206'146338 protocolado sob n' l0/512731-0 em
22104/2010, primeira Alteração Contratual sob o n" 20106096567 em
25/06/2010, segunda alteração contratual sob n" 2010E330150 em
10/11/2010, resolvem por este instrumento particular, alterar o contrato
social mediante as seguintes cláusulas:

'\- - 121

ç(\

Clausula Primeira: Retira-se da sociedade o sócio Rodrigo Scacco, já qualificado anteriormente.
cedendo e transferindo 5.000 (cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$
5.000,00 (cinco mil reais), para o sócio Samuel Augusto Chaves, já qualificado anteriormente. Em
função da presente alteração, o capital social no valor de R$ 10.000,00 (dez mil rcais), fica assim

d i stri buído;

Nome N'de Cotas Valor (R$)

Samuel Augusto Chaves r0.000 100% r0.000.00

r 0.000,00Total 10.000 t00%

Clausula Segunda: O sócio retirante Rodrigo Scacco dá ao sócio Samuel Augusto Chaves plena,

geral e rasa quitação da cessão de quotas efetuada.

Clausula Terceira: A razâo social que era: SCACCO & CHÀ\'ES RESTÀURÀNTE LTDA -
ME, passa a ser: S.A. CIIAVES - RESTAURÀNTE LTDA - ME

Clausula Quarta: O sócio retirante desvincula-se de toda e qualquer responsabilidade pelo passivo,

débitos, obrigações dc natureza civil, comercial, tributaria, trabalhista, administrativa e outras. que a

sociedade tenha assumido pessoalmente por conta ou em favor da Íirma, podendo, o sócio retirante,

caso seja acionado ou responsabilizado por quaisquer desses débitos ou obrigações, cobrar-se da

sociedade e/ou do sócio remanescente, em direito de regresso.

Clausula Quinta: A administração da sociedade será exercida pelo sócio Samuel Augusto Chaves, a

quem compete, individualmente o uso da firma, a representação ativa e passiva, judiciat e
extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do notne empresarial, vedado, no entanto. em

atividades estranhas ao interesse social ou assumiÍ obrigaçõcs seja em favor de qualquer dos

Y
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SCACCO & CHAVES RESTAURANTE LTDA - ME
cNpJ 11.86Á q$J0Íl(\1-§Á

TERCEIRA ALTERAçAO DE CONTRATO SOCIAL

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da socicdade, sem autorização
do(s) outrds) sócios(s).

Clausula Sexta: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontÍar sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a caÍgos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato ou contra
a economia popular, contÍa o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Clausula Sétima: A nova situação societária toma por base o Artigo 1.033 inciso lV do Código
Civil, corn a seguinte redação: "Dissolve-se a sociedade quando ocorrer falta de pluralidade de

sócios, tendo como obrigação a reconstihrição da sociedade em até cento e oitenta dias".

Clausula Oitava: PermaneÇem inalteradas as demais cláusulas vigeltes e que não colidirem com as

disposições do presente instÍumento de alteração de contrato social.

E por assim, estarcm justos e contratados, datam, lavram e assinanr o presentc instÍumento eln

quatro vias de igual teor e forma, juntamente qom duas testemunhas, que se obrigam fielmente por

si e seus herdeiros a cumpriJo em todos os seus tennos.

Londrina (PR), 25 de Abril de 201 I

c,
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/4r
Rodrigo cacco

Testemu

Samuel Augusto Chaves

Jacquel anessa dos Santos

RG.7.2 804-4 SSP/PR

Cecília Miwako Tsuda
RG: 6.172.462-l SSP/PR
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PRIMEIRA ALTERAçÂO OE COHTRATO SOCIAL
RESTAURÂ}|TE SCÀCCO C].lÁvFs I rnÂ .\- 123

CNPJ ít.ü66.958m001{5
NIRE; {1208{70534

SATUEL AUGUSTO CHAVES, brasilêiÍo, solte,ro. nascído em 0í/0111994 emprêsáíio.
resiJente e domlciliado em LondÍina, Estado do Parâná, á Rua Pâs$ Leme. no 95,Vilã lprÍanga,
CEP 86010622. em Londrioa, E§ado do Pxaná, portador da Cédula de ldentídad€ Civíl RG n(
10.414.01+9 SSPIPR e inscrito no CPF sob no 084.407.089O4, e JANÀ|NA SCÁCCO
CHAVES, brasileira, sohteira, nasada em 121í11990, ernpresáría. residênte e domicíliado o.Ío

Londdna, Estado do Parunâ à Rua Paes Lêmês, Íro 95" Mla lpirângã, CEP 86010-622,
portadoÍa da CéOula de ldenlidad€ CMI RG no 10-414.03O4 $SPIPR e insoita no CPF sob nô
077.735.329-6S, úfliços sócios dâ êmprêsa RESTAURÀNTE SCÀCCO CHAVES LTDÀ
inscÍita no CNPJ Í 1.866.958/000'l -86. com s€de ê domícilío nâ cidãde de Londrina. Estado do
Paraná. à Rua Quiõtino Bocâiwâ. no 674. Cer ro. CEP: 86020-150, Íegistrade nâ Junte
Comercial do Poraná sob o NIRE n" 41208470534 em í3tt10/2016, Íesolvern por este
instrumeÍto paÍticulâí, aherâr o contrato sociâl rrediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRltElRÂ: Â Íazão sociaí dã eÍnpÍesa que era RESIAURANYE SCACCO
CHAVES LIOA, passar ser JAIúAINA § CHAVES RESTAURÀI{TE LTDÂ

CúUSULA §EGUNDÀ: Retira-se da sociedade o sócio §AliUEL ÀUGUSTO
CHAVES, iá qualificado anterioÍÍnente. vendendo e tÍansíerindo 10.000 {dez mil}
quotas no valor de R§ 1,00 (um rêal) cada, totalírardo RS 10.000,00 (dee mil reais),
pârâ â sócia JAltlAlNA §CACCO CHAVE§, já qualifrcada anteíioímênte. Ém funçáo
da presente aheração, o câpitial social no vqlor de R$ 10.500.00 (dez mil e quinhentos
reais), fica assim distribuido:

l{oÍns fNôde Gotas Velor (Ri)

}Y

I

Janeinâ Scâcco Chayes

i Tc{al
.. . . .:-0.qq0,q. i

1-0*§s,pj10.§00

cEÊlrÊIco o Ra6lslio ú 01 I 03 I 20r
PÀo|Focolo: L56SLOA1a ú O2/92/2ol
,.1r0085?3€5. llliE: a12Oaar053r.
JÀTÀINÀ S CEÀV&§ TEATÀOBIIÍII ITDf,

100%

z. côr@ D! vErr

10.500 'r00§6
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l-llaves oa ã socl.a Jan8tna S]cacCO

Chaves, plena. geral e rasa quitaÉo da cÊssâo de quo'las e{eluada, o socio retirente
desvinculâ's€ de tode e qualquer responâabilfuJâdê pelo passivo, débitos. obrigâçõêB de
natureaa civil. comêrcial, tÍÍbutsÍiã, tÍãbãlhista. âdminísrât â e ôuú?s, que â sociêdade tenha
assumido pessoâlmênte por conla ou em Íavor da firms. pêdendo, o sôcio retiraftte. câso sêJa

acronado ou responsabrlirâdo poÍ qugisquer dssse§ débÍtos ou obrigãçôes. cobÍaí-se dâ
sociedâde oiou da sócia rêmanesc€nle, em direlto dê rÉgÍêsso.

CLAUSULA QUARTA: À administÍaçâo da soêedâde câbeíá â sócia JÀXÀ|HA SCACCO
CHÀVES. ao quel compête, individuelmeFte o usÕ da fiíma. a ÍepresÊntãçáo ativa e passíve,
judicial e extíaiudiciâl da socialade, autorizado ao uso do noÍne eÍnpresarial. vedãdc, no
êntânto, êm atividades estranhãs ao Ínlerêsse socl,al ou assumir obr§4ões saja 6m Íâvor de
quaqueÍ dos quotistâs ou de têÍcêiros, bem como onÊteÍ ou âlÉnar bens imóveis da
sociedÉde. sem autorização do{§} outro(s) socios(§)-

7 16.05 SOB rtr 2 6651087t -
rcáÉo,

(

: iirrí{À f,(>!nB4:â^ Ltb.rt.d B.'gu.
sr@rÍirÀ-.GÀt

@RItrÊÀ, 0?/03/20!7
rfr- qt.sf.ci.I -p!.9d-b!

úÀ Elldàd. d.,t. doêrÚÀtê, t. i+t...o, !t.éà .ul.ito à êryEo?sçro d. .t,. àtrtÚtiêldrd. àot E..Fê!ivo. PoEEri. '
l;forr.ndo.êu. rê'Fctieo. c&j got d! Erific'ção

%

§*-< A



I
oÉlrTrrr. .p ro6Tpgi .o^Tp.dr.r .!r.r êpErüorqr-tTEl:od .oÁTl,.dn: roo .prpIrÍrr.1or rÍir .p oÉlet(bã t olT.çnr rrTJ ,or..r&t ., ,oiú-p .lr.p .prpllE v

:q À06 rd IÉrrtr.rtu'.[
LrozlÉolLo /rt.I&!uD,

TIIIEFYNNEDE'I§
rnh Piar.qt1

tIEa lIüttúIlíJ§!! s!Àt@ s llllotlaf
'r€s0ar80zIt :tlttlr -r8Eaça00{.-rr

: olrEJrglrE r to @t@, Ltozlzolzo rq tlEolstgl : crloJoloBdt
ra8oIS9rIOZ .I EOS 9O:9I LIOZI€OILO Il! (»úlÊItlu O O)làIIlEl,

il!*ã

,t-\'SV'

srÀEr{3 ô9cers sa^Eqg opn6ny lenure5

Ç1*Ú

\\
,J

n

. -:lf '. , -
,n4::i;toj ,.'
\:.;'- -

'arCE sp o"uarrl êp g0 '{Ua} eursrol

'sellral §rÍ,s so sopol úã
o.gdulnc I soJlop.req snss 6 rs .rcd epautpl rue0rrqo es snb 'Euuol e Josl FÍÉl ep E!À Br,r,ln ue
otrrlâunJlsu, aluesa;d o uJsqssr ã uJEt^El'u,E}Bp 'sopplÉÂuo, â solsnl ursJEsa 'urlssE lod f

'lPrccs olB.,luo9 êp o?ÔB/aur sp o$eunt§lll eluâssrd 9p saglsodsp se u,o§ urÉ.lp|Ioc
ogu ánb g sàluâ0l^ sünsnçp sr"üop sE §?pÉ.rsltEu, urscsue[u8d :wal]s v1nsny.|c

'-§EIp eluêlro
o olrÉ,c glp ruâ âpEpsrcos ep ogüngstrcrar E ogSB0r§o ouroc @ugl 'sosoâ 3p epuprluryd
op e{pl ,â.,rom opupnü spepât os 

" 
eg€r\psst8" :oçáEÍrâr alunôes u uro3 lylrC oElpgg

op 
^l 

ospül ÊEt't oWV ô âsÉq $d Burol Ê,rg|êEos oçúenls eaou V :tíljcls lnílsnym
'spEpeudord

E no 'Bolqd ?l 'ourÍlst$, ep sagápR sp E.llrror iunuprosuoc pp psâlgp âp seurou
E{uo3 'leuo!ÕÊu orp3lrÊul} Burêlsls ô Ertuoâ'rElndod sturruocs E E]luos no ôltlnâed 'oE|ssnooo,
'ouroqls no EIod 'oB5Eürg^âd êp 'Je$,âu.IlE EulFs /od no :§Oo, lu soDrec P o§s€cg o
'ãluãuJÉlBroÍlursl Bnb efxllE 'ápq^ gnb EuBd E 'elop 3o)!9lg so (ps.rErucâ{rg âs Jod oo'feufl.ul,rc
ogSeuopsm ap âpírur^ taa no 'tuoedsa rq rod 'Bpepaoss pp oBâe.§srurtupg E rsrlêxâ êp
epíp€du4 ?tr*e opu cnb êp '!ol ep seusd sE qos erBlcep eÍ,pe4s,u'urpt V :yl|{rno \nÍXiÍM3

,89&ÁÍ'&!Z1r:;IUIH
9&r0{XYBgr6'9§" r I fdlü}

vorl s3^v+fi! occvs SINVunYrs:rH
lyrco§ olvH.l"lro3 30 ov5v8:il]v vuEÍItud,zt ^-r-r



õ-Strrltru .P ro6TP9. tcÁrP.d..r rn.t ôPtÍ.r:oIuI
.TEl:od roÀ.rlr.dF: rou tPtPToTlElÀr rÀt.P oÉter(br t olT!çú tot, 'o.3.:ü1 rt 'o1u'drooP '1t!P rPtPTlrÂ Y

i
, oyStrrrrnrra ro orqgf

tl8orstttoz .!l tlOS 90 r9I

rq À(ú :d rIirr.t.tdE .ú
Lr0zlgola0'rErrnÍE

TYrüIFVrsyrÃDES
rm.6o€ D.U.qrt

YlrMLvullY,lslll sa lEJ s tÀlrlx\l!'t€soar8ozri : úull '99ÊLs800clr
L1oZ/aOlaO !q 

'aEqrE99I 
: CtOSJOta

LIOZIaOILO tO OüIAI5&I O osr.tlllltra

3§ítüÔlÍ\Y É!,ía,reti§i
u3'1111I Àr]]ssÀ

' v).r*tr, fiil :

: IYt llx ilr{t} riNíN.iÇi§r ------<'-....-.--

v{§
ffi
§

::í IÍF :: -à; às F;)

üitttf - lsiq>r* çr

ütü Éç -,ai.õI r 9D âO
dSiri lÀl
lllLtuo': ?i;reo

i......Rt'ro5 ricrG,! arÁ { ú.

9ZT

: rir!i::)r

ld I t tÉo'lê1 t{ rrl{rra,o orYâüfrrúíl rrr

:i, ,,:



coN§TlTUlçÃo DE §OC|EDÀDE EÍutÊRE§ARtAL
POR TRAN§FOf,MAÇAO OE EíJ|PR€§ÀRIÕ
RESTÂURAÍ*TE SCACCO CHAVES LTDÂ

CHPJ Í 1.866.958J0001 -86

a l-r 126

SAMUEL AUGU§TO CHAVES, brasilerro. solteíro, nascido em 01J01iI994 empresário,
residente e domioiliade em Londrina, Eslado {,c Paranà, à Rua Pae* Leme, no gS,Vila
lrJirrin.lâ CFP 86ôíO-622 en.) Londrina Estãdo do Persná_ Dô.tãdor da Céduls ie
ldentidâde CiviÍ RG no 10.4'1d.014-§ §SP,IãR e inscÍrto na ÇPF sob nn 084.407 089-04.
ernpresáÍo, oorn sede á Rua QuiÍrtino Bocaiuva. no 674, Centro, CEP 8S020-150,
inscrita na Juntê Coíne{cial do Paraná soh o NIRE no 41Í07QE7611 e inscrita no üNPJ
$ob o nà 1 1 .866.9§8/0001-86, fazendo uso do que pennrte o 30 paràgraÍo do aítigo 968
da Leí n'' 10.4061200?, com a rêdâçár) alterada pelo aÍtigo'1fl dâ LeÍ CDmplernentar n{'
1288008. ora trãnsÍoÍÍna sÉu regi§lro de EMPRE§AR}O err §OCIEDADE LIMITADA
rfila lez qíe âdrnitiu a sÔÇia JÂNAlllA SCACCO CHAVES, brãsiteiÍâ, solteirâ.
nascida em 1211111990, empresária, residente e domiciliado em Londrtna, Estado do
Paraná. á : Rua Paes Lerres. no 95 , Vila lpiranga , CEF 8S010-622, em Londnna,
Estado do Paraná. Í)ortadêra da Çédula de ldenlidade Oivil RG n' -10.414.030-0
§SPIPR ê iüscrita no CpF sob no 077.?35.32S-66 . passando a consütuir otipo turidic'o
SOGIEDADE UifilTADA. a quâl se regerá. doravanle. pelô presenle CONTRATO
§OCIAL, flo qua! se obrigam n!$uâm+nte tôdos os sôcio$;

Clausula Primeira. A socie{ade gírará sob o no re emprêsaÍíal dê RESTÀUEANTE
SCACCO CHÀVES LTDA. coür sede e domicilio na cidade de Lôndrina, Estado do
Paranà, á Rua Quintino Bocaiuva, fio 674, Cenko, CfP 86020-150.

Clausula Segunda: A sociedade tem po[ ob]etei social o rãíno de. "Restaurânte, Bár e
Lanchonete, êom fuÍviçs de Alime*tâÇào parê consuris no local'', PoÍçÕe§, Grelhados.
$)rvêtes e Sohremesas", "ConrérÇío Vâreiistâ dê Bêbidas alcoolicas e nâo alcoólicas" e
'Preparaçáo de marmitex pãra consumo domiciliar e serviço de alimentação foÍnêcidâ
pôr Buffêt parÊ tsânguetes, Ô@uetéis e RecepçÕes'.

Clausula Terceira: O inicio da atividâde €mptesârial ocoÍÍüu em 20/041201O e através
deste ínstrurr,ento proÊseguiíá tÍansformada para §ociedade Limitada a partir da data
de deferimento do presente inslrl.Írrtsnto pela JUüEPAR. Seu prazo ds duÍaçâo seÍà
por tempo indeter inado.

Clâusula Quarta: A socbdade tetn o câpital sôÇial de RS 10.000,00 {Dez mil Íeâi§i,
dividido em 1 8.000 (dez mil) quotas de RS 1,00 (urn real) tada, lotalmênte
integÍalizadas neste ato ern moeda curÍênte d0 Pai§, sendo que o §ócío Sânluel
Auguslo Chaves, utiliza o capital $ociai da empresa anteriormente constituida nê valüÍ

:..-
]1:

,;i

oe xs lu.uuu.uu {uee mtl reats}, €lvlotoo em lu.uLtlJ toez mlu quoia§ qe r{§ },uu (uÍí
reat) cada, â socia Janaina SÇacco Chaves, já qualificadâ anterÍôrfilentê. integíal
500 (quinhsnta§) quotâs no vâlGr de R$ 1,00 Êada totaliEando R§ 500,00 (quinhen

rêa!s) inÍegraiiãada neste ato em moeda corrente do Faís. Êrn decrlrrência di pÍêsente

âiteraÇâo, o câpitâl socia! lica distríhr.rído da segQinte forfiê §n1íe os só$os:

JoNr^ cotBRclÀr Do BtrâDo Do pâiinÂ - saDE

CERIItICO O RtGtStRO ü l3lLO/2015 1a:56 6oi8 |fr a1208il?0534
5 60 DE vBrfrc.lçáoPROlocoLO: 16500{266 DE 16/09/201

11502133510- rlleE: u208{]0531.
RE§rlua,NgE sCrcCO C8ÀV!S l.tDÀ -

Libêrt.d BoEus
SICÀEIÀRI]T-GEIú

csirtrEÀ, t3l10/20r5
ú, Gqr!ê.âf.cil.I'! , Eov,b!

rüfr-i
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t c r§r^l;a I

rr vrlid.d. d.Ét. aiocur.lto, E. i+!...o, fiêr süj.ito i c.qrovlçio d. 6u .utotiêid.d. not rêtP.ctir$ Port.i..
IÀf orudô .êut rêtPcctlvor êéd.igo. dê vêllf laçio
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coNsnTuÍçÃO OE SOCTEDADE EMPRESARTAL
POR TRANSFORI,AÇÃO DE EÍrnpRESARtO
RESTAURANTE SCACCO CHAVES LTDA

cNPJ 1 1.866.9581000Í-86

at 12?

yt ""
i\

l

Nome . velor{E§L_--
Samuel Augusto Chaves 10.000,00
Jânainã Scacco Chaves 500

iô.5ôo 100% 10.500 00
500,00

Total

Clàusula Qurnta; As quotâs §,áo indivisíveis e nào po$eÍáo ser cedidas cu transferidas a
terceiÍos $em o consentimento do outro sócio, a q em Íica assegurado, ern igualdade
de condiçÕês e píeço, direito de preferência paÍa a suâ âquisíçáo sê postas a venda,
Íormalieando, se realízada a cessâo delas. a âlteração conratual pertrnentê.

Parágrafo Unico: Alê 30 itnntai dias após a de,íberaçáo social. !êÍão os sôclos
prêÍeÍência para participar do aumenr.o. na proporçáo das quotas que sejaft titulares.

{vEusula sêxta. A fesponsab,lüâde de c€da soclo é re§tÍtta âo valor de slras guotas.
mas todos respondem solidariamente pela integÍalizaçâo do capital social.

Ciaüsula Stinla: O preserrte contrâto social rege-se pelas normas da sociedade
límitadas e supletivarnerlte pelas normas da sociedade anônima.

Çlausula Ortava A administraçào da sociedade câberá ã socia JANAINÂ SCACCO
CHAVES, ao gual compete. individuâlnlentê o uso da firma. a representaç§o ativa e
passiva. judícial e extrajudícial da sociedade. autorizado ao uso do nonre empresaríal,
vedado. no êntanto. ern atividâdes estranhas ao inúeresse social ou assumiÍ obrigaçôes
seja em tavor de qualquer dos guotistâs ou de lerceiros, tJeín cotrlo onerar ou alíenar
bens imôveis da sociedade. sem autorizaçào dois) outrois) .socios(s).

Clausula Nona. A adminislradora cleclara sob as penas da lei, de que não estã
impedidâ de exeÍcer a adrniniskaçâo da sociadade, por lei especial ou em viíude de
condenaçào criminal. ou púr sê encontrâr sob os efêitos dela. a pena que vede. ainda
<1llÍn têmnnrârinmêÍrlê cr ârxssô Él rârrtôs nfrhlicô§' ôr i nôÍ rtinro íalin:r'nt:rr da

,/

prevaíicâçào, peita ou suborno, concussão. peculâto ou cofltía a economia popular,
conlrâ o sistema ÍinanceiÍo nacional. contra normas de defesa da conc,orréncia, contra
âs relaçÕes de consumo, fé publica. ou a propriedade.

Clausula Décirna: Os socios podeÍào, de contum acordo. Íixar uma retirada mensal, a
ttulo de pro-laboÍe. obsârvâdas as disposiçôes regularnenÍares pertineírles.

Jlltrà coxERcLÀ! Do EstÀDo Do prElxl - siDE

(

cEÀIIrIco o itcltrEo r 13/r.0/2016 l,a:s6 aoB ir' 41208{?0534
p&q!€ora: 165ooaz66 Di L5lO9l2OL6. CóOrCO Dl l,lrulrc.rçÃO I

11602133610. rInE: {1208170534.
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CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDAtrE EMPRESARIAL
POR TRANSFORMAçÃO DE EÍúPRÉSAR|O
RE§TAURANTE SCACCO CHAVES LTT}^A

cNPJ 1 1.866.9§8t0001 -86

Jr tÀ coxaÀclÀr Do ig!ÀDo Do PriÀxl - saDE

128

Clausula Décima Prirneíra: Ao termino de cadâ exercicio soc+al, em 31 dê Dezembro, o
administÍadoÍ prestârá conlas justificadas de sua aclministração. procedendo á
elaboraçào do inventàrio, do balançü patríÍnoniâí e do balanço de resultado econàrrico,
cabendo aos sóclos, nâ praporçáo de suas quotâs, os lucros e perdas apurados.

Clausula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintês ao termino do exercicio social,
os sócios delíberarâo sebÍe as conlas e designaÍAo adminislrador (es) quândo fcí o
caso.

PaÍágrafo Primeiro. Os sócioô conrprorneten-se ã declarãr por escrito. ciência do local,
data. hora e a ordenr do dia para todas as convocaçÕes de reuniôes. dispensando
assim ãs fonnalidades do § 30 do artigo 'l Í52 do Novo Código Civil.

Paragrafo §egundo: Ficará dispeosável qualquer íeuniáo, se todos os sócios decidirern
por esffito sobÍe a matéria objeto dela,

Clausula Dêcima Teíceira: Falecendo ou inteÍditãdo qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividâdes com os herdeiros e sucessoÍes. Não sendo possÍvel ou
inexistindo interesse destes ou dcts) socio(s) r€manescentÊ(s). o vaioí de seus havêrês
será apurado e liquidado com bâse na situaçào patrimonial da sociedâde. à data da
resoluç'ão. verrficada em balanço especiâ,mente levantado.

Parágrato Pnmerro: O mesmo pÍocedimentc será adotado em outros cascs êor que a
socêdadÊ se resolva êm relaçào a seu sóoío.

ParágraÍo Segundo: Apurado por balanço os haveres do sôcio falecido, seráo págos
em parceias ou a melhoÍ maneirâ quÊ for acorCada entre os sócios. após apresentarla
à sociedade aütorizáçâo judicial que pemritã fslmâlizar-se inteiramente a operação,
inclusive, perante o RÊgistro do Comeício.

Parágrafo Terceíro: Ficã, entretanto. lacultada, mediânte consenso unânime entre os
sócíos e herdeiros, oulÍas condições de pagamento, desde que nào afetêm a situação
econômico-Íinanceira da sociedade.

Clausula Décinra Quqrtê: Fíca êleitü o foro desta Contarca para o exeÍcício e o
c(mpriÍfiento dos dareito e obÍigaçÕês resullantê desle conlíâto, renuflciando-§e,
expressamênte. a qualguer outÍo, poí ma'rs privilegiado que sêjâ.

1

ri

l
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CERIIEICo o ltclsÍio r 13/10/2016 ta:56 aoD |lr al20Ea?053{

11602133610. [tRE: al2O8ar053a.
Rt6Ítü&NírE sCTECO CE VE§ lrDrÀ - lE

Llb.rtrd Boqu!
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6rRrtrBÀ, 13/10/2016
fi- !qrt..rÍ.c1t . p!, got . br
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coNsTrÍutÇÃo DE socrEDAoE EMPRESAR|AL
POR TRANSFORMAçÂO DE EMPRESARTO
RESTÂURANTE SCACCO CHAVES I.ÍDA

cNPJ í 1 _866.958/0001 -E6

.-r--. l2g

E por assim, estârem justos e conlratados, dâtâm, lavraín e âssinafil o presente
instrumênto em uma via, que se obrigam Íielmentê por si e seus herdÊiros a cumpri-lo
em todos os seus terma§.

Londrina (PR1, 08 de Agosto de 2016

4

4

:r$1tr*.*
Samuel Augusto Chaves rldnaina Scacco Chaves
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍibuinte,

ConfiÍa os dados de ldentificaÉo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadasÍal.

l3l

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no í.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1810412017 às 09:31:28 ídata e hora de BrasÍlia). Páaina: 111

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERo DE INSCRIÇÁO

24.í07.05't/000í-85
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRTÇÃO E OE STTUAçÂO
CADASTRAL

DÂTA OE ABERTURÂ
03n2J2016

NOME EMPRESARIÂL

MÂRIA IVONE BORTOTTI 076í462IE08

ÍiTuLo Do ESÍÀaELECIMENTo (NoME DE FANTASIÂ)

cóDrco E DÉscRrÇÁo DAATIVtoADE EcoNôMlca pRINctpAL

56.'lí-2{1 - Restaurânt6 e similaros

cÓDrGo E oEscRrÇÀo oASAÍrvroAoEs EcoNÔMtcAs sEcuNoÁRrÂs
56.20-t{4 - Fornecimento de alim€nto€ preparados prepgndêrantemente para congumo domiciliaÍ
í0.91-í{2 - FabricaÉo de prodú@ do padaria e conÍeitaria com pÍedominância de produçáo própria

cóDrco E oEscRrÇÂo DÂ ilÂTUREzA JURIorca
213-5 - EmprÊsário (lndivldual)

LOGRÂDOURO

R ZACARIAS LEMES GONCALVES
NÚMERO

287
COMPLEMENTO

CEP

86.250-000
BAIRRO/OISÍRITO
CENTRO

MUNlclPlo
NOVA SANTA BARBARA PR

ENoEREÇo ELEÍRôNrco TELEFONE
(43) 9193{087

ÉNTE FEoÊMTwo REsPoNsÁvEL (EFR)

struAÇÁo CADASÍRÂL
ATIVA

OÂTA OA SITUÀÇÁO CÂDASTRÂL

03t02120't6

Molvo oE srÍuaÇÂo cÂDÂsÍRÂr

sttuAÇÂo EsPEclÂ! DATA DA snuaÇÁo EsPEcrÂL

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1810412017
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http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impressao/lmprime... 1810412017
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ld6nttÍlcaÉo

Nome Empr€sarial
MARTA IVONE BORTOTTI 07614621808
Nome do EmpresáÍio
I4ARIA IVONE BORTOTTI

Capital Social
5.000,00
l{o dâ ldentidade ór9ão Emissor UF Emissor
7A597534 SSP PR

Condição de MicÍoempÍeendedor lndividual

NOVA SANTA BARBARA

Atlvldades

Data de Início de Atividades
03/02/2016
Códi9o da Atividade Principal
56.t1-2/Or

Código da Atividade
seqlndária

1 56.20- 1/04

2 LO.91-L/O2

LL('

CPF
076.146.218-08

Número
287

al
132

Certif cado da Cútdcao de Micí@mpreenMr lndividual - lmpr€ssão

Certificado da Condição de Microempreendedor lndividual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

\úmeros de RGgistro

CNPJ NIRE
24.107.051/0001-85 41-8-0396275-8

Endereço Comeícial

CEP
86250-000
Bailro
CENTRO

Município UF
PR

Datâ de Inído da SltuaÉo Cadastral Vigente
03/o212016

Logradouro
RUA ZACARIAS LEMES GONCALVES

Descrição da Atividade Principal
Restaurantes e similares

DesqiÉo da Atividade Secundária

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente paÍa consumo
domiciliar
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção
pró pria

nal), iníoíne os ele

ÍoímodeciênciaeRe9ponsabilidadecomEíeitode@.declarôçãopresladano
mom€nto da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
l.4unicípio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,
tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este CeniÍicado @mpÍova as inscdçóes, alvará, licençês e a situaÉo de enquadraÍnento do empíEsário na condiÉo de Microempreendedor
Individual. A sua aceitaÉo está condicionadâ á vedficaÉo de sua âutentEuade na lntêmet, no endeleç!:
h ttp ://',l/r,,rw. po rta ldoe mp re e n dedor.g ov. b r/

CertiÍtcado emilido com base na Rêsoúçáo no 16, de 17 de dezembÍD de 2009, do Comhê para Gestão da Rede Nacional para a SimplilicaÉo do
RegistÍo e da LegalizaÉo de EmpÉsas e Nêgócios - REDESIM
ATENÇÃO: quahuer rasura ou enEnda invahdaGl este documento.
Pôrâ pesquisaí a inscÍi(Éo estadual e/ou municipal (quando convenentes do c€dastÍD sinconizad

,-_. endeEço eletónico

-,/ trtúr".o do Recibo: l.1Eo654o1oo

''/ NúmeÍo do Identificador: 24107051000185

Data de Emissáol

\1A/O41201,7 9*^' &!tu
J

ntos abaixo no

12,na



MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107 .051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO V

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 20/2017 - SRP

Prezados Senáores.'

MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808, inscrito no CNPJ no

24.107.05110001-85, por intermédio de sua representante legal a Sr. a MARIA
IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.7534 SESP PR, e do CPF no

076.146.218-08, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos de
Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara - Pr, 18 de Abril de 2017

Assi natu ra ./Yn O-.-L O-
tl ---r-l .

,!'t"r.-t Q.c,1La,lk
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Reprêsentante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Titular
RG - 7.859.753-,4
cPF - 076.146.218-08

a t33
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MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107.051 10001-85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

....-. l3{

ANEXO VI

DECLARAçÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 20/2017- SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que a Empresa MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808,
CNPJ n" 24.107.0511000í€5, esta enquadrada na categoria micro empresa
(microempreendedor individual), bem como não está incluída nas hipóteses do

§4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nova Santa Bárbara - Pr, 18 de Abril de 2017 .

Assinatura .n)ow - ''l'1\ ?t i'A'
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 0761462'1808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Titular
RG - 7.859.7534
cPF - 076.146.218.08

.L 1';t-,-"*- 1 e-a
C7_v1./-./.C)-

ã. ffi(



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO OA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Noms Empresarlal: MAFI,A lvOflE aORÍOITI 07614621E08

Nomg do Fanlasla :

lGrurôza Jurídicr : EIIPRESÁmO

Número de ldênttflcâção do RegiíÍo de
Emprôsas - NIRE (Sêde)

41 I 03962754

Obleto:

FabrlcâÉo de produlos de conrêltarla - Conídtglro; Fabdcaçfu d€ doc€§ -
tlocrlra; FabricâÉo de salgôdos - Salgôdêll'

a a 135

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENOUADRADO
COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI PAgiNA: OOí / OOl

CeÍtlllcamos que as lnío,mações .balxo c.níam dos doc1rmentos arqulyados nssb Juntr Comerclal o/ou dê arqulvos
oletrônlcos rÉc€ôldor do PoÍtal do Empr€ôndedor o !ão vigentas nr drta da sua oxp€dlgáo.

OcuprÉês:
PÍinclpal:- Frbrlcrção de pÍoduto! dc paúrrl! 9 coríeitadr c9m prrdgtúnáncla do Iloduçáo pÍópÍia
socunoanas: FoRNEcrltENTo rrE aLrME Tos pREpaRAIros pREpor{IrERAt{TEMEt{TE paRA coNsuuo DoMrcrLraR

llicro€mpr€sndêdoÍ hdivldual - MEI
SIM

0 olipirsÍio t€rá desênquadrdo d. condlçáo
d.Ig. pülk d€ / /_

(Lri conpldEnfar n, l2xl06)

Capltal: Bl 5.m0,lx)

(crNco tlrL REAts)

úlllmo tuqulvamqntoi
Oat6: &imero: 4180:r96275E

Ato: INSCRIçÂO
EVONTO (S): ENOUAT'RA E TODE FROEiIPRESA DEta EÍeito:

Dsta E êilo:
xx/xvxxxx (1)

xvxxÂxxxrNScRtçÃo!E UICROEMPHEENDEDO R tr{IXVIDUAL
(1 D6ta a Ída o.evu o

Forma dê Atuação:

Estâbêlêclmento Flxo

r7255959-6

CURITIBA - PR, 18 de ôíil de z{17

LIBERTAO BOGUS
SECRETARIA GEBAL

^.'li7!'
\:) (\ o-

Ín€nlo Assrnado Oigilâlmsnte 'l aJ0{r20

')
!/

17

íh1cl-""'c-
Junla CoÍnerôal do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

ct@J

24.1 07.051iÍr001 {5

Í)âla de Arquivamento do
Ato Constltutlvo

031vz2016

tlata do lníclo
ds Atlvldade

03/02.20't6

Endoroço Comerclal Complgto (Logrgdouro;lf s Comdêmento, Bal,rololárlto, Munlcíplo;UF, CEP)

zacaBtas LErEs coNcalvEs,2ET, cENTRo, Nov^ saiÍÍÂ BÁRBARÀ pR, s6.2íHoo

Microempresa
SIM

(L.l ConlploÍrêlltar n, 123rc6)

Sltusção
HEG]STRO ATÍVO

Strtus
xxxxxxxxxx

PaÍa verficaí â eutenliodade ac€sse wú1v.,unlâcomerc1al.pí,gov.bÍ

e iníormê o númeo 172559596 ne Consullâ de Autenticidade

cs$lla drspo.lvêl !ô. 30 di.s Vo.é devs instalaí o certrficado da JUCEPAR
www juntacomeÍcial.pÍ.gov-br/c€rlificedo
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Í{urldplo d. l.ov! Alnt BáÉârâ
PÍr0Io P,t-nd.l 2O/2Oí7

PROPOSTA DE FORNECTi|ENTO DE PRq)UTO§ /SERVTÇOS

cr+J: 11 a66.9§&!001-36 Fcr..€ddIJAN NA S C}IAVB FBTALnANTELIU.IE
Érd...F: R qr{Tl§ EAI,/A 671 . CBflFO - LOIIRí$"FR - CEP 66ú2G 150

Cô.IJ LLEIELÀ GTALRANTECASA'€\/À€TE'IAI
l.bídr: /(}3322í)47 F!.: c.trlr: 43S$lX6lO0

T.Llbn. @l. lq:,t!3321s136
.í.r .: CIEFO II/EFEFA C}AVB

C.ôt*r: JA(LELI€ sÀNlc
cF* ?34.87597+3,r G 5TÉ632E]

h-.r.F ôF...nr-r.: qr{TtQ E6ÂwA 674 - @lTFo - LOMnIú/FR, (EP 8602tr150

É6dl r.pó.rnlrÍ.: LtLlEA FErAL^ANIEDASAMTAefDIúhLCOH
L.r6: 353 . SANIAT.EÉFERASI À{and.: ,1537 ' HGAilÉ§ - tonÍntq/PR

r.bíom r.F.... ntrnt.: .3a3r25oa7

h. iL.!.rn ár 10/012010

i'rh o-ciÉ. do Ê.dú r.'iíó
B ÊfFÊrçf,o rNo MDua- r§d s,va) M ã.4 & ffi.

idàrd. E mr.À 
'E 

I'Ê4 trlará4 É ltÉ) [c é r*, vtu à IE bE a
ft (1r@ . vorrl @o{r-o ô 9r lhr ,iiún. w r@ ô 2r, F

v58.d. óá p.A6b 60 di.E

[çtu')
s. CMVB FE§TÂIRANIE L'IIA4C
crçJ ,136695áq)01-6

[r.eoo.gsa/oool-86
tÁti dtt,t s. cn rvrs REsTÀuRÀNTE
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Município de Nova Santa Bárbara

Prêgão Presênci al 2Ol 2017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

ct€J: 27 135.079/0001-14 Foínecedor: HUDSON HNHERO ÍVIARTINS 04774374946 E-mail:

Erdereço : AV INTERI/ENTOR IúAi.IOEL RIBAS 559 - CENTRO l.lOVA SAMA BARBARA/PR - CEP86250-000 TeleÍone:

lnscrição Estadual: ISENTo Contador: EDSON

Fâx Celular: 91360694

TeleÍonê contador: 4332661 529

Rep.esentante: HUEON PNHEIRO ÍúARTll'lS CPÉ 047 743.749'46 RG: 89565529

Endereço íep.esentante: AV INTERVENTOR MANOI RIBAS 559 - CENTRO l.lOVA SANTA BARBARA/FR - CEP 86250-000

E-mail representante:
Ehncol Agência:-- -/ Conte: -

TeleÍone repÍeaentante: 91 360694

Oata de abertura

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno po.te (para obter os bênêfícios dâ lêi complementar io 12312006!-.

N" lt€m DeicÍlçáo do PÍoduto / S6Íviço Otdo. Unid PÍoço Máxlmo MâÍca Proço Unltárlo PÍoço Total

ool MARMTTEX TAMANHO GRANoE nâ cdâde de Nova Sanla Bárbára

conlendo no minimo aío2 ÍerÉo s€ladas veduías c carnê acompanhado de 01 (!ín)
íefageránts ou suco de 290 ml. Embâlâdas em ma.m ler de a umrnlo

OO2 IUARI\,4|TEX ÍAMANHO lúÉDlO. na cidÂdê dê Nova Santa BáÍbara

coniendo no minrmo aÍÍoz.leiào. saladas verdLrÍas ecá.ne. acompanhâdo de 01 (um)

reÍíigeÍanle ou soco de 290 ml Embaladas eh mâmiter de atuminlo

oo3 REFÊtÇÃo INDIvIDUAL (SelÍ Service) oa cidadê dê coÍnéllo Procópio

contendo no minimo arrcz. Íeijáo. mâcál.íáo. 03 (trés) trpos de saiadas. veÍdur6s e 02 liPos de

carne (bÍanca € vermelha) âcompanhado de 01 (um) íerflgeránlê ou súco de 290 ml

oo4 REFEIÇÁO INDIVIOUAL (Selí Serv|ce) na cdade de Londrina

contendo no minimo arÍoz. Íeuáo, macarráo, 03 (rés) irpos de saladas, veÍdurds e 02 lrpos d€

carne (bíancs e vermelha) acompânhâdo dê 01 (um) íeÍngeÍanle ou suco de 290 ml

990.00 uN

100,00 uN

390.00 UN

620 00 uN

15.67

13 67

24.13

24,',l3

t3 49

'12,49

0,00

0.00

13 355. r0

1249_OO

0,00

000

PREçO TOTÁI DO LOIE

TOTA OAPROPOSTA

í4.60a,í0

't4.8014,10

Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entíega: í dia

!{,tuX.," ! ç,Jru,rir lrfi'uü,4
HUD§ON HNHERO ÍúARTINS 04774374946

CNPJ: 27.135.079/000'l-14

Cto)
\

27tú1m17 @0109

))

(
\)



(

)

t
I6EI

.

I



)
Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Pressnciel 2Ol2O17

PROPOSTA DE FORNECIMENTO OE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 24.107.051/0001-85 Fornecedor : I\íARA ÍVONE BORTOTn 07614621804

Enderoço: RTJA ZACARIAS LEIÉS COI.IÇALVES 287 - CENTRO- i'IOVA SANTA MRBABA/FR - CEP86250-000

lnscrição E3tadual: ISENTO contador: EDSON @lTlNl-lO DA @STA

Émail:
Tel€Íone: 43 3266-1529 Celular:43 991938087

ToloÍone contador: 43 3266-1 529

Fa\

Fbpresentante: ÍúARA ÍVONE BORTOTI CPF: 076.'146.218-08 RG: 78597534

Erdereço rep.esentante: RLIA ZACARAS LEttiES C,OiIÇALVES 287 - CENIRO - IIOVA SANTA BARBARA/PR - CEP8625G000

E-mail rêpreaêntante:
Banco: Agência: -- -/ Conta: -

Tolefone rep.esontante : 43 3266-1 529

[hta de abertuÍa:

Fornêcedor enquadrado como microemprssa ou emp.esa d. pequeno porto (pa.a obte. os beneflcios da leicomplementar no í2312006).

t{" ltom Oo.cílçào do Produto / Sorvlço Qtde. lJ nld Prâço Márlmo M.íca Proço UíltáÍlo PÍoço Íotâl

OOi MARMITEXTAMANHO GRANDE, mcidadadoNova Sanla Báóâra 990,00

contondo no mínimo. âí.oz loijáo, saladas, v€rdurás e cârnê. âêompanhâdo de 01 (um)
íeÍageraniê ou suco de 290 ml Embâlâdâs êm mârmrlex de aluminio.

oo2 MAR MITEX TAIIIAN HO MÉDIO. nâcidâdedê Novâ Sânla BáÍbaÍa 1oo.oo

contêndo no minimo d.toz. teiiào. sâladas, verdulas e carne. ácom@nhâdo dê 01 (um)

rêÍrig€r€nte ou suco de 290 ml Émbalâdas om marmitex dê âluminio.

UN

UN

15.67 FABRTCAÇÂO PROPRTA ,4 50

12.50

14 355.00

1.250 0013.67 FAERICAÇÃO PROPRIA

PREçO IOT'L DO LOIE

TOTA. DA PROPOSTA

í6.605.00

15.606,00

Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entíega: 'Í dia !-t^-,
Í\íARA MONE BORIOTn 07614621A0A

CNPJ| 24 í07 05í/000'1-85

{
Q

&
C',24-n 

t

2fio4t2o17165?54ÉPí@Gra - vds& 1 14.1
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) Município ds Nova Santa Bá Íba ra r p€,É 1

tl,
Pre gão Prssonci al 2Ol2O17

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CiPJ:11.731.87710001-79 Fornocêdor: t\itARClO iIAZZIONIRESTAURANTE ÍliE E-mail: rÍinasdeouro_adn@hotÍnail.com

Endoroço : AV ttJOLrE DE CAXAS 2'12'l - JD LONDRILAR - LONmIM/FR - CEP 86010-190 To lsfonc: 43 3025-4347 Fax: Colular:43 98444-3797

lnacrição E8tadual: 9052603835 Contador: ALD( PORTB- Telefone conlador:43 3025-5556

tuprosontanto: IúARCIO ITAZZONI GPF: 006.406.409-3'l

Erderoço roprosontanto: RLA LLTCLA Í\iARnM TRANNIN 63 - JO CENTRAL PARK- LONDRIM/PR - CEP 86061-488

Email repreaentanto: rnarcio-day@hotnEil.com

Banco: 341 - ITAU Agência: 168&5 - UJQUE OE CAXTAS - LONORIi{A/PR

RGt 82206744

Conta:2988t0

ToloÍono roproaentanto: 43 9841 5-0168

Eta do abortura:

FoÍnecsdoÍ enquadredo como micÍocmprosa ou empÍela de pequeno ports (para obter os bonoílcioo da loi complemontâr no í 23/2006)

?l'lt m Do.cÍlclo do PÍodulo / Serviço Clldc. Unld Píaço &lmo l/brca lbd.lo PÍcço Unlúrlo Pr.Co Tot l

oo4 REFE|ÇÃO tNDrvroUAL (Seií Sêrvic6), na cirjâdô d6 Londnnâ 620,00

conrendo no minimo: ârÍoz, Íeíáo, mâcaÍÍÃo, 03 (trôs) lipos d6 3âlád6s, veÍduras e 02 lipos d€
caÍno (brancâ 6 vêrmelhe), acompanhado de 01 (um) ÍBlngeranlo ou suco d€ 290 ml.

UN

\-^{a
ÍúARCD

21.13 21,13 't4.960.60

PRE@ TOT'L DO LOIE

TOTA DA PROPOSÍA

1,1.960,60

li+.060.60

Validade da proposta: 60 dias

Plazo de entrega: 1 dia

MÀRCIO MAZZIONI RE§TAURÀNTT

AV DTJOUE DE CAXIAS, 2'I 21
CEN I RO . CEP 86010.1 90

L r-()Nr)RrNA- PR J

'.1^/"- 
^§ ri..^!'-\

RESTAURANTE I./E

Cl.lPJ: 1 731.877toool-79

Ífls$t1 ooor-77

o
I

27rD4tm171d216sPÍ@tá- Vâ§& 11.41

!"^,^
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Município de Nova Santa BáÍbara

Pregão Presonciel 2012017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CiPJ: 12.816.657/0001-00 Fornecedor: VilnEr Fedroso da Silva e Cia Ltda Émall: joanarEuena@hotíÍEil.com

EndeÍeço: Av.xvdeFevereiro2l3 - Cenko - Cornélio Procópio/PR - CEP 86300-000 Teleíone:35243300 Fax: Celular:999791920

tn6crlção Estadual: 9053908303 Contador: Claudia Íelsíons contador: 35231542

Representante: Joana Pauh Rhuena CPF: 033.767.419-í3

Erdereço reÊÍEsentante: R Mnas Gerais 176 ap 104 - Centro - Corné:io Procópio/PR - CEP86300-000

E-m ail represêntante i joanaÍquena@hotrÍEil.com

Banco: 1 - BB Agência: 224-0 - Cornélio Plocópio - Cornélio Procópio/PR

RG: 8'1209006

conta: 2986'1-1

Te lofonê re presê ntarte: 99979- 1920

Data de aberturâ: 2Ol11l2O1O

Forn€cedor enquadrado como microgmpresa ou smpresa de pequeno porte (para obler os beneÍlclos da lsl complementar n'123/2006).

{rs$iiqülffif*hffiffiil§iieffiififfii&wüiÀitir{i§ffi1ffiil11iffiffi$frls$l]ilüüiwl&W§$&§,,{ili§lffiwMlr}i{
t{" ltom Oslcíl§lo do Produto / SeÍvlgo clrde. unld Pí.ço i/5xlmo librc! L/bdslo Pr.ço Unlúílo Píeço Tot l

003 REFEIÇÃO TNoIVIDUAL (Self S6ruice), ná cidsdê de Comélio Procópio 390,00

conlêndo no minimo: srÍoz, fêijáo, mâcaíráo, 03 (trâs) tipos de sal6dás vêrduíâ3 ê 02 tipos dc
carne (bránca ê vêrmelha), acompenhâdo dê 01 (um) rêÍíger8nla ou suco do 290 ml.

UN 24.13 24.O0 9.360,00

PREçO TOTA. DO LOIE

ÍOTÁI- OÂ PROPOSTA

9.360,00

..s.|q0,!9

Validade da proposta: 60 dias

PÍazo de entrega: 1 dh

VilrÍEr fdroso da Situa e Ga Ltda
Ci.JPJ: 1 2.81 6.6s7/000'l -00

t

( llzç-r,t
20'94/2017 12.03:30
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a a l{6
MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 0761.t621808
CNPJ: 24.107.051/000'l{5

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeúo passivo acima identificado que vierem a ser apuEdas, é certiÍicado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere.se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas'a' a'd'do paragraÍo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 dejulho de 1991.

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

Certidão em a glatu itamente com
o diá 18lut20Emitida à 21:19 d

Válida '15110t2017.

Codigo d e de certidão: 8FF7.8038.3174.7D65
Qualquer ras emenda invalidaÉ este documento

base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ÍP 1.751, de OZ 1012014.
17 <hora e data de Brasília>.

It

(

I í- t-\\
1t1

U



,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

t1?a-a- _

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 01618958546

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 24.107.051/000í €5
Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 076í4621808
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem cgmo ao descumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

// ,/
Válida até'1610812017,t Fotnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

í -.,
\\_r

J r.e--,-Entttdo i. lntefi.l Piibttcâ (1oo,ll20l f 09:2236)

U
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ML]NICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

9s.561.080/0001-60
WALFREDO BITTENCOURT MORAES,222 . CENTRO

NOVA SANTA BÁRBARA. PR

ít'
\r
+t
1

CERTIDAO Positiva com efeito de negativa
N.7312017

IMPORTANTE

I FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA ]!í
DEBITOS CONSTATAMS POSTERIORIt{ENTE Iií
pERioDo coMpREENDlDo NESTA CERTTDÀo
2, A PRESENTE CERTIDAO TÉM VALIDÁDE
E NO ORIGINÀ1.

IPAL C ÁR

ló/06/20t7

O REFERENTE AO

. sEy RASURÂS

RE\EIDO OS ARQUIyOS E RECISTROS. CERTIFICA}IOS QUE: O COXTRIBUTNTE POSSUT DÉBIÍOS A TENCER À FÁZE\DA PÚBLICÀ MU:{ICIPAL
RELATI\O A EMPRISÂ MENCION.{DA ABÀIXO

FINALIDADE: CONCORRÊNCTA/ LICTIAÇiO

Râzio soctÂL: ]I|ARIA I\oNE aoRTorrr 0?6.146.2r848

IIiSCRIÇÀo ENÍPRESA

8150

CIIPJ/CPF

24 t07 05 t/000135

INSCRIÇÀo ESTADUAL AL\,{Tú

80ó

ZÀCARL\S LEMES CONÇAIVES. 28? - CÀSÂ - CENTRO CEP: 86-150000 Nova Sàtrta BáÍbJrà - PR

ENDERf,ÇO

CNAE / ÀTI\'IDÂDES

N -" /.^\.\ts,
I de 201 '7

1\^\ a

ui!isà de rnbur&liâ

luoniquc Silva Boniim

--t - )L
1-..2
(

\btF //192.168.0.10 7474sún/strnceÍtidao.vis/v.logrc?modd\íar,/.tpcadastroslm= EMPRESA DO MUN lClPlo&cerúd@Model.idCeítidao= 14&lEmodelViê 1n

(



1&0,1/2017 líQsJ flww.siEe.cãxa.gpv.bí/Emp.€sdcíflCrÍFg€CFSlmprimiíPapel.õp?r'ARP€sscMariz=349707588VÂRPesso€=34970758EVARUÊPR&V
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CÃIxA
CAIXA ECONôMICÂ FÉOERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

24107051/0001-85
MARIA IVONE BORTOTTIO 7614 521808
RUA ZACARIAS LEMES GONCALVES 287 / CENTRO / I'íARÍNGA / PR /
86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atrlbuição 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 obrigaçõe s com o FGTS.

Validade: O2/O4/2OL7 ot/0s/2ory

Certificaçáo Número: o20225022298s70s

Informação obtida em L8/O4/20L7, às 09:25:40.

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

Lei está
Caixa:

\:
'{

( 1C (

Jtulww.s ifge.cdxa.gor'.tÍ/Em presdC ríCrflFgec FSlm pÍr m irPapel .aspryARPesscBM alÍiz = 34g70758tVAR Pess@= 3970758EVARU Ê PREVAR lr§c. 1t1
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ContÍibuintê,

Confira os dados de ldentificaçâo da Pessoa Jurldica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÇáo Édastral.

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 1810412017 às 09:31 :28 ídata e hora de BrasÍlia). Páoina: 1/1

FEOERÂ RESPON (EFR)

ATIVA

CADASTRAT

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE TNSCRTçÀO

2,1.107.05í/000í {5
itÂTRtz

coÍltPRovANTE DE |NSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

OATÀ OE ABERÍURÀ
o3to2l20't6

NOME EMPRESARAI
ÍúaRrÂ tvoNE BoRToTTt 0761462í808

ÍIÍULO DO ESTÂAELECIMENÍO {NOME OE FANTASIA)

c O E OESCR DÂATIVIOADE ECON

56.11.2.01 . Restaurantes e slmilarsa

cÓolco E DESCRTçÃO DASÂT'VTDADES ECONOMTCAS SECUNDARTÂS

56.20.1.04 - Fomecimento d9 alimgnt€ preparados prgpondgranlgmgnts paÉ consumo domiciliar
10.9í.1.02 - Fabrlcaçáo d€ prodúc de padaria e conísitaria com pÍsdominância de produÉo pÉpria

cóolco E oEScRçÁo DA NATUREZÁJURlorca
2í3.5 . Empresário (lndividual)

LOGRÁDOURO

R ZÂCARIAS LE]ÚES GONCALVES
NÚMERO

287
COMPTEMENÍO

CEP

86.250400
EAIRRO/DISÍRIIO
CENTRO

MUNICIPIO

NOVA SANTA SARBÂRA PR

ENDEREÇO ELE rco TELEFONE
(43) 9193€087

DATÀ OA SIIUAçÃO CADASTRA!
03t02J2016

sruÂÇÀo EsPEcrÂr oÂTA DA SÍIUAçÀO ESPECTÂL

O Copyright Receita Federal do Brasil - 18104/201'7

J./t.}) !(
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJicnpjreva/impressao/Imprime... 1810412017

,J



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TR,ABAIHISTÀS

Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808

aa

,)ã,r -aa ', .iê

Pi)llR -i,Ii.:-a:.-ú
J:t3T r ÇÀ ta 1 it 3:-,:i

MÀTRIz E EILIAIS) CNPJ: 2 4 . 10 7 . 0 51/ 0 0 01- I5

e

151

Ce rt idão
Expediçã
Validade
de sua e

no '72'155554
o t8/04/20L1',\q/rc/zot

edi ção

Certrfica-se que MÀRIA rvONE BORTOTTI 0761{621808
(},ÀTRIZ E FILIÀIS) , J-nscrito (a) no CNPJ sob o no

24 . LO7 . 0 51/ 0 0 01- I5 , NÃo CONSTÀ do Banco Naciona.I de Devedores
Trabalhlstas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consofidação das Leis do
Trabafho. acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administrativa n" 1,470 /207L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cert.idão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçào.
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
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão em j-tida gratuitamente .

INEPRMÀçÁO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e j urídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em juJ-gado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
reco.lhimentos previdenc iários, a honorários, a custas ,*, I
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrerí{esr" \
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico bí
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão PrévÍa

/ 2011
às 09:28:06
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

'àL^u I



MARIA IVONE BORTOTTI 0761462,1808
CNPJ: 24.107.051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

aa

Q

ts2

ANEXO Vil

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXtlt DA CF)

Pregão Presencial No 20/2017- SRP

Prezados Senhores

A empresa MARIA IVONE BORTOTTI 076í4621808, inscrita no CNPJ sob o
n' 24.107.051/0001€5, por intermédio de sua representante legal a Sf.
MARIA IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.7534 SESP-PR e do
CPF no 076.146.218-08, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.

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

9.854, de 27 de outubro de í999, que náo 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 condiçáo de
aprendiz.

Nova Santa Bárbara - Pr 18 de Abril de 2017

Assinatura ,'v1o v-c^ )l^ru* kít"fr'
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Titular
RG - 7.859.7534
cPF - 076.146.218-08

t4^?r-\-\



MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107.051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

. ..- 153

ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 20/2017- SRP

A empresa MARIA IVONE BORTOTTI 0761462í808, estabelecida na Rua
Zacarias Lemes Gonçalves, no 287, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita
no CNPJ sob no 24.107.05110001-85, Declaro, sob pena da lei, que na
qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial No 20/2017 - SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara - Pr, 18 de Abril de2017

Assinatura nY 
'L4"cc^

L,LLa.r-( t+)ítfu
Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Titular
RG - 7.859.753-,4

cPF - 076.146.218-08

Ç

/..)( Y'
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MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107.051 10001 -85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N'287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

!.."-' Qx.ffi

aa t5{

ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 20/2017- SRP

A MARIA IVONE BORTOTTI 0761462í808, estabelecida na Rua Zacarias
Lemes Gonçalves, no 287, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr, inscrita no CNPJ
sob no 24.107.051/0001-85, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da
Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na

modalidade Pregão Presencial N" 2012017 - SRP, sob as penalidades legais,
que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a

pÍesente licitação.

Nova Santa Bárbara - Pr, í 8 de Abril de 2017.

Assinatu ra /yv-11s:*.-<-

Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI
Cargo - Titular
RG - 7.859.7534
cPF - 076.146.218-08

a-,JL rj). {
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MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
CNPJ: 24.107.051 10001-85

RUA: ZACARIAS LEMES GONÇALVES
N" 287, CENTRO

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 20/20í7- SRP

A empresa MARIA IVONE BORTOTTI 076í4621808, inscrita no CNPJ sob o
n" 24.107.0511000í-85, por intermédio de sua representante legal a Sf MARIA
IVONE BORTOTTI, portadora da RG no 7.859.7534 SESP-PR e do CPF no

076.146.218-08, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório

Pregão Presencial N" 20120í.7 , da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, que náo mantém em seu quadro societário ou emprega cÔnjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o
terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário,

de direçáo e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao

Departamento de Finanças, Compras e LicitaçÕes do Municipio de Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara - Pr, 18 de Abril de 2017

l.a. - IJJ

Assinatura /y4 C)-"-.<'' tkt.tJtL..t
/.'{ : )'\t

Empresa - MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
Representante Legal - MARIA IVONE BORTOTTI

Cargo - Titular
RG - 7.859.753-,4

cPF - 076.146.21848

a
e
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MINISTÉRIO DA FAZEN DA
Sêcretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÂO

Nome: HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374Y6
CNPJ: 27.'135.079/0001-í4

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relalivas a crfuitos tributários administràdos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕ€s em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacronal (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administÍação direta a ele vinculados. ReÍere.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 paGgrafo único do art. 11 da Let rP 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov. bP ou <http://www.pgÍn.faz enda.gov.bP.

Certidão erúida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1 .751, de 0211012014

Emitida ày'1:07:34 do dia 2410412017 <hoÍa e data de Brasília>.
Yálida alé 2111012017.
Codigo de controle da certidão: E1DE.C'l8E.7EOB.71E5
QualqueNQ:uraou emenda invalidará este documênto.

o
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

I ls8

CeÉidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 016210119-55

Certidão fornecida para o CNPJ/M F: 27.135.079/000í -14
Nome: HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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 identiÍicado,
nesta data.

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

Válida 2210812017 
'' 

Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta ceÍtidáo deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

I

0.\
( fEútuda na lntehet Pudt@ (2t/044017 09 34 19)

t)
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MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N' 8412017

IMPORTANTE:

I, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MLINICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE
MESMo REFERENTE Ao pERioDo coMpREENDIDo NESTA cERnDÃo.
2. A PRESENTE CERTIDÀo rEM vA LrD ADE NÉz6to6t2ot1, sEM RASURAS E No oRrGrNAL.

REVENDO OS ARQUMS E RECISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUTNTE NADA DEVE À mZrn»a pÚnlrCa
MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

^\xlI,Iolon, cADASTRo E/ou coNcoRRÊNctA r;ou LlclrAÇÀo
RAZÁO SOCIAL: HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
INSCRIÇÃO EMPRESA: 8?9 CNPJ/CPF:27.135.079/000r-14
INSCRIÇÀO ESTADUAL: ALVARÁ:86?
ENDEREÇO: AV INTENVENTOR MANOEL RIBAS, 559 - CENTRO CEP: 86250000 Nova Sanla Btubara - PR

CNAE / ATIVIDADES
I:nchonetes, casas de chá" de sucos e similares, Restaurantes e similares, Búes e outros estabelecimentos especializdos em s€rvir bebidas

Nova Santa Bárbara,27 de Abril de 2017

I

@'
Chefe da Divisào de Tributação''S

*..,

I

)\

(\

't-,\,,

{ I
t'

http://192.168.0.10:7474lsbn/sunc€rtiêo.vi€,r,v.l€c?nodelVier.r.FCd6tÍostÍn=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&certideModel.idCertide:1495EmoddVie.. 1/1
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cAtxA EcoNôMrcA FEoERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CR-F

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

O presente Certiflcado não
quaisquer débitos referentes
decorrentes das obrigaçoes co

27 !35079lOOOL-14
UDSON PINHEIRO l'4ARTIN S04 774374946
AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS 559 / CENTRO / ALMIRANTE
TAMANDARE / 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.

servirá de prova contra cobrança de
a contribuições e/ou encargos devidos,

Validade: 24104/20]-7 23/Osl20

Certificação Número: 2409335070000357

lnformação obtida em 241O4/20t7, às 09:33:50

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

(.)

)
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
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Contribulnte,

ConÍila os dados de ldentificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 1.ô34, de 0ô de maio de 2016

Emitido no dia 2410412017 às 11:í2:29 (data e hora de BrasÍlia). Página: í/1

,_ 
Ç_onsulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de p lcle e uso- clioue aoui

PrÉprtrr PáginÂ
pr.o lmprase&
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E FEOER RESPON vEr (€FR)

srruAçÀg
ATIVA

& REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURÍDICA

NÚMEROOE LNSCRIÇÀO

27.135.079/000í -14
MATRIZ

CoMPROVANT-E DE TNSCRTçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRAL

OATA OE AA€RTURÀ

17t02t2017

NOME EMPRE§ARIÁ!

HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946

Í ULO OO ESTABEI.ECIMENIO {NOUE DE FÁNI''54)
LANCHONETE AVENIDA

cóo Go E oÉscRrÇÀo oAÀTrvDÁoE EcoNôu rcA pRrNcrp L

56.í1-2-03. Lanchonotes. cagas de chá, d9 aucos o similares

IGOEOESCR D'§ATMOÁDES ECON ICÀS SECU tÂs

56.11.2.01 . Rostaurantsa o almllores
56.1'1.2.02 . BaÍes e outroa 6stabolecimento6 ospocializados €m servir bebidas

c rco € oEscRrÇ DANÀÍUREZÀ JUR

213.5. E resano lndlvldua

LOGRÁDOIJRO

AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS
NÚMÉRO

559
COMPI.EMENIO

CEP

86.250-000
8ARÀO,OISTRÍÍO

CENTRO
MUNCIPIO

NOVA SÂNTA BÀRBARÂ PR

ENOERÉÇO

edsoncosta.contabil ahoo.com
TELEFONÉ

(43) 91s6.0694

OAÍA DA SÍTUAÇÀO CÀDÀSTFÁL

1110?J2017

ESPECIÁI DAÍA o^ srruaçÀo ESPEClA!

CADASTRÂTSIÍUÀÇ

lize sua a tn

ACI

a\-€."t\<
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TF.à,BÀLHISTÀS

Nome: HI-IDSON PINHEIRO MÀRTINS
. (MATRIZ E

Certidão n' r2778478 / 20t7
Expedição 24/04/201,7 às 09:35:46

0477 437 4946
FILIAIS) CNPJ: 27. 135. 079l0001-14

Val i.dade r

de sua expe
/Lo/20!
l- çao.

- 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat.a

Certifica-se que HUDSoN p rNHE r Ro !{ARTrNs 04774374946
(MÀTRIZ E FIIJIÀIS), ínscrito (a) no CNPJ sob o n'

27 -L35.079/OOOL-L4, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal-histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIução Àdministrativa n' 747o/2011 do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constanEes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados até 2 (dois) dias
anEeriores à daEa da sua expediÇão.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus esEabelecimenEos, agências ou filiais.
À aceitaÇão desta certidão condici-ona-se à verificação de sua
autenEicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE (http: / /www. tst. jus.br) .

Cercidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à idenEificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transit.ada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a rêcolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIic do

H
4,1') r.A

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
()



t.. I63HUDSON PINHEIRO IT{ARTINS 0,4774374946
CNPJ: 27.t35.O79lOOO1-14

RUA AV INTERVENTOR MAI{OEL RIBAS, N'559
CENTRO

TTLEFONE (43)99 136-0694
NOVA SANTA BÁRBARA - PR

cEP 86.250-000

ANEXO VII

OECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORÍIIAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART.70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial N" 20/20í7 - SRP

Prezados Senhores

A empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774371946, inscrita no CNPJ sob no

27.135.079/0001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hudson Pinheiro
Martins, portador da Carteira de ldentidade n" 89565529 e do CPF no 0477 437 4946,
OECLARA, para Íins do disposto no inciso V, do art. 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 quatorze

anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de abril de 2017

,.! ^ i \

Assinatura h\,,,"Ü\u^ | '..*l,"itu lv\rilüw:
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro MaÉins
Cargo - Proprietário
RG - 89565529
cPF - 04774374946

§
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a t6{HUDSON PINHEIRO MARTINS O47 7 437 4946
CNPJ: 27.L35.O79IOOO1-14

RUA AV INTERVENTOR MANOEL RIBAS, N'559
CENTRO

TELEFONE (43)99 1 36-0694
NOVA SANTA B/{RBARÂ - PR

cEP 86.250-000

ANEXO VIII

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 20/20í7 - SRP

A empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 0477 437 4946, estabelecida na Rua AV
lnterventor Manoel Ribas, no 559, CenÍo, inscrita no CNPJ sob no 27.135.079/0001-
14, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Pregão Presêncial No 20/20í 7 - SRP, instaurado pelo

Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou

contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presenle

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de Abril de 2017

I,t u,\u" ?r.Jurhl {vrrüvÀAssinatura
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro MaÉins
Cargo - Proprietário
RG - 89565529
cPF - 04774374946
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HUDSON PINHEIRO MARTINS 0,4774374946
CNPJ: 27.L35.O79IOOO1-14

RUA AV INTERVENTOR MAIIOEL RIBAS, N"559
CTNTRO

TELEFONE (43199 136-0694
NOVA SANTA B.ÁRBARÂ - PR

cEP 86.250-000

lr I65
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ANEXO IX

DECLARAçÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 20/2017 - SRP

A empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946, estabelecida na Rua AV
lnterventor Manoel Ribas, no 559, Centro, inscrita no CNPJ sob no 27.135.079/0001-
í 4, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitaçáo instaurada pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão PÍesencial No

2012017 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu Íato superveniente
impeditivo de habilitar-nos para a presente licitaçáo.

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de Abril de 2017

Assinatura ti*,.üt" p L,'Joue rur'*rü*»
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro Martins
Cargo - Proprietário
RG - 89565529
cPF - 04774374946
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HUDSON PINHEIRO MARTINS 0,477 4374946
CNPJ: 27.t35.o79lOOOl-14

RUA AV INTERVENTOR MAI{OEL RIBAS, N"559
CENTRO

TELEFONE (43)99 136-0694
NOVA SAIITA BÁRBARA - PR

cEP 86.250-000

a.a I66

ANEXO XI

DECLARAçAO DE NÂO PARENTESCO

Pregão Presencial No 20/2017 - SRP

A empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774371946, inscrita no CNPJ sob o n"

27 .135.07910001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hudson
Pinheiro Martins, poÍtador da Carteira de ldentidade no 89565529 e do CPF no

0477 437 4946, DECLARÂ, para efeito de participação no processo licitatório Pregão
Presencial No 20/20í7, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não

mantém em seu quâdro 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 PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara - Pr, 20 de Abril de 2017

Assinatura lt,-,.À*, ?.t,JrrU ,\rúrü w>
Empresa - HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946
Representante Legal - Hudson Pinheiro Martins
Gargo - Proprietário
RG - 89565s29
cPF - 04774374946
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DECLARAÇÃO

JANAINA S CHAVES RESTAURANTE LTDA., com sede e domicilio na cidade de
Londrina Estado do Paraná, à Rua Quintino Bocaiúva, no 674, Centro, CEP. 86020-
150, inscrita no CNPJ sob o n' 1 1 .866.958/0001-86, representada neste ato pela Janaina
Scacco Chaves, brasileira, solteira, empresária , ponadora da Cédula de Identidade Civil RG n"
10.414 030-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob n" 077.735.329-66. DECLARA para fins
de não incidência na ionte da Contribuiçào Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuiçào para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição
para o PlSl'Pasep. a que se refere o an. i0 da Lei n" 10.833. de 29 de dezembro de 2003
e ao imposto de renda retido nâ f'onte (IRRF). e da contribuição para o INSS. a que se

refere o art.64 da Lei ns 9.430. de 27 de dezembro de 1996 conforme artigo l'da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 765. de 2 de Agosto de 2007, que e

regularmente inscrila no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

ContribuiçÕes devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Poíe, denominado
Simples Nacional. nos lermos da Ler Complementar no 123, de l4 de Dezembro de

100ó.

Para esse efeito. a declarante informa que

I - preenche os seguintes requisitos:
a) consen'a em boa ordem. pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissào. os

documentos que comprovam a origenr de suas receitas e a efetivação de suas despesas.

bem assim a realrzação de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sura situaçào patrimonial:
b) aprescntâ enualmente Declaraçào Anual do Simples Nacional (DASN). em

contonridade corn o disposto ern ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil:

Il - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o oornpromisso de

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora,

rmediatamente. e\entLral desenquadramento da presente situação e está ciente de que a
tàlsidade na prestaçào destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n"
9.,110. de 1996, sujeira'lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela

concorrerern. às penalidades preristas na legislação criminal e tributária, relativas à

falsidade ideológica (an. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.
l" da Lei n' 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser a expressão da verdade. firma a presente

Londrine ( I']R ). 2i de Abril de 20 I 7.

I
,;t^-,. ,\ltt'u-,

Janaina Scacco Chaves
Sócia Administradora
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ANEXO VII

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÁS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR (ART.7", INC XXXn DA CF)

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2007-SRP

Prezados Senhores:

A empresa Janaína S. Chaves Restaurante Ltda, inscrita no CNPJ 1 1 .866.958/000'1-86
por intermedio de seu representante legal a Sra Janaina Scacco Chaves, portadora da
RG 10.414.030-0 e do CPF 077.735.329-66, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V, do art. 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 qualoze anos, na condiçáo de aprendiz.

i: À)ik«rn,,/"

W@

Londrina, 26 de Abril de 2.017

'-^-:tr,:-ti-l^l':1,:^$

u"tüli;tffisr 
r

''1 l-,1

Empresa:Ja aína S. Chaves Restaurante Ltda
Representa e Legal :Janaína Scacco Chaves
Cargo: Administradora
RG 10.414.030-0
cPF 077.735.329-66 -)/
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ANEXO VIII

OECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2007-SRP

A empresa Janaína S. Chaves Restaurante Ltda, estabelecida na rua Quintino
Bocaiúva, 674, Londrina, inscrita no CNPJ 1 1 .866.958/000í -86, Declaro, sob pena da
Lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de
Pregão Presencial No 20/2017-SRP, instaurado pelo Nlunicípio de Nova Santa Bárbara,
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o podeÍ público, em
qualquer de suas esferas.

Por ser verdade, firmamos o presente

Londrina, 26 de Abril de 2.017

í... \
I It \'- -r

Empresa:J ína S. Chaves Restaurante Ltdan

Representantê Legal :Janaína Scacco Chaves
Cargo: Administradora
RG 10.414.030-0
cPF 077.735 329-66

.n*ou,*}.§llJ$l
rl§N\'''- !'-oOCÀ\-"^_rlO
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ANEXO IX

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2007-SRP

A empresa Janaína S. Chaves Restaurante Ltda, estabelecida na rua Quintino
Bocaiúva, 674, Londrina, inscrita no CNPJ 1 1 .866.958/0001-86, Declaramos, na
qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na modalidade de Pregão Presencial N" 20/2017-SRP, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilita-nos para a
presente licitaÉo

Londrina, 26 de Abril de 2.017

W@

l-r'\a\( )

Empresa:
Represent
CaÍgo Administradora
RG 10 414.030-0
cPF 077.735.329-66

naína S. Chaves Restaurante Llda
nte Legal :Janaína Scacco Chaves

_a
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
PREGÃO PRESENCIAL NO 2OI2OO7.SRP

A empresa Janaína S. Chaves RestauÍante Ltda, inscrita no CNPJ 1'1 .866.958/0001-86
por intermedio de seu representante legal a Sra Janaína Scacco Chaves, portadora da
RG 10.414.030-0 e do CPF 077.735.329-66, DECLARA, para efeito de participação no
processo licitatório Pregão Presencial No 20/2017, da Prefeitura lv'lunicipal de Nova
Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colaleral ou por afinidade, alé o terceiro grau
de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Deparlamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Londrina, 26 de Abril de 2.017

Ítt .866.e581
N01-
N,STÀURÀNIE

g6'

Empíe Janaína S. Chaves Restaurante Ltda
Representante Legal :Janaína Scacco Chaves
Cargo: Administradora
RG 10 414.030-0
cPF 077.735.329-66
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CERTIDÃO iIEGÀTIVA DE DÉBITOS TRABÀI,EISTÀS

Nome: R.ESTÀUFÀNTE SCACCO CHÃVES LTDÀ -
(MATRI Z E F 1L IAIS )

ME

CNPJ: l1 . I6 6 . 9 5I / 0 0 01- 8 6

Cert idã o
Expedi ção
Validade:

n" s 422219 / 2011

3/2A11 , às 09:21:54
/2071 ..- 180 (cento e oitenta) iias, contados da data

6/C
l./09

de sua expediçáo. _..'\_ _-
Certifica-se que RESÍÀgRÀNTE SCÀCCO CEÀVES LtDÀ - XE

(XATRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no
1 1 . I 6 6 . 9 5I / O O O 1- I6 , NÃo coNsTÀ do Ba:rco Naciona1 de Devedores
Trabalhistas.
Certidào emitida ccm base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2,440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Admlnistratlva n" 1410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão sãc de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores à data da sua exped.iÇão.
No caso de pessoa iurídica, a Cert.idão atesta a empresa em refacão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f iiia.i-s.
A aceitação desta certldão coniiclona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Trlbunal Superior do Traba lho na
Internet (http: / /www . tst . jus - br )

Certidáo emitida qratuj-tamente.

rNroruiÀçÃo rlrPoRTâNTE
Do Banco Nacional de DeveCôres Trabalhistas constam os Cadôs
necessários à identificaçào das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obri.gaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhi stas, inclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v i d e n c i á r j- o s , a honorár:ios. a custas, a

emol-umentos cu a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos f j-rmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Cor',rissão de ConciliaÇáo Prévia.

L1( )'í
-(

IJ
l_-/



a,a

240412017 f@sr yurw.s'Ee.cârago'/.bíiEmpí6t íCrf.iFgECFgmFimirPsC.6pryARPe§sdlariz=16d)1197&VARP€ssG166311g/&VARUÊPR8V

171

fiCiii;&tüilli$ã*I:le

#âTffiS
a..ÀtxÁ Í{: c,r.ja:tr:.1Á iEt}ijtÍÀl

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11866958/0001-86
RAZãO SOCiAI] JANAINA S CHAVES RESTAUR,ÀNTE LTDA ME

Nomê Fentasla:RESTAURANTE cAsANovA
ENdETEçO: R QUINTINO BOCAIUVA 674 / CENTRO / LO{TDRINA / PR / 86020-150

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 obriga

validad€: OT lU/20L7

ções com o FGTS.

Certificação Número: 70637L9L6253ÉiO6

Informação obtida em 24lO4l2O!7, às 14:26:50.

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

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFTCADA

..2 p" 93ú22 I zo17
Válida por 120 (cento e ünte) dias a contar da data da expedição

CeÍtificamos que náo existe débito vencido correspondente a lmpostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Orhos do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Díüda Ativra, com rela$o ao abaixo refsido:

S A CHAVES RESTAURANTE ME
CPF/CNPJ: 1í 866958000í 86

Fica reservado ao Município o direito de cobrar détitos que porventura renham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sob,re fatos geradores
já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIRE]TO (Licitaçao, Cadastro, lncentirro à Cuhura e/ou Eporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 06 de março de 2017

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à verificafo de sua autenücidade na lntemet,
no endereço <hftp:/ vww.londrina.pr.gov.be.

Dispensados carimbo e assinafura , conÍorme art. 3" do Decreto No 64,012015

Código \Íalidador
0Xp0lo4xltl€Yj

Modelo aprovado pela Portaria N" 002y201SiGAB/SMF t

t f"v
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

t76
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Certidão fomecida pam o CNPJ/MF: í 1.E66.958r000í {6
Nome: RESTAURÂNTE SCACCO CHAVES LTDA

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

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e náo tributária, bem como ao ddscr:mprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a\e 14/06120í7 - Fomecimento Gratuito

A autenücidade desta certidão deverá ser confirmada üa lntemet
www.fâzende.pr. gov. br

G
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IIINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍEtaÍia da Recêita Federâl do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fzenda Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COi' EFEITOS DE NEGANVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TprRr rTíts FFnFtÀts F À niunÂ ÀTtvÀ nÀ irrÃô

Nome: REST URANTE SCACCO CHAVES LTDA - ME
CNPJ: í't.856.958J000í{6

Ressdvado o direito de a Faze,tú Naciond cobrar e inscrever quaisÇleÍ dividas de resporsatilidade
do su.idto passivo acima identiÍicado çe vieÍem a str apuradas, é ceÉificado que:

1. cmstâm dehútc administràdc pêla SecretaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB), com â
exigibilidade suspensa, nG temc do art. 151 da Lei ns 5.172, & 25 de outubío de 1966 -
Codigo Tribúário Nacional (CTN), cu otieto dê decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de ceÍtiÍcação dê ÍêgulaÍidade fiscal; e

2. náo cmstam inscrições eín DÍvida Ativa da Unifo na ProcuradoÍia-G€ral da Fazenda Naciond
(PGFN).

Corfonne dspcsto n6 arts. 205 e 206 do CTN, este dGumento tem 6 mesm6 deitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é váida para o estaHecimento metriz e suas filids e, no cso de ente federativo, para
tod6 G dgãG e fundc priuicG de admirÍstração diráa a de vinculadG. Refere-se à situaÇão do
sujoto passivo no âTbito ira Rfg e da PGFN e ãbrarEe incltsive as cmtrihJições sociais pÍevistas
nas alÍneas 'a a'd' do parágrafo único do art. íí da Lei rÉ 8.212, de 24 de rulho de 199í.

A aceitaçáo d€sta ceÍtidáo está cordicionada à veriÍcação de sua a Jtenlicidade ná lnternet, nc
endeÍEços <http://wwu*çceita.fazenda.gov.bÊ or <http:/Álww.pgfn.Íazenda.gov.bÊ.

\
I

Certidão erpíida graturtar/ente crn base na Pütaria Cmjunta RFB/PGFN ns 1.751, & OZ|1Uã14.
Emitida à/ 11:16:02 h dia ü2lO2lN17 <hora e data de Brasília>.
Válida alé 01/0U2017.
Codigo d\cmtrde da certidão: 8CE8.AO24.5F13.5{IA6
Qualquer ràc6-ou emeírda invalidará este documento.
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ESTADO DO PARÁNÁ
PRF.FE,ITLRA II4UNICIPAI- T]E

LONDIIh..A
finpre**&&Fdeif

LrüENÇA SANTTARTA
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l,iome Fântasir:

Razão Sociat JANAIN*A S CIIAVES RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 1 I -866.95810001-E6

InscriÉo Muhi.iprl:

Atividades (CNAE): 561 l -2103 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares,
5611-UlZ - Bares e outros estabeledmentos esecializados em servir Hidâs.
5611-2101 - Restaurantes e similares.
5620-l/02 - Serviços de alimemação para evsDtos e recepções - búê

Muni§4Dio: Londrina Endereço: RUA QIIINTINO BOCAIUVA, 674, CENTRO

cEP; E6020150

I-ocrl e dât2: Londrina, qúnt4 30 de março de 2017

!'àtdrd€: s€xl4 30 de março de 2018

Cód. Req.: PRPí7í9070E04

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
SecÍetaria Municipal de SaLide

0bseruaÇ'*o
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Secretaía Municipal de Fazenda
Diretona de Gestão de Cadastro e Informações

Gerência de Cadastro lY obrlrá rio
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ú?fBtmfl CqnFÍoraúe de lrÉcÍiçár e & §tu4á) Cd6fd - tmFÍ6se)

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

ContÍi bui nte,

Confra os dadc de ldentiÍicaÉo da Pessoa Jurídica e, se hdJver qualqur divergência, Eovidencie iunto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC]ONAL DA PESSOA JURiDICAü
NUMERO DE INSCRçAO
t't .8G6.958rÍ!O0t -t6
I{ATRIZ

coílrPRovANTF DE TNSCRIçÃO E DE
SITUAçAO CADASTRÂL

OATÁ DE AEERTURA

2AO1nO10

N OME EMPRESARIAL

JANAINA S CHAVES RESTAURANTE LTDA . E

IiTU!O OO E TÂELECIUEITTO {NOME OE FA{IA§A)
RESTAURAT|TE CASANOVA

56.í l -2.{rí - Rútaurant6.3hilarr.
cótco E DESCRTÇÀO OAS ÀTlvDÀDES ECONtat tCÂS SECUNOIRtÁS

56.irGí.0a - FornêdnÉtrto de allilEnto5 piEparrdor plrpondellntgrEntê para consurÉ doÍridlirr
5G.2Gt.02 - Scrüços dê ãllÍrÉntáção parâ.vcnlo6. r!c.pÉr. - bútô
56.í'l-2-02 - Bart3 e outros Étô.aeclnÉntos .lpcdallzados rrÍ loMr bcbldas
56.11-2{3 - Lenchonctê6, casas de chá, dc sucos o siíilôrÊs

€NÍE (EFR)

AÍIVA

CÁDASTRAL

cÔor@EDEscFlçtoDANAn Ra JlRbca
206-2 . Socl.dád. Etlprtsáiia LlrÍüada

TOGRADqJRO
R OTJINTINO BGAIUVA

NT,lMERO

671
COMFTEMB.ITO

PR
CEP

t6.020.í50 CENTRO

ENDEREÇO EEIRdIICO

LONDRINA

TEEFor,IE
(,t:l) 3S2í-9ís6

z?lÍal?o10

0ÀÍA 0^ sÍruÁÇIb ÉsEcutsÍrurçIo EsEoÁL

Apíovado pelâ lnstruçáo l',loÍmativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 07103/2ü? à 16:24:ÍXl (data e hora de BrÀsÍlia).

@ Copyright Receiu Federal do Brasll - 07 /03/201'7

Página: í/1
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Prefeitura do Município de Assaí 182
r: s :Ai! ) i!:i Í,& <ÀIl

Ày.nd. Rlà dr Jââlira. ?10, í" ÂidÚ - Éor|§ (oral i t2§2. r it 3 - c Ep E6.2ln .rüü
E ?n{r t r4BrÍràirÊJs§ai.9t {ír í,lrí

6EsTÂo rotT 2oro

tÊÀàirÁaÉ
*âBt§íá
,rÀxJElu
Êrf,À)Êi

ATESTADO DE GAPAGIDADE TÉCNICA

A PREFÊITURA OO MUUICÍP|Q DE AS§AI - PR, Pê§SOA JUrídíôâ dE

0ireito Públiçc lnterno, inscrilo no CNPJ no 76.290.709/0001-30. com sede na.Avenida Rio

de .faneirc. no 720 -. 1v andar, Centro. CEP 86.220-000, Assai - PR. atraves da

OIRETORÀ I}EPARTAMENTO DE LIC}TAÇÂO SRA, CREVENICE BENEDETTI D,A

SILV.A. atendendo ac pedido da paíte inleressadâ. vem ãtestâr paÍâ cs devidcs Íiiis tle

direito que a Empresa J^NÀINA S, CHAVES RE§TAURANTE LTDA. Pessoa Jurlüica de

Dreitc Prrvado. inscrita no CNPJ no t 1.866.958/000148. com sede na Rua üurntinc

Bocaiü'..a, n') Ê74. Centro, CEF 86.020-150. Londrrna-PR, iá pârticrpou cie prÉcsssos

iicitAtÔrio$ E FOI VENCEDORÂ DO CERTAME LICITATÔRIO. PREGÀC PRESENCIAL N"

-15/201ô E FRESTA SERVIÇOS DE FORNECIMENTü DE REFEIÇOES COtvlPt.ETAS

{SÊLF SERVICE) INCLUINDO Ci (UM} RÊFRIGERANTE DE 290 ML. tendo currtpridc na

integra os teímos do Ê€!"iãrne iicitatório, senr acarreta| quaiquer problema à aci rrrinistraçác

Munrcipai

Assaí - Pr. t1 de l"tlarço de 2017

:.:,:
. _-:l- 'l

iF':rrr:rr .. j -.J.t
;r\/ltr'."" ..''. '

§REVEÍ.JICE BENEDETTI OÁ SILVA
DIRETORA DO DEPARTAHENTO DE LICITAÇÃO
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L,-/ ''

I

I



a.a Is3

ffi
PREFEITURA OO MUNICIPIO DE LONDRINA

SECRETARIA [UNI(,PÂL DE FÂZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA . NFS.
Data/hora de gêraçào deste espdho: 2MN/'17 1,1:32:46

Núm6fo da Nota

000000000127

Dete de Emissão

2A104/17 11t31t49

Código de VeriÍicação

E8F3{8H5
PRESTADOR DE SERV|çOS

1na730

Noíns/Rêzão Socid: JANAII S CHAVES RESÍAURÂXIE LTDA mE

CNPJ/CPF: lí.86ô95E0001€G lnsc.içáo Municjpal(CMo):

Endereço: RUA QullÍÍlNO BOCÀUVÀ 6?/r

CENÍRO CEP 86020íí)

Município: LONDRi|Â UFi P.r.ná

lnscÍigão Muniqpal (CMC): 21983í2

UF: Paraná

TO ADOR DE SERVTçOS

Noíns/Rázão Socid: t{UNlClPlO OE ASSAI

CNPJICPFi 76.290.7(Bíll00t-30

EndeÍeço: AVEi{|OA RO DE JANEIRO, il26

CE TRO CEP EüTIO(X'O

Munrcípio: AS!,A

ÍxscRt tNAçÃo Dos sERvrços PRESTADoS

Reíerenle a 4,0 aeíe4ão comeEid...
A'.toíizâÉo ôOS20 1 7

OUTRA]S INFORIAçÔES

- Vdor líquido: R$ 439,60. Compotsncia: 2U04l2017

- ESÉl Nr§-O lol emüOE COm reSpaOO nO UecÍet(t n- /õO, Oe U4rUílZU lZ. \.ollsutta Oe autenUc]otre: n(p:rnssJononna.pÍ-9ov.rr

- Oocumento emitdo por ME ou EPP optânE pelo Simplês Nacional. Não gerà direito a Crédito Fiscáld,e lPl

- ISS devido dove sôÍ íÊcdhldo p6lo Prêstador po. mêio do DAS.

a', ,(

Retençáo ISS: Rl 0,lro

Retençáo lR. Rl 0,0o

Reienção PIS: Rt O,m

Retenção CSLL: Rl 0,m

Rêtânçáo COFINS: R$ 0,00

R6ieóÉo INSS] R3 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R3 4iR,G0

códilo e OescÍnÉo do Serviço

í7ír - oRGANTZÂçÀO OE FESTAS E RECEPçoES; BUFÊ (EXCEÍO O FOR}{ÊCTIEN?O OEÁU EN?AçÃO E AEADAS, OUE F|CA..,

Basê de Cálculo ISS (Rt)

irir9,60

Aliquotâ (%)

3,50

DeduÉes de base do élculo (R3) Vdor do ISS (R$)

í5,39



r§ <.:r

u§

PODER JUDICIARIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE LONDRINA

aú

Empreg.dos rurrme[t dos

Âr. P.ub lHstio
Louliv.l D.ElIiti

Edc lsor Doüi*.e MecÍi
IwÊrlêi Bücao MoÊ..§

02.26 Pirf,3irc d. GoGs

Irt rr, REà.

1S6ff

cmrónro Do DrsrRrBUrDoR E anrExos

CERTIDÃO
Ft.001/001

CertiÍico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara d ta Com ALÊNCIA, CONCOBDATA,
RECUPERA
o brig ado (a) :

çÃo JUDr XTRAJ uma em que Íosse

Busca 20 anos, exclusivamente sobre citadas.

CUSTAS: R$ 28,23
Lei í8.927116 - Teb )M - 141 VRC x 0.182

e dou fé

Londrina, 27 de t'lbrco de 2017.

P

.'Z 'L:- 7 t(

rfeiEuerc

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - cEP 86.01S902 - Londnna-Paraná
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MINISTÉRIO OA FAZEN DA
Sêcrêtaria da Rêcêita Federal do Brasil
Procuradoria.Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBIOS REIáTIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VILMAR PEDROSO DA SILVA & ClA. LTDA - EPP
CNPJ: 12.816.6570001-00

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 não constam
pendências em seu nome, relativas a crálitos tributádos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍer+se à situação do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abEnge inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do paágraÍo único do art. 11 da Lei tf 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade nâ lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.bÊ ou <http://www.pgÍfn.faz enda.gov.bÊ.

Certidão ida gratuit ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751, de 021012014
Emitida 19:18:59 do 0311112016 <hora e data de Brasília>
Válida 021OSt2017
Codi de controle certidão: 8488.80AD.5D19.E575
Qualqu emenda invalidará este documento

155
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

I87

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 015886309-67

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 12.8'16.657/000í -00
Nome: VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA LTDA-EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍlcamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nâo 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 tributária e não tributária, bem o ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida a 0510612017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

\ f,Emú& via tntomêt Pjd@ (0ro2,20t 1 t 221:52)
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188
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Data 12h20min

ValidadeNúmero

2?34 20t0512017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Nome / Razão Social

VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA LTDA - EPP CNPJ: 12.8'16.657/000'l -00

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovâção Junto à Finalidâde

licitação

Mênsagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscriçôes
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscriçoes

Contribuinte: 29036 . VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
Endereço: Rua xV OE FEVEREIRO,213 - BairÍo CENTRO - Compl. '8" - CEP 86.30GO00

Econômico: 7655 - OrganizaÉo de Íestas e recepções; bufê (exceto o fomecimento de alimentaÉo e bebidas, que fica sujeito
Endereço: Rua xV DE FEVEREIRO, 213 - Bairro CENTRO - Compl. '8" - CEP 86.30G000

a

Código de Controle

DAAl DBKFPMTTTO3.l

A validade do documento pode ser consultada no site da preÍeitura por meio do código de controle inÍormado
http ://www.comelioprocopio.pr.gov.br

Comelio Procopio (PR), 20 de Abril de 2017

'-r/

,,) (+\

Av6.idá MltlAS GER^|S, 301 - CENTRO
come,io PÍ@opio(PR). cEP 86 300{@ - F6êr (43) 35204000

Página 1 de I
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PCL XL error

Subsyst

Ertor:

Operator

Pos i tion

aiz',L)

€f,HTA
CAIX}'. -ECONOTJI ICA FEOE RÂL
Readlnâge

C4giÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãol 128166s7/ooo t-oo
R.AZãO SOCiAI; VILMAR PEDROSO DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: AV XV DE FEVEREIRo 213 B / cENTRo / coRNELIo PRocoPIo / PR /
86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifíca 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.

Vâlidade: 07 /04/2OL d o6/o5/2OL

Certificação Número: 0706465770096001

Informação obtida em 25/04120L7, às 11:35:03

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

L



PCL XL error

Subsystem:

Error:

operator:

Position:

IilÁGE

I t tega LAttr i butevat ue

Readlínâge

45
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Página 1de 1

PODER JT]DICIÁRIO
JUSTICA DO TRÀBÀLI]O

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀBÀI.,HISTÀS

Nome: VI LI,IÀR PEDROSO DÀ SILVA & CIA. LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
16.65 bo\ooCNPJ: 12.8

Cert.idão n
Expedição:

24L25598 20L7
às 12:31:02
r80 (cênto e oitenta) dias, contados da data

5/02/20Li
Vaf idade 03/o8/2017
de sua expedição.

\\_
cerEifica-se que vrLlÍÀR pEDRoso DÀ srLvÀ & crÀ. LTDÀ - EPP (!ÍÀTRrz E

FIrJIÀIS), inscriEo (a) no CNP,J sob o n" 12.816.65710001-00, NÃo CoNsTÀ

do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas.
Certidão emiEida com base no art. 642-A da consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoluÇão Àdministrativa n" I47o/2oL1- do Tribunal Superíor do
TrabaLho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuafizados aLé 2 (doÍs) dias
anEeriores à data da sua expedíção.
No caso de pessoa jurídÍca, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus e stabelec ímentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (hEtp: / /www - tst . jus.br) .

Cêrt.idão emit.ida gratuiEamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Just.iça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhisEas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenc iários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o Ministério público

sua
na

Trabafho ou Comissão de Conciliação prévia.

irÍri.irs e Ji.-r.rstô.rs cr:irâsr j us . br

!I ^-t
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VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPJ: 12.816.657lO0O1-OO - CICAD: 9O5.39O43-O3

Avenida XV de Feverearo, 213-8, Cêntro. Tel! 43-3524-33OO

coRNÉLIo PRocóPIo - PARANÁ - cEP 86300-000

DECLARAçAO GOMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2017 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com

sede na Av. Xv de Fevereiro, 213, Centro, Cornélio Proópio, Paraná, CNPJ no

12816657/000í-00, esta enquadrada na categoria Pequeno Porte, bem como

não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123,

de 14 de dezembro de 2006.

Cornélio Procópio, 28 de abril de2017

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.120.900-6 - CPF no 033.767.419-13

tr tz.ato.osTloool'oo
Vilmar Pedroso da Silva

& CiA LtdA . EPP

^.H,,t''."üF'3[:iilo'Íà3''
Corneho ProcoPio- Parana
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VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPr: 12,816.657 IOOO1-OO - GICAD: 9O5.39O83-O3

Avenide xv de Fevereato, 213-8., CentÍo, Tel: 43-3524-3300

coRNÉLIo PRocóPIo - PARANÁ - cEP 86300-000

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRTMENTO AS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART.70, lNC. XXXlll DA CF)

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2017 - SRP

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com sede na Av. Xv de

Fevereiro, 213, Centro, Cornélio Procópio, Paraná, CNPJ no 12816657/0001-

00, por intermédio de sua representante legal a Sra Joana Paula Riquena,

portador do CPF no 033.767.4í9-13 e RG no 8.120.900-6, DECLARA, para fins

do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

Cornélio Procópio, 28 de abril de 2017

\,.-"9-

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.120.900-6 - CPF n'033.767.4í9-í3

- 
tz.gto.os7,oool'oo

-1

Vilmar Pedroso da Silva

& Cia Ltda'EPP
Av. XV de FevererÍo no 213'B

centro . CEP 86.300-000

Comélio PÍocoPio' Paraná
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VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPJ: 12.816.657lOOO1-OO - CICAD: 9O5.39O83-O3

Avenida XV de Fevereiro, 213-8, Centro. Tel: 43-3524-3300

coRNÉLIo PRocóPIo - PARANÁ - cEP a63oo.ooo

DECLARAÇÃO DE TDONETDADE

PREGÃO PRESENCIAL N" 2Ol20í7 - SRP

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com sede na Av. Xv de

Fevereiro, 2í3, Centro, Cornelio Procópio, Paraná, CNPJ no í2816657/0001-

00, Declara, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 2012017 - SRP, instaurado

pelo Município de Nova Santa Bárbara, que náo fomos declarados inidôneos

para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Cornélio Procópio, 28 de abril de2017

-1

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.120.900-6 - CPF no 033.767.419-13

12.816.65710001'00
Vilmar PedÍoso da Silva

&cia Ltda - EPP

v. xV dG Feve rerro. no 213-B

ntro - CÉP 86 300-000

\,e \7\-{:.-- r

Ce
ProúP io- PaÍaná I

-t
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VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPJ: 12,816,657lOOOl-OO - CICAD: 9O5,39083-O3

Avenida xV de Fevereiro, 213-8, Centro. Te!: 43-3524-3300

coRNÉLIo PRocóPIo - PARÂNÁ - cEP a63oo.ooo

DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2017 - SRP

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com sede na Av. Xv de

Fevereiro, 213, Centro, Cornelio Procópio, Paraná, CNPJ no í2816657/000í-

00, Declara, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão

Presencial No 2012017 - SRP, sob as penalidades legais, que não ocorreu

fato superveniente impeditivo de habilitarmos para a presente licitação.

Cornélio Procópio, 28 de abril de2017

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.120.900-6 - CPF n'033.767.419-13

l- -l

L

12.816.657t0001-00
Vilmar Pedroso da Silva

& Cia Ltda - Epp
Av. XV de FevererÍo, no 213-B

Centro - CEp 86.300_000
ComéIo Procopro- parená J
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VILMAR PEDROSO DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

CNPr: 12,816,657lOOO1-OO - CICAD: 9O5.39O83-O3

Avenidã XV de Fevereito, 213-8., Centro. Tel: 43-3524-33OO

coRNÉLIo PRocóPIo - PARANÁ - cEP 86300-000

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol20í7 - SRP

A empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda, com sede na Av. Xv de

Fevereiro, 213, Cenúo, Cornélio Procópio, Paraná, CNPJ no 12816657/000í-

00, por intermédio de sua representante legal a Sra Joana Paula Riquena,

portador do CPF n' 033.767.419-13 e RG no 8.120.900-6, DECLARA, para

efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 2012017, 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 direçáo e de assessoramento, de

membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e

Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Cornelio Procópio, 28 de abril de 2017

J
-1

Joana Paula Riquena

Representante Legal
Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda
RG no 8.í20.900-6 - CPF no 033.767.4í9-13

lnüfifii"#
*#.'i '8Jil8['liióôõ"

õo"mà[o PtocoPio- Parana
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198PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N'I E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCUL N'2ONOI7 - PROCESSO ÁDMINISTRATruO N."
32/2017

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 n'2012017 -
(PMNSB\ - Regisúro de preços pâra eventual contrataçilo
de empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self
Service e Marmitex), preparâdas e servidas nas

dependências da licitante.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, as dez horas, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Biítbara, à Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes, n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Biírbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do

Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n' 10.149.089-0 SSP/PR, e os membros da equipe de

apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n' 9.144.227-2 SSP,PR e a Sra. Polliny Simere

Sotto, RG n' 9.257.282-0 SSPIPR, designados pela Portaria n" 01612017, para proceder a abertura e

julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do

objeto do PregÍlo Presencial n' 20/2017 - destinado ao registÍo de preços para eventual

contratação de empresa no ramo de fomecimento de refeições (Self Service e Marmitex),
preparadas e servidas nas dependências da licitante. Aberta a sessão, o pÍegoeiro informou que

protocolaram os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: JANAÍNA S. CHAVES
RESTAURÀNTE LTDA, CNPJ sob n" 1 1.866.958/0001-86, representada pelo Sr. Cícero Moreira
Chaves, RG n' 5866328-0, MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE - ME, CNPJ no

11.731.8'7710001-79, representada pelo Sr. Miírcio Mazzioni, RG no 8.220.674-4, VILMAR
PEDROSO DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ no 12.816.657/0001-00, representada pela Sra.

Joana Paula Riquena, RG n' 8.120.900-6, MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808, CNPJ no

24.107.051/0001-85, representada pelo Sr. Maria Ivone Bortotti, RG n'7.859.753-4 e HUDSON
PINHEIRO MARTINS 04774374946, CNPJ no 27.135.079/0001-14, representada pelo Sr.

Hudson Pinheiro Martins, RG n" 8.956.552-9. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão

solicitando que os representantes das empresas presentes apÍesentassem os documentos para

credenciamento exigidos no edital convocatório. Verificou-se então que a empresa MARCIO
MAZZIONI RESTAURANTE - ME, CNPJ n" 11.731.877/0001-79, apresenlou a certidão

simplificada da junta comercial emitida em 2l de março de 2017 , ou seja, a mais de 30 (trinta) dias.

Foi informado ao repÍesentante da referida empresa que caso a mesma seja vencedora do certame

será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentâção de uma certidão válida. Após o

credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de

preço. Em seguida, foi dada oportunidade aos representantes das empÍesas classificadas de

apresentaÍem seus lances. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou os representantes das licitantes que

apresentaram menores propostas à negociação direta, visando à obtenção da ofena mais vantajosa

para a administração. Os preços finais obtidos foram os seguintes: Lote 1 - RS 9,50 (nove reais e

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 - A(0xx43) 326Ê8100 C.N.P.J. 95.561 080/0001{0
Eflail: licilacao(Ansb.or.qov.br Nova Santa Báôara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

cinquentacentavos),Lote2-8,00(oitoreais),Lote3-R$23,5(vinteetrêsreais)eLote4-R$
13,90 (treze reais e noventa centavos), conforme relatório anexo. Em seguida, procedeu-se à

análise dos documentos das empresas JANAÍNA S. CHAVES RESTAURANTE LTDA, CNPJ

sob n" 11.866.958/0001-86, VILMAR PEDROSO DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ n"
12.816.657/0001-00, MARIA MNE BORTOTTI 07614621808, CNPJ no 24.107.051/0001-85,

e HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946, CNPJ n' 27.135.079/0001-14, cujas

propostas foram classificadas em primeiro lugar e observou-se que as mesmas atenderam aos

requisitos editalícios, sendo portanto declaradas habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o

prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possivel interposição de recursos. Decorrido o

przLzo, sem manifestação de intenção de interpor recurso, o Pregoeiro declara vencedoras à
empresas habilitadas. O processo será encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua

Homologagão. Nada mais a lÍaÍar, a sessão foi encenada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos,

lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da

comissão de licitação e demais presentes.

Fabio ue Gomes

P elro

Elaine Cr Lu Sanúos

E e aporo

I
-L-

yS
i '.;
ime,fq{ottoo

Equipe de apoio

Cíce haves

Representante da empr Jan S. Chaves Restawante Ltda

\"""-.
Márcio Mazzioni

Representante da empresa Marcio Mazzioni Restaurante - Me

2
Rua Watfredo Bittencoud de Moraes, 222 - Ê(0xx43) 326G8100 C.N.P.J. 95.561.060/0001{0

E-mail: Igitêsa9ÍD!§Dg§gllE Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Joana Pa

. (^ 1-laj^--,

ula Riquena

) .t

Representante da empresa Vilmar Pedroso da Silva e Cia Ltda

\
-z 2)L(

Maria Ivone Bortotti
Representante da empresa Maria Ivone Bortotti 07614621808

1,,(,,.

/ \ .,.\ _].
t .:.,-L\u ' '

Huaào Pinheiro Martins
Representante da empresa Hudson Piúeiro MarÍins 0477 437 4946

3

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0u43) 326S8í00 C N P J. 95.561.0t0/0001-60
E-rnail: IgilesagÍeD!§D.pIjgllE Nova Santa Bárbara - Paraná
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Município de Nova Santa Bárbara - 20í7
Claedfi câção por Fomecedor

Pregào 2012017

Itd Produro/Sryiço UN Pípunfteo PrF roia S.l
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Municipio de Nova Santa BáÍbara

Pregão Presencial 2012017

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CiIPJ: 24 107.051/0001-85 Fornecedor : À.4ARA IVONE E}oRTOTn o7614621aoa

Érde.eço: RUA ZACARAS LEMES C,ONÇALVES 287 - CENTRO - ÍIOVA SANTA BARBARA/FR - CEP86250-000

lnscrição Estadual: ISENTO ContadoÍ: EDSON COÍTlNl-lO DA COSTA

E-mail:

Telefone: 43 3266-1529

)

Fax Celular:43 991938087

Teleíone contadoÍ: 43 3266-1529

Fbp.esentantê: lvu\R[A IVONE BORTOfn C?F:076.146218-OB RG: 78597534

Erdereço.epresêntante: RLJA ZACARAS LEIIES C,OtlÇALVES 287 - CENTRO - l,lOVA SANIA BARBARA/PR - CEP86250-000

E-mail .êp.esentante:
Elanco: Ag6ncia:'- -/ Conta: -

TeleÍone representantê: 43 3266-1 529

Data do aboÍtura

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa dê pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementat n" 123120061.

Lote : OO1 Lot6 oo1 "1 I, r'r"rr irtrj]'ri]il;,.ill:1, t,,t.rlrr. I .,, .r,t ,i ..iriillllilrilllliiir,l . *.r.,,i..,
No ltom OoscÍição do Produto / S€rvlço Qtde. Unld. Pr6ço i/tárlmo I'Ia.ca wbdelo P.eço UnitáÍlo

oo2 MARMITEX TÁMANHO MÉDIO. ôa c'dade de Nova Samâ BáôsÍa 1oo,oo

conlêndo no íninimo áímz. íelào. salâdas. veíduías ê caíne. acompanhado de 01 ('rm)
ÍeÍrigeranie ou suco de 290 ml. Embaladâs em ma.m et de aluminlo

IJN

l'-.-rç

13 67 FABRICAÇÁO PROPRIA 8,00 800.00

PREÇO TOTA- OO LOrE

TOTÁL OAPROPOSTÂ

80o,oo

800,00

Validade da proposta: 60 dias

Razo de entrega: 1 dla

íY\1ÇL^-^-</ - .1 o
iúARIA tvoNE BORTOTn 07614621808

CNPJ. 24.'t07.051/0001 -85

r\)

esPro|Úsla vdsào 1 14 1 \ Moon 11:o:e



lúuntclplo do J{oYe Srnt Bárb.Í.
Pre gão Prcsenelal Xll201f

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIçOS
CtçJ: 12.81ô.657rUU-00 Fornac.dor : VitrEr Edroeo dE Stva o Oa Lüa Émrlt: lo.narquonc@hoürll.coÍn
Brd.r.go: AY. Xv dc Fcv!íêi.o 2t3 - ContÍo - Oo.nêto Procópto/PR- CE>S63OO4OO Tctotonr:352/t33oo Ftr: C.lulrÍ:909791920
lnrcÍlfáo Eltâduâl: 9053008303 ContrdoÍ: Oaúb T.loíona conbdoí: 35zllí2

)
L
o
tr
tr
(§
o

FbpÍ.3.nt.ntr: Joana huU Aquena cPf: (}33.7ô7.,11S13

Endaraço r.prarantlnto: R Mias cer.a t 7E !p í (X - Cenbo - coínéao RocópirpR - CE, Sô3(DüX)
Emall rGprgranttnta: losnerlquena@hobrE!.cgín
8.nco: t - BB Aganct.: 224-0 - Cornôto Rocóplo - Cornêto Procópb/m

RG: ô1ã)9(fo
Tal.ron Í.prat.ntnt.: 9097Sí020

Íbta d. .bcrtuír: mllln0lo

E
G'

conta: 2980í-í

Fotnecodol anquadlado como mlcÍoompÍcaa ou omprai. da plqucno porto (ptÍa obtar or bcncllclot da lal complcmanter n' í2311006).

L' lr.rn D..cnelo ío Preduto , sa.yl(p qlí.. Urld Ê.çc [rhú frc. lbd.lo Pr.ço Unlll.lo ,raço
003

Vâ5ade da prop6ta: 60 dias

Fazo d€ ontroga: I dia

REFEIçjO rl{OrVlOU^Li§.n Sorvt+ ne cro.o. o. CoÍ{b PÍEóíi, !F.Oo
coil.íúo tE minino: .rÍoa íciao. m.crrao, 03 (trar) tiro. d. t.l.ó... v.n war a 02 riro. tl
c.rn (hírrc.. v.Ím.lh.). .coínp.nh.do d. 0t (um) r!írh.í.nl. ou.rro d. 230 ml.
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Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presênciel 2Ol2O17

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CtfJ: 27.135 079/0001-14 FornecedoÍ : HUDSON HNHERO IúARTINS 04774374946 E-mail:

Endereço: AV INTERVENTOR ÍvlAtlOEL RIBAS 559 - CENTRO - NOVA SANTA BARBAM/FR - CEP86250-000 TeleÍone:

lnscrição Estadual: ISENTo Contador: EDSON

)

Fax Ce lular: 91360694

Telefono contâdoÍ: 4332661 529

Representante: HUNON PINHBRO Í\,IARTINS CPF1 047.743.749-46 RG:89565529

EndeÍeço representante: AV INTERVENTOR l\rAl{OA RBAS559 - CENTRO - NOVA SANÍA EARBARA/PR - CEP 86250-000

E-mail representante:
Ehnco: Agência:-- -/ conta: -

Telefone re pres o ntantê: 91360694

Data de abertuÍa

FornecedoÍ enquadrado como micÍoempresa ou empresa de pequeno porte (pa.a obter os beneÍícios da leicomplementar no í2312006).

Lote ; oo1 
t'!gt?:10.,_0ltllllli 

r, 
.,,,,,, 

1,. t. ,i.t,i'ltilltlil,ll:. , 
,tlrt,.,i,,,t'tr.t 

tt..t,',;r:t,. , ,t,ll,lllli,

N" ltem O€scriçáo do PÍoduto / Se.viço Cltdê. Unld. Pr.ço Máxlmo Márcá I'rtodolo

,irrlllttlillrr;ll,r. l
llliilllllllliill,l,.r"rr,r it,,;liliiirlilllii rr

Prêço TotalProço Unltá.lo

001

Validade da proposta 60 dias

ftazo de entrega 30 dias

MARMIT€X TAMÂNHO GRANDE. na crdad€ d€ Nova Sanlâ Bárbara 990.00

conrendo no minimo âríoz. íertáo. saladas, veíduÍas e carne acompanhado de 01 (um)

íeÍígeranle otr suco de 290 ml Embaladas em marmúêx de áluminio

UN 15 67

FINHERO ÍvlARTlNS 047 7 Á37 4946
Cl'lPJ: 27. 1 35.079/0001-14

PAE@ TOTA. DO LOIE

IOTÁL DA PROMSTÂ

9.405,00

9.1105,00

950 I405,00

í\)c,
C^)

6Í,r.6ra. Vss& i 14 i 8{A@i1 11n 19
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2Ol2017 - SRP

A Comissáo de Pregáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 28 de abril de 2017, às 10h00min, no prédio da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"

222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se a abertura

e julgamento da proposta apresentada na licitação modalidade Pregão Presencial no

2012017, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa

no ramo de fornecimento de refeiçóes (SelÍ Service e Marmitex), preparadas e servidas

nas dependências da licitante, conforme ata anexa.

Após a êtapa de lances e análise dos documentos de habilitação o

pregoeiro declarou como vencedoras as empresas: JANAíNA S. CHAVES

RESTAURANTE LTDA, CNPJ sob n' 11.866.958/0001-86, num valor de R$ 8.618,00

(oito mil, seiscentos e dezoito reais), VILMAR PEDROSO DA SILVA E CIA LTDA,

CNPJ n' 12.816.657/0001-00, num valor de R$ 9.165,00 (nove mil, cento e sessenta e

cinco reais), MARIA IVONE BORTOTTI 0761462í808, CNPJ n' 24.107.05110001-85,

num valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e HUDSON PINHEIRO MARTINS

04774374946, CNPJ n' 27.135.079/0001-14, num valor de RS 9.405,00 (nove mil,

quatrocentos e cinco reais).

lnÍormo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar

se as empresas habilitadas náo estáo declaradas inidôneas para participarem de

certames licitatórios, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. PreÍeito, para que tome as medidas necessárias.

Santa Bárbara, 2810412017

Elaine istina Lu do Santos
tcrtaçóes

Rua WalfÍedo Bittencoun de Moraes n'222,Cerúro,7 43.3266.t10
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br

i X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
sb .pr,gov.br



2UUm17 Cadastro lmp€didc UcitaÍ e Cootratar

NúmerodocumenLo 27135079000114
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TCEPR

Consulta de lmpedidos de liritar

I.rqu15. lmp.dldo. .t. Llcit.r

Tipo documento CNPJ

Nome

Periodo publicação : de

Dab de Início Impedimenio: de

Data de Fim lmpedimento: de

até

aré

atÉ

NTNHIIl'l ITTM TN(ONIRÂDO!

https r/servic.6.tcê.pr.go/.bÍ/tc€pÍ/m urÍ cip€l/á l/C üsLi tarlm p€didcWeb.6px 1t1
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tion., Ruao Sod.l ou

rlpo d. s.néo:

Pqlal da Trarsparência - Cadasto dê Empr€sas lnidôrEas o SLEperEas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www. portaltransparencia. gov. br

lnício » CEIS

caDAsÍRo NACIOI{AL DE EHPRESAS t tDôraEAS E SUSPENSAS (CErS)

F?r 3io?r/ooo1-r 4

206

o cadàsFo Nàcronâl dê Emprêsàs Inrdóneés e suspênsâs (cEIs) é um bánco de rnrormações manüdo pelà conEoladorià-G€rat dà unráo que tem como oblenvô
consoldàr a relàção dà3 empresàs ê pêssoàs Ísr<âs auê sofreràm sanções dàs quà 5 decor.á como eÍeito resvição ão direito de pãrticrpar em liciEçôes ou de celebr.r
convàtos com a Âdministração Pública. Saiba màls

[õp"ú.D

(lu.ntld ade d6 r.r r3t.o. .nontÍ.dos: 0 D.t:28/04/2017 11:38i58

Nao íoan en@ntEdo. ,tíl3tro. quê âtênd.m .o ..9ulnt. crltérlo d. bu.c.:

CNPJ/CPF: 27.r35.079/000r-r4

Pí91..1/r
ATENÇÃO

Estê cãdasEo visà dar publlcldàde às sânçôes.dmrnrsüêüvas aplicadas conüà licltantes € íornecedores. As lníormàções ôqui velcul.dàs são d€ intêi.a responsabllldade

^!âs êntióàdês quê ds prêsL.ràm, não podeôdo ô Uôiào sêr responsabllizadà p.là v€.àcldôdê e/ou autên§cld.dc d. tais informações n.m p.los êvenú6is dãnos dir.bs ou
.idtretos q-ê d€làs result.m c.usados a te.(€iros.

. Oêsignação do ópenâdo, .onforme iníormado peio ór9áo sá.cionador (publicôção no OOU; dados constàntes dê Oficlo, êtc.)

.. constâtou-se que o .ome inío.mado pelo ór9ão sàncionãdor dlverge slgnificàtlvàm€nte do constãnte do cadàsvo da Receita Fede..l, considerãndo-se o CPFlCflPl
inÍormâdos. O nomê constanre do cadasEo da Receltô Fêdê.ál pode ser vêriflcàdo.licando-se sobrê o r.§p.ctivo regisEo. A divergêncla oode indicar apenas uma
âlterâçáo no nome do 5.nc,onàdo ou úma inconsisténcia dos dados inforhados. Mà,s rnformàçõês podeô sêr obtrdàs junto ao ó.9ão sanc,onado..

htQrÁ/vww.porldtrarsparencia.gor'.brlceis?cprc ng=27 .1§.O79/o2FcÚo1- I a&rsne= &ü posâ rj+..^_ 1t1



2UUm17 Cadâstro lmpedidc Licitar e Convãtar

' Número documento 241O7051OOO1B5

207

TCEPR

[onsulta de lmpedidos de Licitar

Pe.qu15. thp.dld03 d. ll(lt.r

Trpo documento CNPJ

Nome

PeÍírdo publicaçâo : de

Dàtô de Inícjo Impedimentor de

Dàtâ de Fim Impedirnento: de

ate

até

até

NENHUI,I MM ftTONTRADO!

htQ§ r/s6rvrcc.lc€.p..gor'.b./tc€fÍ/m uri ci pauii l/C üEd laÍ lm pedidcweb. aspx 1t1



2üUm17 Pdtal da TrarEpaÍêrcia - CadôEo d€ Emp.e6as lnidôn€6 e S[§perls6

PoÊal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov. br

lníclo D C!tS

cADAsrRo r{acroNAL DE El,rpREsas rNroônels t suspEr{sÂs (cErs)

cPflcrPJ: F{ r oz,o51,'ooo1a5

t{om., R.zao Sod.l os
rao6. Fânt .i.:

208

O Cadàsvo Na.ionãl de Empresàs Inidôneas e Suspensas (CEIS) é !m banco de inforoãções mõntido pelã Cont olódorià-Gerêl dà União que tem como objeüvo
consolida. a .e!âçáo das empresàs e pessoàs Íiricôs que sofreràm s.nçóes dàs quôis decoía coôo eíeito restnção ao drrerto de pani(ipàr em liciL.çõês ou dê celeb.ar
conEàlo5 com a adminisE.ção Pública. Salba mais

(lu.ntld.d. d. rÊgistrc. .n(Dâtr.dosr 0 D.t!: 28/0412017 I1:18:31

Nilo toõm .n.ohtÍàdos rtíl.llo. qu..t.nd.m .o ..9ulnto rltórlo d. bu.6

CNPJ/CPF: 2a. !07,051/000r.85

Pásin. r/l
ATENçÃO
Este càdasro visa da. publicidádê às sónções.dmhlsEaüvas aplicàdôs contr. licit!ntês e íornecêdores. As inÍormàçóes àqui veicul.d.s são d. lnt€lrà í€sponsabilidàde

âías enudades quê as prêsta.ãm, não podenóo â UnrSo ser responsàbll!adã pêlá ve.àcidàde e/ou ãutenticidàdê d. tâls iíform.ções nem pelos €ventrlà s danos dir€tos ou
,ndiretos quê delas resultem càusâdos a tercêrros.

- oêsignàção do apenado, conrorme informado pêlo ór9ãô sancionâdor (pubricação no DOU; dados constàntes dê Oficio, êtc.)

" Constatou-se que o noh. rnÍorínàdo pelo ó19ão sàncionàdor divêrge srgnificdtivàm.nte do consLante do càdastro da Receità Fêderâ1, consideràndo-sê o CPFICNPJ

tntormados, O nome consEnt€ do câda§Eo dà Rlceitd Federal pode s€r veriÍic.do clicàndo.sê sobre o rêsp..üvo regisEo, A divergênciã podê rndrcar apenas uma

âfteração no nome do sancionado o! uhã inconsrstênc,a dos õados nío.mados. Mais inÍormâçóês pod€m ser obüdas junto ao ó195o sàncionâdor.

Ípo d. $néo:

htFr^Àryw.porldb sparencia.gov.b./ceis?cprcnP,=24.1o7.c61%2Fr.m1-8s&rEíne=&tiposaEa= 1t1
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11666.95ô/0001-66

nom.Í Rulo Sod.l ou
od. Ftít!|.:

Ípo d. S.nÉo: Tgdo!

' EresiEnâçêo do ôp€iado, conrorme intormôdo pelo ór9ão sancionãdor (publlcôção no DOU; dados const.ntes de Oício, etc.)

Portal da Transparência - Câdastro (b EmpÍesas lÍidôneas e S(§p6rlsas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www. portaltransparencia.gov. br

Iníclo » cEIs

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDôNEÂS E SUSPENSAS (CEIS)

2t0

O Códasko Ndc,onâl dê Empresãs Inrdônêas e suspensàs (cEIs) é um banco de inÍormaçóes mantido pela Conüolôdoí!-Ge.al dâ União qu. tem como objetivo
consol'dôr à rel.ção dàs €mpresôs e pessoas Írsrcàs que soírêràrn sânções dá5 q!âis dêcorrâ como eleito.estrição ao direito dê pà.ticipa. em licrt Cóês ou de celebrar
contr.tos com a ÂdminisEação Públlca. Sarba mais

:

Qq.nüd.d. d. nol.tre3 .n@ntõdo.: 0 D.t t 2alo4l2o17 ll:37:44

tláo foEh .õ.ontndo. regl.tret qu..t.hdan .o ..9ulnt .tltérlo dc buto

Ct{PrlCPF: 1 1 E66.958/0001-86

Págln. l/1
ATENçÃO
Este cadà'Eo visà dãr publicidàdê às 5ânções àdministrórivàs àplicódàs contrà licitàntês e ío.necedores. As inÍormações àqúi veiculadãs sáo de i.têr.á rêsponsabilidàde

^íàs 
enüdad€s que às prestáram, não podêndo a União ser responsâbilizàda pela vêràcidâdê e/ou autenücldàde de táis informàçõês nêm pelos evcntuôis danos diretos ou

ndiretos que delãs re!ultêm calsados à rêrcêiros,

.r ConsÉrou.se que o nome inforhàdo pÊlo ór9ão s.ncionador divêrge signifi.aúvamente dô constant€ do cadastro da Receità Federê1, considerando-sê o CPFICNPI
inÍomados. O noôê constàntê do càdãsüo da Receita Fed€ràl pod€ ser v€rillcado clicãndo-s€ sob.. o.especüvo r.gisEo. 

^ 
divergência pod€ i.dicãr apenas umà

àttêração no nomê do sànc,onàdo ou uma ,nconsistênc,a dos dados inro.màdos. Ma,s inÍormações pod€m ser obtjdôs junto ào ór9áo sancionador.

htFJ l/ww.portd taspaÍficia.goú.br/cd s?crcnpi= 1 1 .866.958%2F0001-86Eiqn e= &ti posance= 1t1
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E-ma i l mnsbensb. r, ov.br - Nova Santa Bálbara - Paraná

- CNPJ

Página 1de 3

Parecer j uridi co

Ref. Anál-ise conclusiva acerca

autuado sob o n. 020 de 20L1 .

do pregão presencial

Versa o presente parecer acerca da análj-se

concfusiva do pregão presencial atuado sob o n, 020 de

201'l , destinado ao registro de preços para eventuaf
aquisição de refeições (se.If -servj.ce e marmitex) ,

preparadas e servidas nas dependências da lici-tante,
conforme solicitação e justifj.cativa das variadas pastas

desta municipalidade.

Ultrapassada a constataÇão dos documentos que

compõem este procedimento, editaf e minuta contratual- -
que foram anal j-sados, vale dizer, em sede de parecer
prévio, a presente análise cuida tão somente da

regularidade do pleito até o estado de eminência de

contrataÇão.

Em melhores termos, a presente manj-festação toma

por conta a legalidade dos últimos atos praticados no

certame, pelos quais se vê que foram sagradas vencedoras

as propostas Iançadas pelas seguj-ntes l- j-citantes: Janaina

S. Chaves Restaurante Ltda, , Vilmar Pedroso da SiIva e

Cia. Ltda. , Maria Ivone Bortotti 07 6L462t808 e Hudson

Pereira Martins 0411431 4946, cada qual- em lotes diversos.



214
PREE EITUBÀ MI'NICIPÀ! DE NOVÀ SàII:TA BÀRBÀR;à

redo Bittencourt de Moraes no 222, Fo^e/?ax (043) 3266-8100 - CNPJ
N. " 9s.561.080/0001-60

E-mai1: Dmnsb Gnsb.pr,gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

É o breve relatório, do qual fundamento e opino.

No que se refere ao processo/procedimento submetido

à anáIise, aparentemente, não há mácula a ser fevantada.

Tudo

preceitos
Púbficos.

Adema i s ,

j-nclus ive , a

quanto foi realizado o foi
e principios de lJ.citação

em respeito aos

de Direito

Percebe-se, a fundo, que o edital de chamamento bem

fora publicizado, em diário oficial eletrônico e jornal
J-mpresso, cumprindo, pois, com o dever de publicidade e

transparência púbIica, prova maior disso é a presença de

variados licitantes.

não foi
adoção de

elegida cláusula ou cond j-Ção,

qualquer ato, que frustrasse o

próprio desta espécie de certamecaráter de

púb1ico.
competição

Com efeito, esta Procuradoria
posição favoráve1 ao reconhecimento

homologaçào do feito.

so

da

tem a manifestar
adjudicação e à

Destaca-se, antes do fim, que a tarefa de aná1ise

da documentaÇão, auto por auto, fora feita peJ-a comissão

administrativa competente, que, nos úftimos documentos do

certame atestaram pela regularidade do feito.

É o parecer, que submeto a melhor intelecção.
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2 JIPREE EITUR,A MJNICIPÀT DE NOVÀ SÀIITA BâRBâR]À
redo Bittencourt de Moraes ^" 222, Eote/Fax (043) 3266-8100 - CNP,I

N. " 9s. s61.080/0001-60
E-mail: pmnsb.Qnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Nova Santa Bárbara, 05 de maio de 20L1 .

Gabriel ÀJ.meida de Jesus

Procuradoria- Juridica
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento JurÍdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na moda-lidade "PREGÃO PRTSENCIÁI,ü tr." 20l2Ol7 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, ll lOS l2OlT .

Fablo Hen Gpmes
Pregoeiro - a OL6l2Ol7

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Ceúto,8 43. 3266.t 100, E - E6.250-000 - Nova Santa Bárbam,
Paraná- El - E mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br



211

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERTUO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃo
PRDGÃO PRESETYCTAL N" 2Ol2O17 - SR.P

Aos 11 (onze) dias do mês de maio (O5) do ano de dois mil e

dezessete (2Ol7l, em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso

de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregáo

Presenclal n." 2Ol2Ol7, destinado ao registro de preços para eventual

contratâçáo de empresa no ramo de fornecimento de refeições (Self Service e

Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, a favor das

empresas que apresentararn menores preços, sendo elas: JANAÍNA S. CHAVES

RESTAUR.ANTE LTDA, CNPJ sob n' 11.866.958/0001-86, num valor de Rl§

8.618,OO (oito mil, seiscentos e dezoito reais), VILMAR PEDROSO DA SILVA E

CIÂ LTDA, CNPJ n' 12.816.657 1O001-00, num va.lor de R$ 9.165,0O (nove mil,

cento e sessenta e cinco reais), MARIA IVONE BORTOTTI O76L462taO8, CNPJ

n' 24.Lo7.OSU 0001-85, num valor de R!§ 8OO,Oo (oitocentos reais) e HUDSON

PINHEIRO MÂRTINS 04774374946, CNPJ n" 27.135.079 IOOOI-14, num valor

de R$ 9.4O5,OO (nove mil, quatrocentos e cinco reais), para que a adjudicaçáo

nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

fu,t,
ft{í""a"

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222, Centro,l 43. 3266.t 100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao(ônsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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rERflo DE Ho orocAçÃo E ADJuuc çÀo
PREGIo PREsErchL rf 2o/:ú'r7. sRP

Âos 1 1 (orEe) dias do mês de mab (05) do arp dê dois mil o dezêsseb (m1 7). efi mêu GabiÍEb, 6u Eric tíoírdo. Píelbito Municjpal, m uso de

minhas atihJinos bgais, HOiIOLOGO o pÍ!{Edimenb da LidlaÉo Prcgão Po8onchl n.'Ay20i7, desünado âo legisto d6 FEsos pârà eventral contataÉo de

eÍpÉsa no ramo (h bínecjí1€í1to de ÍeÍeiçô€s (SelÍ SeNiae e MaÍmíer), pepâradas 6 sêíviias nas d€peidêardas da lidbnlê, a hvor dâs empÍEsas qu€ apresentaram

menoíes píeíos, sêndo das: JAIAÍIaA S. CHAVES RESTAURÂ,iIE LTDÀ CNPJ sob n' 11.E66.S8rcm1{6, num vak, & R|8.6ít,0{ (dlo ml, seis.anlos e dezodo

r€âis), VlLlÍAR PEDROSO DA SILVA E CüÀ LÍ04, CNPJ n" 12.E16.6570001{0, num rãloÍ de Rl 9.í65,00 (nove mil, cÊnb 6 sêssêírb ê úco Íêatr), IARIA I'/ONE

SoRTOTn 076l@íEoE, CNPJ n' 21.107.051,m01-ô5, num vákr dê Rt 8m,00 (oito.enb6 rêáb) 6 HljÍ§Otl PIHBRO IARTllltt 1,477a37a9{6, CNPJ n'

27.135.079[001.11, num valor de R19,.05,00 (mt€ mil, quafo.entos 6 cjnco Írab), parê que a adiúbaÉo neh piocsdira pÍúJza seus iuídi!§ o l€Eais eÍeitos.

oar ciêncà aos lntorDssãdos, obsê dos âs presdiÉes lêgais pedindrl8s.

Erlc Kondo
PÍEíeío Munkjpal

0e â@Ído coín o pocedimênb adminisuãtivo inskuíado pelo Munupio de Nova Sanb BáÍbaÍa, otrieto do p.oto.olo no 4ill20'17. ÍeÍelEnle e
pÍocesso de disp.ns. de hcitáÉo, para AAU§çÁO DE IAÍERjaL GRÁFrcO EECEmJÁRIOS IÉI,CO6), .Erlbflr'e soldbÉo lbib pêb S€oebria l nidpal de Sãúdê. e

sendo abrdiJas as Ípínas lêgais perlinêntes e na bma dos artigos 24 e 26 da Lei 866683 e podeÍixl6 altrGÉEs, .aradÊdz+se a ÍeÍedla disp€írsa d€ [.jtaÉo.

Nova Sanla BáÍbara PR, ,llÀ1520í7.

DrsPEr{sA DE LrcrÍAçÂo r 1ôr2olI

Eric Kondo
PEfeito Municipal

LEt t{.8í'. DE tí DE ÀO DE 20í7

Súmuhr Artoriza o &oqrüvo Muniipâla âmpliar 01 (umâ)vaga para o caÍlo de €rlfem€irc(a) padráo - âftôràlÉo o disposto m anero ldá Ler

Munidpal n. 7PgÍ5, 6 dá ouhas povil&lciás.
A CáÍnara Munftjpêl aFovou e Eu, EÍic Kondo, PÍlhilo Municjpd, sanciono I s€guhte

Loi:

&t í' Fka o Exedíiro Munbpâl aulorizâdo a ampliar 0l (uma) vaga parê o caÍlo d€ glÍoíÍEio(a) 9âd.áo, aloraÍdo, pois, o dbposto m ânêro I da

Lêi Munrcipel n. 78&t5.
ParágEÍo único: Embora a alleraÉo no núm6Ío de vagas, os demais caÍad6ÍÊs rÊhtivos ao caqo, his coíio Í€giÍE iuridico, vênciÍn€nto, caqa

horádá e íEquisrlo§, todos inojlidos na Lsi Munidpaln. 78&15, p€men€{em inaltorádos.

Ârt 2! tu despess docoíenbs do âb âmdblivo írsullám dê ôtaÉo orçadr€núb €6p6cjf(a.

tut § Esta Leientsa em vllor na dab & sua publicaÉo, ÍB,ogaÍdoso bdas es disposiFês conbárias.

Nova Sanla 8áóara, I I d€ mab dÊ m17.

EÍic Kondo
PrcÍeito Munidpal

Diário OÍiclal Eletrônico do Municíplo de Nova Santa
Rua: Walfuo Bittencourt de Moráês n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326ô810O
E-mail: diarioof ciai@nsb.pr.gov.br

$rri,w.nsb.ptgov.br
v/ww.tmnsparenciaparana.com.br/doensb

Ooc{dEnlo Nnado po. Ce,rif 6do
OgiEl - Novr Smta A*nã-â PÍ€Etu. Uüidpar

BárbaÍa

055€' SEFÁS^- $e rnüiioddê é

r':iJ'
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.1.050..lCD. Bob, Fúínl: 16l.0010 2.016-
05, . ?rotrrln. Tr:Drpo Ê Ercol.r
m! N..rotr.l d. 

^urilio 
ro lr.nrpo.rc

r) ldúpôír. EsL,o Foíi.cldí . lttn3

UARlflcANTES E PEÇAS LTOÁ. I/IE

d. ãrÍ..Ín 0.ín, mrldlâla

p
zo17.
REIRA , PREFEIIO TUNICIP&

ITÂÇÀO DESERÍA
t9/20r7
Àr- N'03rr20l7
rES PR PRÉST ÇÀO OE SERV|çO OE
M PÂC|Ei{IE DO Mt NtClPtO OÉ SÁXTO

írê dê Lld.é.. d! PrEÍ6t . uldct ídê
Pãl,lú, ,E uro ir. uâ. iuthir5.. Lísis,
.' O37n017, $r. l.Íí cDlrE oril.|}yo .

ÉaoEsÉRrÀ stnblibü(b Í'rJD. rrl

EACK DE SANTAII 
lo P!írn únr. d. lk&rçr.

:IIÂçÃO DESERIA
I lt?017
l !N'03!y2017
RESÀ PARA PRESIAÇÃO O€ SEflVIçO D€
U PÀCIÊNTÉ Do MUNICIPIO OE SANTO

nrê d. LEt góâ! d! íltíâftr! tlui.lp.l Ô
Pdâná, no lEo d. túa ltrbjdt r Loâb.
I n' 039ru17. qu! tam coírÉ ob,.Ur! .
.dâ oESERTÀ SJtro^rb.ôô PÍ.r.o, 12

Aó! lt (o.E )

aacK oE sÂl{T l{^
lo P.m.mnta da Uclt çlo

!mF!r.ú qr. ap6ssolarBh manoa6! D.rçô!, sslido aEs: s Lvl E LoPÊs E oA
LTO^. CNP, n'!2.,{71.111i}0001-34, lwrn vebí de Rl t0-í8,a6 (d€z ,il.
oulüêílot e oq!.!oE ! dlô Í.ri3 . or.riílnl,i € dr c.ít /o.1. MEGA OENTAL
ri.poRTAçÀo. ExpoRÍaÇ^d E coMÉRcro DÊ pf,oDUTos
OOONTOTOGICOS EIRELI -lrE, CIPJ n'25.3a 1 . lt2rúOl.l4, íúí v.b. ó. Rt
2,9Íi,5a (doE Írl., íror,tcaí16 a ch$rírL c ds í!á a dql.írL a qiralro
c.6tâvo3), MÂRYMEO OTSTRIAUIOORA OE MEO|C^MENÍOS E
CORREL To'S LToÀ CNPJ n' 23.t2í.920/ú01{:}. irí v.bí óâ Rl7-903,a€
(teE mil. novlclntol ! Uê! l!.ir ! quir!írL ! ôrto c!í.yo3). BASCEL
soluÇo€s LrcA EPe CNPJ n'2r.515.3ÍvÍXnr42. nlxí v.ro. d. Rt
t/t.267.90 (quâkEà mi, duaoror. 3€.ací1, e..ta r€rb. novtnl,r c.rllÀro.),
ÍOÍ^L HEAIÍH DISTRIBUIDORA OE MATERIAIS PARA USO MEOICO
EIRELLI. CNPJ í' 1269.550/Ími-a6, ,n lreld (h R3 3O522,a5 (tfre ll{,
quiírrnto.. virL. rloit r.ais ô qurÍ.nt . Girco c.ílâv6), ATVES E SÁnfOR
LIDÀ CNPJ n' 07.724.523/loo0t-m, rum vrls ú! Rl G.562,73 (..i írü1,

qu.üalrba a aaoslnta a &r. êaa E laLnta ê taa caíÍay6l, ECO FARÀf S
co ÊRclo DÉ MÊolCAMExÍOS LÍDÀ CNPJ n' 05.477.586rmi-32. nuíí
yrLí d. Rl 7.510.0a (!.1. Íri. qúrh.nl6 . (hz íÊâl! c SrâEo crnt'l/o!). GREEN
FARM CÊUnC LTD - EPP. CirPJ n' 03.4rr.C}!r0@t€6, nuÍn v.b. d. Rt
3.7L,m (Úaô rI. !.t6írb! . oEíâ c Qr6Üo í..b), PPS PROÍXTTOS P RA
SÂUOE LTO - EPP, CNPJ n' ?1.2623220001{1. Ín m ydd dr Rl }249.u)
(lr& mI, iÍzrnlG a quÍürir'. non í.ri. c dLôta c.ntlvo.). M RLUCE
8E2ERÂ^ mS s^NToS LoRENCo E -+.1E. CNPJ n' 17.992.598rmo1-58.
rum vrbí ds R3 S€O.!O (m{et.íllo6 !.ro'.àrE ô.la 6 oit ntt .cÍrttt/ot), M.H.M
0O COUTG COM€RCUL ME, CNPJ n' 97.5332a1[mriE. .wm v.loÍ d€ Rl
1 .3m.OO ((m ml c lÍ.t.nb! íonl, JOÀO M^RCOS FONÍOURA^LVÉS A ClA
LIDÂ - ME. CNPJ n'07.21ô.(lll0ml{3, rum rbí (b Rt 7.9i16.60 (..1. í{,
nov!..nto3 a lrnlà a râi! í.rir a !6.aaínr c.ín!vot), MÂÃlLoa MUIÉR OA
SlLv E CIÂLTD^. CNPJ n''lo-474.!92 n01-84, num v.bídsRt 2.2ea.0o (dól!
nil. rtu Íí,. . íEv!ít . qü.iÍt í.c.) . SAI{TA Lt Ct PROO{rÍoS P Â^
saÚoE EtRRt, citPJ nr 2'|.536.5a)/000 r-06, .rlm yJs d. Rl 78,0a
(!etoí6. a ol!.nl! a úa! r!.ir r oitsnE. olb omi$ó.). p.rl qu6 . .dludic.láo
írr. FGdid! p.odú. t u.iúÍdlcceL|.bêlclbq.

Dr dàlcà e. hEl!.!.ô.. oô...\dor !! aitroiÉsr bitris Éíü!.íle!.

a m.dLãin nb! hl.ltrÉb,. í5É, Úr!

(os) do rú . dêzr.!.lr (201 7 )
.fl nl.U Gúli.E. ã' EÉ Kodo. PItiEtô ràrü(ip.|, rE urô d. Íinhs
ótürÉÜs bgolr. IIOMOLOdO o 9rd.n íb d. Lirltç& Rúgao PÍs!.rÉid
n.. 2012017. rt íinãdo to .egldro de pÍoço§ p5í. avêntu81 co.rlrâlaÉc óe
.mF... no Íúrt d. íoíi.chÉnlo ó. í.itiçóâ! (SclÍ S.rvk . Meíyriilrl,
pílpaadaa a aaíviraa na! dagaíxl&Ítaa d. Lí.ôb, à h!ü dâ3..w...âa qu!
âpíaaantârarn m€noras píaçot. aa^do.lâ.: JAN^INÂ S- CHAVES
RESTÀuR^ríIE LmÀ CNPJ .oà n' 11,866.950r0m1-86. ítr,n y.l{ d. Rl
8.6! 6,m (cito íri. 3dlc.nlos . dczdb r..b). \4LMAR PEOROSO O^ SIIVA E
CL{ LTOÀ CNPJ o' 12.816.657Â}mt{O. nun v.b. dê R3 9.155,0() (ítor. 

"d,cêflto ! te$..ri. . oÍr.! r.ri!). M^RlÂ IVONE BORTOÍn 07614621ô06, CNPJ
n' 2/t.107.05tÍm1-85. nuEl vâbÍ d! Rl 80o,m (d'to...rro! íaái.). HuDSotl
PINHEIRO MARTINS (X7743749at, CNPJ n' 27. !:!i.079rmí -r a, num veloí de
Rll 9.a05.m {novr rü( qu.lí@nto6 . dE Í!.b,, p.Ír qlx . dirdlcrÉo ml,ê

flocadld. Foduzâ rôut iuridcoa a lêgâir aÍdlor,
06r cjêiaiá &3 iiLr!t!id6. oõ!..vàros .s p.Êlattúoi lGCrÉ pcíürcnlra.

Eílc Xondo - Pí.t ho lunlclprl

LEtN.650, OE fi OE llÀto DE 2017
Súnx a Àdo.iz! o EIE tiro Murrr(lp.l . .Ípa, 0l (ur.) v-.Cf, p.Í. o c.íCo

d. ürl.nnêlo{á) párâo - altr.txb o óirpcür m .rÉro I dr L, Múrldp.l n.
7â8,/IS,. (fâoiJl,lt pl§rldànct r.

^ 
Cârna-. Mrli4r.i .píor,ür . Eq E b l(dÉô, Píí.1!, lt niclpd, .a.|doíb r

!êg(nL Lli
Arl 1'Fh. o Er.orüvo Mlx$ll ürqurdo. rrFlr 0t (üÍ|a) yrg6 para o

caípo d€ âÍríÍEiE{.) p!d.to. dLíln o. polr. o dtrlo.lo rE inso I d. L.i
l.lú*ipâl n. 78sjÍ 5.
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PREFEITURA IúUNICIPAL
,1 .t

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REGTSTRo DE PREçO N.o í'r20t7 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NC 2Ol20í7 - PMNSB

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, com peÍsonalidade jurídica de direito público inlemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Erlc Kondo, brasileio,

casado, RG n'5.943.184-6 SESPiPR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 2'1106/93 e suas alteraÉes posteriores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classificação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial No 20120'|7 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual mntratação de empresa no ramo de fomecimento de refeiçoes (SelÍ

Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, conforme especificado, oÍerecido pela

empresa JANAINA S. CHAVES RESTAURANTE LTDA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob no. 11.866.958/0001-86, com endereço à Rua Quintino Bocaiúva,674 - CEP: 86020150 - Baino: Centro,

Londrina/PR, neste ato representada pela Sra. Janaina Scacco Chaves, inscrita no CPF sob n0.077.735.329-

66, RG n' 10.4'14.030-0, doravante denominada beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as

especiÍicaçóes, os preços, os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual contratação de empresa no

ramo de foÍnecimento de rêfeições (Self Servicc e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da

licitante, mnforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 20/2017 - PMNSB,

independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador não se obriga a conúatar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para

contratar de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registro terá

preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art, 70, do Decreto n0 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÂO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

o prazo de visência da Ata de -",:'f::iâttlTlH;?i,X5i'^X!Xl, a conrar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Ofcial do Municipio de Nova Santa

Báóara

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.E100, X - 86.25

I

ITENS

Lote

001

4 7228 REFErÇÃ0 TNDIVTDUAL (Serf

Service), na cidade de Londrina

contendo no minimo: anoz, Íeijã0,

macanão, 03 (três) tipos de saladas

verduras e 02 trpos de came (branca

e vermelha), acompanhado de 0'Í

um) reÍrigerante ou suco de 290 ml

CASA

NOVA

UN 620,00 13,90 8.618,00

TOTAL 8.6í8,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - lrvw.nsb.Dr.qov.br
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ctáúsulA QUARTA- DA DoTAÇÃo oRçAMEi{TÁRIA
As despesas deconentes desta Licitação corTerão por conta da seguinte dotação oçamentária:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.E100, I - E6.250-000

DOTA S

130 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
't50 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

330 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

340 03.001.04.1 22.0070.2006 3.90.30.00.00 Do Exercicio

370 0 3,3.90.39.00.00 Do Exercício

520 04.001.06.181.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

540 M.00'1.06.181.0090.2008 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

Do Exercicio660 05.001.15.1 22.0100.2010 0 3.3.90.30.00.00

504 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio670 05.001.15.122.0'100.2010

730 05.001.15.'122.0100.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio740 05.001.15.1 22.0100.2010 504

n 3 3.90.30.00.00 Do Exercicio1370 05.003.20.608.021 0.201 6

05.003.20.608.021 0.20'r 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio'1390

1550 06.002.1 2.361.0240.201 8 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Do Exercício1560 06.002. 1 2.361.0240.201 I 103 3,3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio1570 06.002.12.361.0240.2018 '104

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio1660 06.002.'t 2.361.0240.20 1 I
Do Exercício1670 06.002.í 2.361.0240.201 I 103 3.3.90.39.00.00

104 3.3.90,39.00.00 Do Exercício1680 06.002.12.361.0240.2018

Do Exercício1960 06,003. 1 2.361.0280.2021 102 3.3.90.30.00.00

3.3.90.39,00.00 Do ExercicioI ôôÍr 06.003. 1 2.36'1.0280.2021 102

0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2500 08.001.10.301.0340.2027

303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício25'10 08.001.10.301.0340.2027

324 3.3,90.30.00.00 Do Exercício2520 08.00í. 1 0.301.0340.2027

Do Exercicio2530 08.001. 1 0.301.0340.2027 325 3.3,90.30.00.00

JZO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2540 08.001.10.301.0340.2027

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2590

2600 08.001.10.301.0340.2027 303 3.3.90.39,00.00 Do Exercicio

324 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2610 08.001. 1 0.301.0340.2027

08.002.1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2760

2770 08.002.10.301.0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2820 08.002. t0.301.0370.2030 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2840 08.002.10.301.0370.2030 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2940 08.002.'t 0.304.0390.2032 497 3,3.90.30.00.00 Do Exercício

08,002. 1 0.304.0390.2032 497 3.3.90.39.00,002950 Do Exercício

09.001.08.244.041 0.2034 0 3.3.90.30.00.003020 Do Exercício

3050 09.00'1.08.244.041 0.2034 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

3240 09.002.08.244.0430.2036 U 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3250 09.002.08.244.0430.2036 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3280 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3400 09.003,08.243.0440.6037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - LiçiEçao@nsb.orgov.br - w*rv.nsb.pr.sov.br
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3490 IOS.OoS.O8.Z+S.O+SO.OOTA 0 3.3,90,30.00.00 lDo Exercício

35'r0 los.ooa.oe.eas.o+so.oora 0 3.3.90.39.00.00 lDo Exercício

cúusuLA ourNTA - DA VALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e saüsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Regisfo de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa 8árbara, não se obriga a

contratar os serviços reÍeídos na Cláusula sEunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba Íecurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocoÍência de alguma das hipóteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o conFaditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXÍA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Prqos podeÉ ser cancelada pela AdministraÉo:
- automaticamente:

- por decurso de pnazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registnados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por inteÍmedio de processo administraüvo especifico, assegumdo o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovaÍ estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de Íoça

maior;

- o seu preço registrado se tomar, mmprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compôem o custo do objeto. A solicitação dos fomecedoÍes para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registmdo, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- náo cumprir as obÍiga@s deconentes desta Ata de Regisúo de Preços;

- não comparecer ou se rccusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de RegistÍo

de Preços;

- caractenzada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A mmunicação do cancelamento do preço [egistrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandlse o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - 0AS oBRrcAÇôEs DA BENEFrcÉRA DA ATA

A Adjudicatária obrigarssá a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificaçoes descritas no Termo de Referência,

bem como no pÍazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se

inteiramente pela execução inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não podeÉ estar vencida)

na data do seu efeüvo pagamento.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-0
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A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e mmerciais

resultantes da contÍatação.

cúusuLA oTTAVA- DAs oBRTGAçôES Do MUNrcÍplo

Caberá a PreÍeitura:

. prestar as informaçôes e os esclaÍecimentos, atinentes aos serviços, que venham a seÍ solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íisico definiüvo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo mm as orientações passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatódo, em particular, de seu ANEXo l.

cúusulÁ NoNA - DA AUToRTZAçÃo PARA ExEcuÇÁo oos sERVrÇos E EMrssÃo DAs
ÂuToRrzÂÇÔEs DE EXECUçÃO

As reÍei@s serão fomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias Municipais, de acordo

com especiÍicações e preço registrado, mediante apresentaçáo de autorização do município/secretaria (Vale

Refeição).

CúUSU|á DÉGIMA- DO PRAZO E QUALIDADE

O prazo para fomecimento seÉ IMEDIATO, As refeições devem ser prepamdas e servidas, em conformidade
com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos premnizados para serviços de alimentaçã0.

CúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

As refei@s deverão seÍ servidas nas dependências da Licitante, no sistema Self-Service, sem que haja
qualquer restrição na escolha ou quantidade dos alimentos.

CúUSULA DÉGIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (tdnta) dias apos a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

ceÍtidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), ÍeÍerente a todos os céditos tributários Íederais e à Díüda Aüva da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contibuições sociais previstas nas alíneas

'a', 'b' e 'c' do parágraÍo únim do artigo 1'l da Lei Federal n.0 8.21?1991, às contribui@s instituidas a título de

substituiçáo, e às contribui@s devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçâo junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a Íegularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciandose novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prcfeitura Municipal de Nova Santa

Báôara Íará o devido pagamento mediante deÉsito banúrio. DeveÉ constar da nota fiscal o nome do banm,

agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

corespondentes a multas, indenizaçoes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n" 2012017 - PMNSB. Nenhum pagamento seÉ eíetuado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigaÉo financeira, sem que isso gere direito a

reajustamenlo de preços ou a corÍeçál monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcÔEs GERAIS A sERE[t ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, mníorme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pela execuçâo do objeto, de acordo com as especificações mnstantês do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.E100, E - 86.250 0
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A benefciária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condiçoes, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministÍaçáo da

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execuÉo da ata todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DAS SANçôES ADr,ilNrsTRATrvAs

0 descumprimento total ou paÍcial das obrigações assumidas pelo ÍomecedoÍ no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justifcativa aceita pelo órgão ou enüdade usuária, resguardados os pocedimentos

legais pertinentes, podeÉ acarÍetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sandoes:

o Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,30/o (zero virgula três por cento) pr dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçáo, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias coridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hiúese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao Íomecedor o contmditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outms, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à benefciária da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alte@es,
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à inteÍupção das vias de acesso às mesmas;

f) acéscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão-d+obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contÍatados diretamente pelo

Municipio,

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no paÉgraío 4o do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instÍumentos

a) este Edital com seus anexos;

b) as Pmpostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registrc de Preços.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.2 000
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Se o classificado paÍa o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

Íecusar-se a cumpriÍ o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, obseÍvada a oÍdem de classificação,

para substituí-la em igual prazo e nas mesmas mndiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanÉes cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sExrA . DAS DrspostçôEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregáo Presencial No 2012017 e as propostas das empresas classifcadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.66ô/1993 e demais legislaçóes

p€rtinentes.

cúUsUIá DÉCIMÂ SÉTIMÂ. Do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúüdas oriundas desta licitação.

E, para lirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Báü,ara,1510512017 .

o
RG n' 5.943.1846 SESP/PR

Prefeito Municipal

Autondade Competente

\
anaina Scacco Chaves

Empresa: Janaina S. Chaves Restaurante Ltda-ME

CNPJ:'l 1.866.958/0001-86

Benellciária da Ata

'r,'), 

," /-.'',-.^

Jt.

Carmen CoÉez Wilcken

Procuradora Geral Emprego Responsável pelg panhamento da

t, ,,1t
"r'i I iL",

MbtÀoerto
acompanhamento da ata

Reis

Secretário Municipal de Obras, Trabalho e iaçao de Emprego - Responsável pelo

6
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io erÍeira
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

omes

-#,."Michel de Jesus
Secretária Municipal de Saúde Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

\^
oi.úáíÚ,it,ela;cJ*'t;,,0=.-

Secretária Municipal de AssistênciáCocial Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

7
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o 51l20't7 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NC 2O2Oí7 - Pi'NSB

O MUNICÍPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walftedo Bittencouít de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Báôara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato poÍ seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileio,

casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Orgár

Gerenciador, em conformidade com as Leis N' 10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas altera@s posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiíicação das

propostas apresentadas no Pregão Presencial No 20/20í7 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESoLVE Íegistrar os preços para eventual contrataçáo de empresa no ramo de fomecimento de refeiçoes (SelÍ

Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, coníorme especificado, oíerecido pela

empresa VILMAR PEDROSO DA SILVA & ClÀ LTDA . EPP , pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n". 12.8'16.657/0001-00, com enderqo à Av. Xv de Fevereio, 213 B - CEP: 86300000 - Baino:

Cenú0, Comélio Procópio/PR, neste ato representada pela Sra. Joana Paula Rlquena, inscrita no CPF sob n0.

033,767.419-13, RG n'8.120.900-6, doravante denominada beneÍiciária da Ata, cuja poposta íoi classiÍicada,

observada as especificaçóes, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e

condiçoes abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contÍatado o que se segue:

CúUSULÂ PRIMEIRÂ. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual contratação de empÍesa no

ramo de fomeclmento de refeições (Self Service e Marmitex), prêparadas ê servidas nas dependências da

licitante, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregáo Presencial Nc 202017 - PMNSB,

independentemente de transcrição, O Ôrgão Gerenciador não se obriga a contratar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação especíÍica para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o beneficiário do registo terá

preÍerência, nos termos do art. 15, § 4", da Lei n0 8.666/93, ÍeaÍrmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusulá SEGUNDA - ESPECTFTCAçÁO D0 oBJETO E PREÇoS REGTSTRADoS

CLAÚSULA TERCEIRÂ . DA VIGÊNClA

0 pnazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicaçfu do seu extrato no Diário oficial do Municipio de Nova Santa

Báóara.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8'100, X - 86.250-000

ITENS

Lote

00'l

3 7231 REFEIÇÃo INDIVIDUAL (self service),
na cidade de Comélio Procópio

contendo no minimo: anoz, feijão,

macanão, 03 (tês) tipos de saladas.

verduras e 02 tipos de came (branca e

vermelha), acompanhado de 01 (um)

reÍrigerante ou suco de 290 ml,

UN 390,00 23,50 9.165,00

TOTAL 9.í 65,00
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cuaúsur-c eulnrA- DA DorAçÁo onçlmemÁnn
As despesas decoÍÍentes desta Licita@ corÍerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - E6.250-000

a')o
L-J

DOTA ÔES

130 02.001.04.1 22.0030.2002 U 3.3.90.30.00.00 0o Exercicio

150 02.001.04.1 22.0030.2002 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

330 03.001.04. t22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

340 03.00't.04. 1 22.0070.2006 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

03.001.04. 1 22.0070.2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio370

520 04.001.06.181.0090.2008 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

540 04.001.06,181.0090.2008 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

660 05.00'1.15.1 22.0100.2010 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3.3.90.30.00.00 Do Exercíciob/u 05.001. t5.122.0100.2010 504

05.00'1.15.122.0100.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio730

740 05.001.15.122.0100.2010 504 3.3.90.39,00.00 Do Exercicio

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio1370 05.003.20.608.021 0.20'1 6 0

05.003,20.608.021 0.201 6 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio1390

06.002.'1 2.361.0240,20'l I 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício1550

06.002.1 2.361.0240.20'l 8 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio1560

Do Exercicio1570 06.002.'l 2.361.0240.20'l 8 104 3.3.90.30.00.00

0 3.3.90.39.00.00 Do Exerclcio1660 06.002.'12.361.0240.201 8

Do Exercicio1670 06.002.1 2.361.0240.201 8 '103 3.3.90.39.00.00

3.3.90.39.00.00 Do Exercício1680 06.002.1 2.361.0240.201 I 104

0ô.003.1 2.361.0280.2021 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio1960

Do Exercicio06.003. 1 2.361.0280.2021 102 3.3.90.39.00.00'1990

Do Exercicio2500 08.001.10.301.0340.2027 0 3.3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2510 08.001.1 0.301.0340.2027 303

324 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2520 08.001.10.301.0340.2027

Do Exercício2530 08.001.1 0.301.0340.2027 325 3.3.90.30.00.00

326 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2540 08.001.í0.301.0340.2027

2590 08.001.10.301.0340.2027 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

Do Exercicio2600 08.00í.1 0.301.0340.2027 303 3.3.90.39.00.00

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio2610 08.001.'l 0.301.0340.2027 324

08.002. 1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2760

2770 08.002. I 0.301.0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2820 08.002. 1 0.301.0370.2030 495

495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2U0 08.002, 1 0.30í.0370.2030

08.002,'t 0.304.0390.2032 497 3.3,90.30.00.00 Do Exercicio2940

2950 08.002.10.304.0390,2032 497 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

3020 09.001.08.244.041 0.2034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio3050 09.001.08.244.041 0.2034 0

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio3240 09.002.08.244.0430.2036 0

741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio3250 09,002.08.244.0430.2036

09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio3280

3400 09,003.08.243.0440.6037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

Nova Santa Bárbara' Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br
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3440 09.003.08.243.0440.6037 0 lg.a.so.gs.oo.oo
3490 09.003.08.243.M50.6038 0 le.a.so.so.oo.oo Do Exercício

3510 09.003.08.243.0450.6038 0 lg.s.so.ss.oo.oo Do Exercício

cúusuLA eurNTA - DA vALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Pregos terá validade dê 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta conünuar se mostrando mais vanta.iosa para a Administração Pública e satisíazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a

mntratar os seMços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de RegistÍo de Preços,

podendo fazêJo através de outÍa licitação quando julgar conveniente, sem que caiba Íecurso ou indenização de

qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na ocorência de alguma das hiÉteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste câso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA . OO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermálio de processo administrativo especifco, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de foça

maioc

- o seu preço Íegistrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos pÍeços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos íomecedores para cancelamenlo dos

preços registrados deveÉ ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçáo a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razoes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedona:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles pratjcados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação tecnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e iustificadas;
- não cumprir as obrigaçoes decorÍentes desta Ata de Registro de Preços;

- nâo comparecer ou se Íecusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos decoÍrentes desta Ata de Registo

de Preços;

- canclenzada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntandGse o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBR|GAçôES DA BENEFTCÁR|A DA ATA
A Adjudicataria obrigar-s+á a:

Prestar os serviços adjudicado estritamente de amrdo com as especificaçÕes descntas no Termo de Referência,

bem como no pfttzo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizandlse

j;\.i

J
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inteiramente pela execução inadequada. ManteÊse regular (documenta@ obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu eÍetivo pagamenlo,

A Benefciaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e comerciais

resultantes da contratação.

cúusur-A otTAvA- DAs oBRrcAçÕEs Do MuNrclplo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma Íisico definiüvo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orienta@s passadas pelo ÓÍgão

Gerenciador ou mm as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

cúusur-A NoNA - DA AUTORTZÂÇÃO PARÂ EXECUçÃO DoS SERV|çOS E EM|SSÁO DAS

AUTORTZAçÔES DE EXECUçÂO

As refeiçóes serão fomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias Municipais, de acordo

com especifca@s e pÍeço registrado, mediante apresentação de autorizaçâo do município/secretaria (Vale

Refeição),

cúUsULA DÉCIMA - DO PRAZO E QUALIOÂDE

0 prazo para Íomecimento seÉ |MED|ATO. As reÍeições devem ser preparadas e servidas, em conÍormidade

com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos premnizados para serviços de alimentação.

cúusuLA DÉcrMA pRrMErRA. Do LoCAL DA pREsrAçÃo Dos sERVtços

As refeições deveÉo ser servidas nas dependências da Licitante, no sistema Self-Service, sem que haja

qualquer restnção na escolha ou quantidade dos alimentos.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Do PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias apos a prestação dos serviços, mediante apresentaçfu da nota fiscal 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 céditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os crájitos tributários Íelativos às contibui@s sociais previstas nas alíneas

'a', 'b'e'c'do parágraÍo único do artigo 1'l da Lei Federaln.o 8.212J1991, às contribuições instituidas a titulo de

substituiçã0, e às contribui@s devidas, por lei, a teÍceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a Íegularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a PreÍeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara faÉ o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá constar da nola fiscal o nome do banco,

agência e o N'da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis pan a eÍetivaçâr do
pagamento. O Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do montante a pagar os valores

coÍespondentes a multas, indenizaçóes, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presenclal n' 2012017 - PMNSB. Nenhum pagamento seÉ efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a

reajustamento de pÍeços ou a coneçfu monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAs coNDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneliciária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.E100, E - 86.250-000 (
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- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicaçÕes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respe{tiva proposta;

A beneficiária da Ata fcaÉ obrigada a:

- Executar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não mntratar seÍvidor pertencente ao quadro da PreÍeitura, durante a execução dos serviços.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver previa autorização da Adminisúação da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

- Manterem durante a execuçâo da ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem jusüfcativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es$mado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de Íomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 100/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à AdministraÉo Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao Íomecedor o mntraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outÍas, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, mnforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente,

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sançóes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n" 8.666/93 e alterações.

ConsideraÊse-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes fÍeqüentes de energia eléÍica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interÍupção das vias de acesso às mesmas;

0 acÍéscimos de volumes ou modifica@s substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão{e+bra no mercado;

h) atrasos decorentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contÍatados diretamente pelo

Municipio.

cúUsULA DÉCIMA QUINTA - Do coNTRATo

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 40 do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, passando a substituí-los os seguintes instrumenlos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes n'222, Centro, 8 43.3266.8100,8 - 86.250-000
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c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

Se o classifcado para o item nâo apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar.se a cumprir o objeto adjudicado, seÉ convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0,

pam substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçóes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanÉes cabíveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sExrA. DAs DrsposrçóEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial lf 2020í7 e as proposlas das empresas classificdas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições mnstantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/'1993 e demais legislações

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para seÍem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para lirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Ôrgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata.

Nova Santa Báóara, 1510512017

RG n" 5.943.18,4S SESP/PR
PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

Joana Paula na

Empresa: Vilmar Pedroso da Silva & Cia. Ltda - EPP

CNPJ:'12.816.657/0001-00

ária da Ata

.1" I:i l

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Geral Em rego - Responsável pelo acompanhamento da ata

os Reis
Secretário Municipal de obras, Trabalho e Geraçfu de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

6
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ra
Secretário Municipal de Educação, Esprte e Cultura Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

.\

r)
Michel$úres de Jesus

Secretária Municipal de Saúde Empre$ - Responsável pelo acompanhamento da ata

/
o, íít ru*'n,É Íltíh xffiá; -@

Secretária Municipal de AssistêncÉ§ocial Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

7
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ATA DE REGTSTRo DE pREço N.o 52017 - PMNSB

REFEREl{TE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 20'20í7 - PMNSB

O MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n" 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n" 5,943.'184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, doravante denominado Órgão

Gerenciador, em conformidade com as Leis N" '10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alteraçoes posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal no 04'l/2009 do dia 04/09/2009, em íace da classificação das

propostas apÍesentadas no Pregão Presencial No 20/2017 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os pÍeços para eventual contratação de empresa no ramo de fomecimento de refei@es (Setf

Service e Marmitex), prepanadas e servidas nas dependências da licitante, conÍorme especifcado, oÍerecido pela

empresa MÂR|A IVONE BORTOTTI 076.í16.2í8-08, pessoa juídica de dlreito privado, inscrita no CNPJ sob no.

24,107.051/0001-85, com endereço à Rua Zacarias Lemes Gonçalves, 287 Casa - CEP: 86250000 - Baino:

Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato repÍesentada pla Sra. Maria lvone Bortotti, inscrita no CPF sob no.

076.146.218-08, RG n' 78597534, doravante denominada beneficiária da Ata, cuja poposta foi classificada,

observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitaÉo supracitada, bem como as cláusulas e

condiçóes abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registrc de preços para eventual conkatação de empresa no

ramo de fomecimento de refeições (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependências da

licitante, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 20/20í7 - PMNSB,

independentemente de transcriçáo. O Órgão Gerenciador não se obriga a contratar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica pana

contratar de um ou de mais itens, hiÉtese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registo terá

preferência, nos termos do aÍt. 15, § 40, da Lei n0 8.666/93, reaÍirmada no art, 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSUI-A SEGUNDA- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

CLAÚSULA TERCEIRÂ . DA VIGÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de í2 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eíicácia legal apos a publicaçtu do seu extrato no Diário Ofcial do Municipio de Nova Santa

Báóara.
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ITENS

Lote

001

2 7229 MARMITEX TAMANHO MEDIO, na

cidade de Nova Santa Bárbara

contendo no minimo: anoz, feijã0,

saladas, verduras e came,
ammpanhado de 01 (um) reÍrigerante

ou suco de 290 ml. Embaladas em
maÍmitex dê aluminio.

FABRICA

ÇÃ0
PROPRIA

UN 100,00 8,00 800,00

TOTAL 800,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - ücitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb r ov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÁO ORçAMENTÁRN

As despesas deconentes desta Licitação coÍerão por conta da seguinte dotação oçamenÉria

l::

DO

130 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

150 02.001.04.1 22.0030.2002 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
22^ 03.001.04.1 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

03.001.04.1 22.0070.2006 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício340

370 03.001.04.1 22.0070.2006 n 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

520 04.00'1.06.181.0090.2008 U 3,3.90.30 00.00 Do Exercicio

540 04.001.06.181.0090.2008 0 3.3.90,39.00.00 Do Exercício

Do Exercicio660 05.001.15.122.0'100.2010 0 3.3.90.30.00.00

504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício670 05.00Í. 1 5.1 22.0't 00.201 0

05.001.15.122.0100.2010 n 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio730

05.00'1.15.1 22.0't00.2010 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio740

Do Exercicio1370 05.003,20.608.021 0.201 6 0 3.3,90,30.00.00

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício1390 05.003.20.608.021 0.201 6

0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio1550 06.002.1 2.361,0240.201 I
06.002.1 2.361.0240.201 8 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício1560

104 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio1570

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio1660 06.002. 1 2.361.0240.201 8

06.002.Í2.361.0240.201 I '103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício1670

Do Exercicio1680 06.002. t2.361.0240.2018 104 3.3.90 39.00.00

102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício1960 06.003. 1 2.361.0280.2021

06.003. 1 2.361.0280.202'1 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercício1990

08.001. 1 0.301.0340.2027 U 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio2500

Do Exercicio08.001,10.301.0340.2027 303 3.3.90,30.00.002510

Do Exercício2520 08.001.'10.30í.0340.2027 324 3.3.90.30.00.00

325 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio2530 08.001. 10.301.0340.2027

08.001. I 0.301.0340.2027 JZO 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2540

Do Exercício2590 08.001.10.301.0340.2027 0 3.3.90.39.00.00

303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício2600 08.001.10.301.0340.2027

08.001.10.301.0340.2027 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio26'10

2760 08.002. I 0.301.0360.2029 495 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

2770 08.002.1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2820 08.002, 1 0,301.0370.2030 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

08.002.1 0.301.0370.2030 495 3.3.90.39.00.002840 Do Exercicio

2940 08.002.10.304.0390.2032 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2950 08.002.10.304.0390.2032 497 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3020 09.001.08.244.041 0.2034 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3050 09.001.08.244.041 0.2034 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3240 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90.30,00.00 Do Exercício

3250 09.002.08.244.0430.2036 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3280 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3400 09.003.08.243.0440.6037 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

3440 los.oos.oe.z+s.o++o.oosz b 3.3.90.39.00.00 lDo Exercício

3490 los.oos.oe.z+s.o+so.oose Io 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

3510 IOS.OOS.O8.Z+S.O+SO.OOS8 l0 3.3.90.39.00.00 l0o Exercício

cúusuLA QUTNTA . DA VALTDADE DOS PREçOS

A pÍesente Ata de Registro de Preços teÉ validâde de 12 (doze) m6esr a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta contjnuar se mostrando mais vantajosa pâra a Administração Pública e saüsfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Báóara, não se obriga a

conkatar os serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo Íazêlo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba lecuÍso ou indenização de

qualquer espÉcie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CúUSUIá SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse públim. 0 Proponente terá o seu registro de pÍeços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maioI
- o seu preço registmdo se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser Íormulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÕes do pedido,

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualificação técnica exigida no pÍocesso licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

. não cumprir as obrigaçoes deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retinr, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condições estab€lecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, seÉ feita pessoalmente ou por conespndência com aviso de recebimento, juntandcse o

comprovante aos autos que deram oÍigem ao regisÍo de preços.

cúusuLA sÉTrMA - DAs oBRrcAçóES DA BENEFrcÁRÁ DA ATA

A Adjudicatária obrigar-s+á a:

Prestar os seÍviços adjudicado estritamente de acordo com as especilicações descritas no Termo de ReÍerência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizando-se

al?
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

inteiramente pela execução inadequada. Manterse regular (documentaÉo obrigatória não podeÉ estar vencida)

na data do seu eÍetivo pagamento.

A BeneÍiciaria da ata é rcspnsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e comerciais

resultantes da contratação.

cúusuLA otTAvA - DAs oBRTGAçóES Do MUNrcíprc

Caberá a Prefeituna:

- prestar as informa@s e os esclarêcimentos, atinenles aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- aprovar, quando necessário, o crcnogrtlma Íisico definitivo da execução dos seNiços, apÍesentado pela licitante

vencedoftr;

- rejeilar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacoÍdo com as orientações passadas pelo Órgão

Gerenciadorou com as especificaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l,

cúusurá NoNA - DA AUToRTzAçÃo PARA ExEcuçÃo Dos sERvrços E ErflssÁo DAs
AUTORTZAçÓES DE EXECUçÁo

As reíeições seÉo Íomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias Municipais, de acordo

com especifica$es e preço registÍado, mediante apresentação de autorização do municipio/secretaria (Vale

Refeição).

cúUsULA DÉCIMA- Do PRAZO E OUALIDADE

0 prazo para fomecimento seÉ |MED|ATo. As reíei@s devem ser pÍeparadas e servidas, em confoÍmidade

com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos pÍeconizados para serviços de alimentação.

cúusuLA DÉcrMA PRTMEIRA - Do LocAL DA pREsrAçÁo Dos sERVIços

As refeições deverão ser servidas nas dependências da Licitante, no sistema SeltService, sem que haja

qualquer restrição na escolha ou quantidade dos alimentos.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias aÉs a prestação dos seÍviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Fedenl do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Naclonal (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas adminisfados, inclusive os cráJitos tributários relativos às contribui@s sociais previstas nas alineas

'a', 'b' e 'c' do parágraÍo único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.212'1991, às contibuiçóes instituidas a título de

substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CeÍtificado de Regularidade de Situaçáo junto ao

FGTS. Na existência de débitos,iunto aos órgâos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneÍiciária da Ata, iniciandose novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara faÉ o devido pagamento mediante deposito bancário. DeveÉ constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N' da conta bancária receptora do deÉsito, e/ou outros dados indispensáveis para a eÍeüvação do

pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n'2012017 - PMNSB. Nenhum pagamento seÉ efetuado a beneÍiciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo financeha, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coÍÍeçfo monetária.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS cONDIcÔEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, mnforme cotado em sua poposta de preços;
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

- Assumir inteira responsabrlidade pela execução do objeto, de acordo com as especiÍicações conslantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍiciária da Ata fcará obrigada a:

- Executar os seÍviços nas condições, no pÍeço e nos prazos constantes desta ata;

- Náo contratar servidor pertencente ao quadÍo da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- Não veicular publicidade acerca do obieto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministraÉo da

PreÍeitum Municipal de Nova Santa Báóara.
- Manterem durante a execução da ata todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

cúusulA DÉcrMA QUARTA - DAs sANçôEs ADMtNtsrRATtvAs
0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os pocedimentos

legais pertinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanÉes:

. Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

mlocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela benef,ciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administmçá: Pública,

por prazo de até 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sançoes pÍevistas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Adminisúaçã0.

As imporlâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intemrpção das vias de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modifcaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de mateÍiais e/ou mãGdsobra no mercado;

h) atrasos deconentes de ouúos serviços e/ou instala@ inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Municipio.

CúUSULA DÉCIMA OUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no par{graío 40 do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de '1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

t:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classificado para o item não apresentar situação Íêgular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, obseÍvada a ordem de classificação,

para substitui-la em igual prazo e nas mesmas mndiçoes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis previstas neste Edital.

cúusul-A DÉcrMA sExTA - DAs DrsPostçóEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial t{o 2020í7 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no ceÍtame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observância das disposiçoes constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.66ô/1993 e demais legislaçóes

pertinentes.

CúUSULA oÉcIMA SÉIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÉ assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, 1510512017

y'2,
,4;(i;;"

RG n" 5.943.'184S SESP/PR

PreÍeito Municipal

Autoridade Competente

a.,/t ttn).ti e \ttYú
Meiia lvode Bortotti

Empresa: Maria lvone Bortotti 076.'146.218-08

CNPJ: 24.107.051/0001-85

BeneÍiciária da Ata

4:1, r1'

. z ,2, l- i
ei^ %#ntÉí(ffi^aÀn ' \<-

Secretária Municipal de Assistêncií. $ocial EmpÍego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Nova Santa Biárbar4 Paraná - E - E-mail - licitaca nsb ov-br - www.nsb- br
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PREFEITURA N/UNICIPAL :iJ
NOVA SANTA BARBARA
esrloo oo plneruÁ

ÂTA DE REGISTRO DE PREçO N.o 532017 - PÍrlNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 2O2Oí7 - Pi'NSB

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com peÍsonalidade juridica de direito público intemo, inscrita no

CNPJ sob n0 95.56'1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob, o n" 018.008.959-50, doravante denominado Órgão

Gerenciador, em conÍormidade com as Leis N' '10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores,

Decreto Federal N0 3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das

propostas apÍesentadas no Pregão Presencial No 20n017 . SRP, homoÍogada pelo PreÍeito Municipal

RESoLVE registrar os pÍeços para eventual contrataçáo de empresa no ramo de fomecimento de refei@s (SelÍ

Service e Marmitex), prepanadas e servidas nas dependências da licilante, conforme especif,cado, oÍerecido pela

empresa HUDSON PINHEIRO iTARTINS 0177137r19t16, pessoa jurídica de direito privado, inscnta no CNPJ sob

no. 27.135,079/0001-'14, com endereço à Avenida lntenventor Manoel Ribas, 559 - CEP: 86250000 - Baino:

Centro, Nova Santa Báóara/PR, neste ato representada pelo SÍ. Hudson Pinheiro Martins, inscrito no CPF sob

no. 047.743.74946, RG n' 89565529, doravante denominada benefciária da Ata, cuja poposta foi classificada,

observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condiçóes abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registrc de preços, o registro de preços para eventual contratação de empresa no

ramo de fomecimento de refêições (Self Sewice e Marmltex), preparadas e seryldas nas dependências da

licitante, conÍorme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 20/20í7 - PMNSB,

independentemente de transcrição. 0 Órgão Gerenciador não se obriga a contrâtar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo até realizar licitação especiÍica pana

contratar de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condiçoes, o beneficiário do registÍo terá

prefeência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8,666/93, íeafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA- ESPECIFICAÇÁO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNCA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços seÉ de 12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicaçáo do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Báóara.

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

1 MARMITEX TAMANHO GRANDE, nA

cidade de Nova Santa 8áóara contendo
no mínimo: anoz, feijão, saladas,

verduras e came, acompanhado de 0'l
(um) refrigerante ou suco de 290 ml.

Embaladas em marmitex de alumínio.

UN 990,00 9,50 9.405,00Lote

001

7230

TOTAL 9.405,00

1
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PREFEITURA N/UNICIPAL
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ESTÂDO OO PARANÂ

CLAÚSULA OUARTA- DA DOTAçÂO ORÇAMENTÁR|A

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da seguinle dotação oçmentária:

TA OES

130 n 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

150 3.90.39.00.00 Do Exercício

330 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

340 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

370 03.001.04.1 22.0070.2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

520 04.001.06.1 81.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

540 04.001.06.181.0090.2008 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

660 05.001.15.1 22.0100.2010 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

670 05.001.15.1 22.0100.2010 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

730 05.001.15.1 22.0100.2010 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

740 05.001.15.122.0100.2010 504 3.3,90.39.00.00 Do Exercicio

1370 05.003.20.608.021 0.20í 6 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

3.3.90,39.00.00 Do Exercicio1390 05.003.20.608.021 0.201 6 0

06,002.1 2.36'r.0240.201 8 0 3.3.90.30,00.00 Do Exercício1550

1560 06.002.12.361.0240.201 8 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1570 06.002. í 2.36í.0240.201 I 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio1660 06.002.1 2.361.0240.201 8

1670 06.002.1 2.361.0240.201 8 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

1680 06.002.1 2.361.0240.201 8 104 3.3.90,39.00.00 Do Exercicio

102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício1960 06.003. 1 2.361,0280.2021

1990 06.003. I 2.3ô1.0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exeícicio

2500 08.001,10,301.0340.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2510 08.001.10,301.0340.2027 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2520 08.001.10.30'1.0340.2027 324 3,3.90.30.00.00 Do Exercicio

2530 08.001.10.301.0340.2027 325 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

2540 08.00't.'t0.30'1.0340.2027 326 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio2590 08.001.10.301.0340.2027 0

2600 08.001.10.30'1.0340.2027 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2610 08.001.'l 0.301.0340.2027 324 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2760 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2770 08.002.1 0.301.0360.2029 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2820 08,002.I0.301.0370 2030 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2840 08.002. I 0.301.0370.2030 495 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2940 08.002.1 0.304.0390.2032 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2950 08.002.1 0.304.0390.2032 497 3.3,90.39.00.00 Do ExercÍcio

3020 09.00'1.08.244.041 0.2034 0 3.3.90,30.00.00 Do ExercÍcio

3050 09.001.08.244.04't 0.2034 0 Do Exercicio

3240 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

3250 09.002.08.244.0430.2036 741 3,3,90.30.00.00 Do Exercicio

3280 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3.90,39.00.00 Do Exercicio

3400 09.003.08.243.0440.6037 0 3.3.90,30.00.00 Do Exercicio

Nova Santa Biírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.Dr.qov.br - www.nsb.pr.sov.br
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PREFEITURA NíUNICIPAL
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sllo los.ool.oe.z+s.o+lo.oosz 0 13.3.90.39.00.00 Do Exercicio

3490 ps.ooe.oe.z+t.olso.sose 0 la.e.so.so.oo.oo Do ExeÍcicio

3s1o los,ooa.oe.z+s.onso.oose 0 Js.s.go.ss.oo.oo Do Exercicio

cúusur-A eutNTA . DA VAL|DADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da noíma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do oecreto no 6.906/03. Durante o pnzo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, nfu se obriga a

contratar os serviços reÍeridos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazàlo através de outra licitação quando julgaÍ conveniente, sem que caiba íecurso ou indenização de

qualquer esFÉcie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipteses

legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste câso, o mntraditório e a ampla defesa,

cúusuLA sExTA - Do CANCELAMENTo DAATA DE REGTSTRO DE PREçoS

A Ata de Registo de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:

- por decurso de pnzo de vigência;

- quando não Íestarem Íomecedores rcgistrados;

- pelo Órgâo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifico, assegurado o contnditório e ampla

deÍesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íorluitos ou de Íorça

maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüivel em funÉo da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do obieto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deveÉ ser foÍmulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do ÓÍgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar rcduzir o preço registrdo, na hipótese deste se tomar supeÍior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiÉo de habilitação ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente moüvadas e justificadas;

- não cumprir as obriga@s deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a reürar, no prazo estabelecido, os pedidos decorentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractenzada qualquer hiÉtese de inexecução total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decoíentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

compovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRrcAçôEs DA BENEFTCÁRh DA ATA

A Adjudicatária obrigar-seá a:

PrestaÍ os seÍviços adjudicado estritamente de acordo mm as especificaçôes descritas no Termo de Referência,

bem como no pftlzo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Órgão Gerenciador, responsabilizandGse

Nova Santa Brírbar4 Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.pr.eov.br
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inteiramente pela execuÉo inadequada. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu efeüvo pagamento.

A Beneficiaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, ciüs e comerciais

resultantes da contratação.

cúusuLA oTTAVA - DAs oBRtcAçôEs Do MuNtclpo
CabeÉ a Prefeitura:

- prestar as informações e os esclaÍecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicitado pelo Detentor

da Ata;

- apÍovar, quando necessáno, o cronograma Íisim definiüvo da execução dos serviços, apresentado pela licitante

vencedon;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Órgão

Gerenciadorou com as especifica@es constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo l.

cúusulA NoNA - DA AUToRTZAçÃO PARA EXECUçÃO DOS SERVTçOS E EMTSSÃO DAS

AUroRrzAÇÓES DE EXECUçÃo

As refeiçôes serão fomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias Municipais, de acoÍdo

com especifica@s e preço Íegistrado, mediante aprcsentaÉo de autorizaÉo do municipio/secretaria (Vale

Refeição).

CúUSU|á DÉCIMA- DO PRÂZO E QUALIDADE

0 pnazo para Íomecimento seÉ IMEDIATO. As refeições devem ser preparadas e servidas, em conformidade

com os procedimentos técnicos, culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentaçã0.

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA PRESTAÇÁo Dos SERvIços

As reÍeiçÕes deverão ser seNidas nas dependências da Licitante, no sistema Self-Service, sem que haja
qualquer restrição na escolha ou quantidade dos alimentos.

cúUsUI-A DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias apos a prestação dos serviços, mediante apÍesentação da nota fiscal acompanhada da

certider expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Genl

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os crâlitos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas

'a', 'b' e 'c' do parágraÍo únim do artigo 1'l da Lei Federaln.o 8.21211991, às contribui@s instituidas a titulo dê

substituiçã0, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgáos citados, a PreÍeitura aguardaÉ a regularização por parte da

beneficiária da Ata, iniciandese novo prâzo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara faÉ o devido pagamento mediante depósito barrcário. DeveÉ constar da nota fiscal o nome do banm,

agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Báóara poderá deduzir do montante a pagar os valoíes

conespondentes a multas, indenizaçÕes, encaÍgos, üibutos, etc., deüdas pela licitante vencedora, previslos em

lei ou nos termos do Pregão Presenclal n" 2012017 - PMNSB. Nenhum pagamento seÉ efetuado a beneficiária

da Ata enquanto pendente de liquidaÉo qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de pÍeços ou a coneção monetária.

cúUsUu DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICÔES GERAIS Â SEREM ATENDIDAS

A beneficiáía da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

,'.,i
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- Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva pÍoposta;

A beneficiária da Ata ficaÉ obrigada a:

- Executa[ os serviços nas condições, no preço e nos pftzos constantes desta ata;

- Não contratar seÍvidor pertencente ao quadÍo da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- Não veicular publicidade aceÍca do obieto desta ata, salvo se houver pÉvia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata todas as condiçóes de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.

cúUsUI.A DÉCIMA QUARTA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgâo ou enüdade usuária, resguardados os pocedimentos

legais peíinentes, podeÉ acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) pordia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de '10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da mntratação, além do desconto do

valor conespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corÍidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seÉ asseguÍado ao fomecedor o contraditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sanÉes preüstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, pÍevistas em Lei,

inclusive responsabilizaçâo do íomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relaüvas a multas serão descontadas dos pagamentos a sercm efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conÍorme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previslas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-seá justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes treqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modiÍicações substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mãedeobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outrcs serviços e/ou instalaçfu inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRÂTO

SeÉ dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na Íorma do disposto no par{lnfo 40 do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preps;

c) as Notas de Empenho e;
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d) a Ata de Registro de Preços.

Se o classifcado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

Íecusar-se a cumprir o objeto adjudicado, seÉ convocado outÍo licitante, observada a ordem de classificaçã0,

para substituiJa em igual prazo e nas mesmas mndi@s propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem preiuizo da aplicação das sanções cabiveis previstas neste Edital.

cúusuLA DÉcrMA sExrA - DAs DrsposrçôEs FrNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão PÍ6êncial tf 20/20'17 e as propostas das empresas classificadas em

ordem crescente respectivamente, no ce ame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com

observància das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes

pe rtinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉNMA. DO FORO

Fica eleito o ÍoÍo da Comarca de São Jeónimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçáo.

E, para frmeza e validade do que foi petuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seé assinada pelos

representântes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárban, 15/05/20'Í7

RG n' 5.943.184S SESP/PR

PreÍeito Municipal

Autorid Competente

Pin ro MaÉins

Empresa: Hudson Pinheiro MaÍtins 0477437 4946

CNPJ: 27.1 35.079/0001-14

BeneÍiciária da Ata

çfo"r

\ \i'
L dosReis

Secretário Municipal de obras, Trabalho e Geraçfu de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

n
uictrae{àJres ue,lesus

Secretária Municipal de Saúde Empregô - Responsável pelo acompanhamento da ata
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Nova Santa Bárbara - PR , t5 de Maio de 2017 - Diário Oficial Eletrônico - Edição: 9961201'1 -ll4l
RESPONSÁVEL JURIDICO: GabÍiel AlÍneida de Jesus, OAB,FR n. 81.963.

ESPECI DO OBJETO E REGISÍRADOS
ITENS

Lob 127 1 6897 SONDA FOLLEY 2V N' 16 SILICONE 8aláo resist€hte a alta
p.qssáo ê d6 fàdl insufaÉo; Sonda com onÍicjo distal e diâmeho
intomo liso;Váfuub dê insullaÉo; Con6dor universâl; Sonda
tdbdcada êm 100% s rcono, coín porta distal atraumática. r--T

100,00 94

r
2.294,00

TOTAL 229i1,00

oBJEIO - RegistÍo de prêços para êventua I aqu isição de maleÍlais de eníêrmagem, matêriais odontológtcos ê mêdicâmentos injelávGi§.
V,úIDADE DA ATA: Dc í5,0í2017 a l1J05l20í8.
SENEFICIÁRIA DA ATA: SANTA LUCIA PRODI,IIOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ sob n". 2'1.536.5E0,0001{6, com €ndereço à Rua MarechalDeodoro da Fonsera - CEP: E9802141, Chapeóisc
RESPOT{SÀVEL JURIDICO: GabrielA}neida de Jesus, OÂB/PR n' 8,l.963.

REFERENTEAO PREGÁO ELETRÔNICO If í7'20í7 - PMNSB

ESPEC DO OBJEIO E REGISTRÁDOS

ITENS

BENETECH UN {,00 195,97 783,88Lote

135

1 7216 TERMOMETRO Â IÁZER TermômeEo Digital lnfravermeho

Com Mirâ Laser (-50' A 380" C)TeÍmômefo lnÍravermelho
PossuiS€nsoÍ D6 Temperatura De Amplifrcado{ De Sinal,

Processâneflto E Disphy De Lcd Com Luz De Fundo.

lníoímaçoes Te(Ílicasl. LeituÍa Em CÉlsus Ou FahÍ€nheit 2.

Equipado Com Um LaseÍ Para Mirar 3. FunÉo Hold

T€Ínperahrra 4. Luz De Fundo Lcd 5.20 Segundo Desligamento
Automátco 6. Leve E De FácilOperaçao 0 Termômefo
lnfraverm€lho Digital Para O Uso Pofissional Gm-300 Obrôce
Máxima Coríança E Precisáo. ldealPara Mediço€s Precjsas

S€fi Conbto.. Possibilita VisualizaÉo lnstantànea Da

Íemperaúra iredida No DisplayDô CristalLiquido. Chsse:
Temômefo lnfravermeho Para Altas Têmperaturas Dados Do

PÍoduto: Faira De Temperâtura:-50 A 380"C (.58 4716"F)
Píecisáo: {-50 A 0 .c) I 2'C - (0 A 380'C) I 1,5"C Distância

Razáo Do Ponto: 12: 1 Emissiüdâde: Regutávd Tempo De

Rêrposta E De CoínpÍimeíto De Onda: 500ms Repetibilidade: 1

Rêsol]Éo: 0.1 "C PF Seleção Calsius / Fahrenheit Sim FunÉo

[rmazenamento De Dados: Sim Mira Laser Sim FunÉo Liga E

Dê9liga Luz No Disph|4 Sim FunÉo Desligâírêfito Autornáücr/
Enconomia De Bateria: Sim lndicaÉo Oe Baleia Fracâ: Sim

Caracleristicás Gerais Àim€ntaÉo: BateÍia Alcalina 9 Vdc (Náo

lnclusa) Desliqam€flto Aulomàti@ Apos 7 Segundos Fora De

Uso Temperatrra De Aímaz€flag€m -20 A 60"C / Temperatura
lDe Trabalho 0 Â 40"CVida UtilDa Bateria Em Uso Continuo.

1168-240 Horas Cor Do Produto: Laranja E PÍeto Oimensoer: 88

lX42X175Mm(LxPXA).
783,88TOTAL

EXTRATO DA ATA DE REGTSIRO 0E PREçO N.. í)f20,l 7 - P I{SB
REFERETITE ÂO PREGÁO PRESENCIAL ITO ZONOí7 - PMISB

OBJEIO-Rêgisbo de prcços pará evêntual cont -ôtaÉo de empÍgsa no ramo de íomeclmento de rgÍeições (Sêtí Sêrvice e Marmitex), píeparada§ e §êNida§ nas

dependências da licitante,

Vt{-lDÂDE DÀ ATA: Dê 'l 5,05120'17 a 11,05n01 8.

BEIEFICIÁRIA DA ATA: JANAINA S. CHAVES RESTAURAI{TE LÍDA.ME

CNPJ sob n". 11.866.958rc001{6, coíÍr endereço à Rua Quintno Bocaiúva, 674 - CEP: 86020í50 'BaiÍro: Cento, LondÍioa/PR

RESPOilSÁVEL JURIDrcO: GabrielAlmsida de Jesus, oABi?R n' 81.963.

ESPECTFTCAçÃo DO ORJETO E PREçOS REGISÍRADOS

NS

Lote 228 ErÇÂo INDIVIDUAI- (SelÍ Seívice), na cidade de lõAsA luN hio,oo lt,go la.ott,oo

Diárlo OÍicial Eletrônico do iiunlcÍpio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8'100
E{nail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.bÍ

wrwJ.nsb.pr.gov.br

Oocu.€nlo assinado poí cêdiÉedo Digital - Nova Santa
BâbáÍá PÉÍeiturâ Munidpal: 9Ír5610E{xloO16GÂC
SERASÂ- Suá 8utênticÍ,adê é Sar.ntkt detde que úeEÍ@do
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Nova Santa Bárbara - PR , 15 de Maio de 2017 - Diário Oficral Eletrônico - Edição: 9961201j -ll5l

EXIRÂTO DA ATA DE REG§TRO DE?REÇO T\5IT2OI7 - PHTSB
REFEREIíIE AO PREGÃO PRESENCIÂI- If 2O2OI7 - P TISB

OBJETO - Regi6bo & preços p.r! ovontu.l contr.t!Éo ds empresâ no r.mo dê Íornoclmonto d. r.hiÉê. (Sê[ S€rvicê e ilarÍnitex), pr.p.6dr. . !.Nidâr naÊ

dopendéncia6 da licihnb.
VALIDADE 0A ATA| 0e í5105120í 7 a í,1105/20i8.
BENEFEÁRA DÀ ÀTA: VILMAR PEOROSO DA SILVA &CüÀ. LTDA - EPP

CNPJ sob n'. 12.816.657n001{0, coín efldereço à Âv. Xv do Fevereiro, 2'13 B - CEP| E6300000 ' BairÍo: Cento, Comàlio ProópioPR
RESPOilSÁVEL JURÍDrcO: GabdelAlríoida dê Jesus, OAB/PR n' 8r.963.

ESPEC|f|CAÇÃO OO OBJEÍO E PREçOS REGTSTRÂDOS

001 lloodÍina qrteído no minimo ôÍÍoz, feiiáo. macaÍáo. 03 INOVÂ

[b6s)üpos d€ sshdôs, v6íduías e 02 üpos dê came I

l(branca e vem€ha), a.oínpânhado d€ 01 (um) relrileranlel

hu suco do 290 ml. 
I

ÍOÍAL 8.6í8,00

ITENS

Loh
001

3 7211 REFEçÀO INoMIDUAL (SdÍ Sêrvice), na cidade de Comélo
Proópio cont€$do no minnror aÍroz íeijtu, macaÍáo, 03
(tés)üpos de sahda§, wrduras e 02 tip6 de came (branca e

\reÍmeha), acoínpanhado dê 0l {um) Íofttl oÍantê orJ suco dê
290 ml.

UN 390,00 23,50 r65.00

AL í65,00

EXTRATO DA ATA 0E REG§ÍRO DE PREço il.. 52/20í 7 - PMi{SB
REFEREiTTE AO PRÊGÁO PRESEIICIAL tf 2()2Oí7 - PMNSB

oBJETO - Registro de pÍ€fpi pa.a oventual contlataçáo dê empresá no ramo dê fumocimonto do r6íêiçóe3 (SelÍ SeNice e lilaífiitex), prepaEda§ € têruidâs na§

dependênciat da licihnte.
VALIDADE DA AÍA: De í5/0í20'17 ! 'l {05120'18.
BENEFICIARIA DA ATA: MARIA NONE BORÍOTTI 076.í162'l E{E
CNPJ sob n".24.107.051tr00'l-85, coíí eíld€íeço à Rua Zacadas L€rnes Go.1çalves, 287 Câsa . CÊP: 86250000 - BâiÍÍo: C€flbo, Nova Santa BáÍbara/PR

RESPONSAVEL JURbICO: GabriêlAlnoida do Je§u§, 048/PR n' 81.963.

ESPECTFTCAçÁo DO oBJETO E PREçOS REG|SÍRAOOS

ITENS

't00,00 00229
BáÍbara contendg no mínimo: aÍÍoz, feijáo, saladas, verduÍas a

acompanhado de 0l (um)refrigeÍante ou suco de 290

Embaladas gm maímitêx de aluminio.

TAMÂNHO , na cidade de Nova Sanla AB

RIA

N 00

,00AL

EXTRATO DA ATA DE REG§IRO DE PREÇo tt..5320í7 - Pflttsg
REFERE TE AO PREGÁO PRESEIICIÂI. iI' 202017 - PflNSB

oBJEIo - R€gisto de prsço! p.rà oyontual contataÉo d€ empr6a no râmo d9 hrngçimonto dê Íêíêhõêr (SelÍ Seívice e MaíÍnitex), preparad.! I seNidai nas

dependências da licitant!.
VALIDADE DA ATA: De 15052017 r 11',0520í 8.
BE}IEFEÁRN OA ATA: HUDSON PIIIHEIRO MARÍINS 0.Ir,$74916
CNPJ sob n".27.135.079n00'1J1, com €ndBreço à Âvêí1ida lntenventoÍ Man@l Ribas, 559 - CEPr 86250000 - BaiíÍo: Cenbo, Nova Sa0ta 8áÍbaràFR

RESPoiISÁVEL JURIDICO: cabÍietAlneida de Jerus, oAB/PR n'81.963.

ESPECTFTCAçÁO D0 08JEÍ0 E PREçoS REGISTRADoS

ITENS

r
105,00N 00 50Lot6

001

1 hitARMtTEX IAt'rÀ,IHo GRINDE, na cidade de Nova Sanb

lBáÍbôra contêndo no minimo. âíroz, Íeriáo, sáladás, verduras e

bm6, acDmpanhado de 01 (um) íêírigerânte ou suco de 290 nl
lEmbahdas em mamiter de aluminio.

7230

Diário Oficial Elstrônlco do Munlciplo dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - CentÍo

Fone/Fax: (,13) 326Ê8100
E-mail; diarioofi cial@nsb.pÍ.gov.br

\,\rra\.v. nsb . pr. g ov. br

Docrftnlo ãsshãdo poÍ CêÍtfc.do OErtâl - Nova Sânra
Báíbâíâ PíêEn'ra Mun(jpâl- 95561080000160-aC
SERASÀ.Sua autênliúâde é a.aíriil. dGd. q@ üurarb
.t .rü &$c: lúor rwllJÉ.ffiirdlffi t /.llEut/.
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PREFEITURA MUNICIPAL
?ç"|)NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PÀRANÀ

CHEK LIST

MODALTDADE: PREGÃO - REGTSTRO DE PREÇOS

1 I erernôuco 0( PRESENcTAL

No ,t- t?c lY

8
I

N' eseecrrrceçÃo DOC oBs.
1 Capa do processo o((
2 OfÍcio da secretaria solicitando ,OK

3 Prefeito pedindo abertura do processo c(
4 Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) () l1

5 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) t,(
6 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0r(
7 Parecer JurÍdico (lndicando a Modalidade) ,o(

Autorização do Prefeito para abertura Qír
Resumo do Edital i;í

10. Edital completo vl, t\
11 Pedido de Parecer JurÍdico do edital \)K
12. Parecer Jurídico (Edital) ,.)K

13 Publicaçoes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade
Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da União).

ul(

14 PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) () t(
.',(15. Documentos de Credenciamento

Propostas de PreÇo lr(16
Documentos de habilitaçáo UK17

18 Ata de abertura e julgamento ()K

19. Proposta final das empresas vencedoras q<
i)í20 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo)
ttK21 . Parecer Jurídico (Julgamento)

Licitação ao PreÍeito (Homologação) U,(,

HomologaÇão do Prefeito c(
Publicaçáo da Homologação (Jornal A Cidade Regional/
Diário Ofi cial Eletrônico) OK

24

25 Ata de Registro de Preços o{(
26 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do Município) Olt
27 Se houver aditivo
28 Ofício da secretaria solicitando aditivo
29 Termo aditivo
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Reqional/ Diário Oficial do Município)

22
23

Rua Walfredo Binencourt de Moràes no 222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - wrvrv.nsb.or.qov.br
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lL*ji NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA N,IUNICI PAL

.-r'---ú._ EStpOO OO pp.Rar,tÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pRrcÃo PRESENCIÀL N" 2ol2017

Aos 05 dias do mês de junho de 2017 ,lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Pregão Presenctal n" 2012017, registrado em 12104/2017, que
tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do

no 001 ao n'250, que corresponde a este termo.

lEkint L Santos
Responsável pe o Setor d Licitações

I{ua Wall'redo BiÍencouÍ de Morâcs n'222, Cenfro. Fone {J. 3266 8100. CllP - 86.250-000Nova Sarta Bárbara. Paranii

E-mail licitacâo r - lrvrr.nsb.Dr.gor,br



IÍENS

Cód,So doLoa Item 0e6oiÉo do Fo&blÊeÍviço thEdo
Ê!Éido

úihdê
deü*r.

Q.@üilâdê P'eíP
uniláÍio

PÍêço tobl

Lole 127 1 6897 SoNDA FoLLE / 2V N" 16 SILICoNE Baláo resrslenle â altâ pressão e de lácrt insuíaÉo;
Sonda mm orÍicio distâle diámetro intemo rsô:Válvula de insuflaÉot Conector unrv€rsâl;
Sonda fabn.zda eln 100% silicone, com ponla d stá alÍauÍnátlca.

advanbve UN 100,00 2.294,00

TOTAL 2.294,00

Nova Santa Bárbara - PR, 14 de Agosto de 2017 - Diário Oficial Eletrônico - Edrção: 1059/2017 -l8l.
ESPECIFIC DO OBJEIO E P REGISTRADOS

0&JETo - Rêgislro dê pÍeços para êvenlual âquisiçáo de malêriais dê ênfêrmagem, matêriâLs odontológicos ê medicamênto6 injetávêis.

VALIDÂoE 0A ÂTÀ: 0ê í510512017 a1110512018.
BENEFtcúRlÂ DA aÍA: sÁNtÂ LUctÀ pRoouros PARA sauoE EtRELt
CNPJ sob n!.21.536.5800001{6, mm ende.eçp à Rua MarcúalDeodoro da Fonse€ - CEp:89802141 Chapeco/Sc
RESPoNSÂVEL JURIDICo: Gabnel Âheida de Jesus. oAB/PR n' 81.9ô3.

ESPECIF DO OBJETO E REGISIRÂOOS

Lote 135

PUBL ÍRIIIESTRAL DO ETTRÂTO DA ATÂ OE REG DE PRE N.'5020,17-P NSB.REFERENÍE AO PRE PRESENCIAL NO2()/20í7 - PMNSB

w

oBJETo - Registro dê preços pala êvêntual conlratrção dê êmpÍÉsa no ramo dê ÍoÍnêcimênlo dê rêíêrçôês (SêlÍ Service ê li,lalmitêr), prcperadas ê sêÍvides nas

dependências da licibntê.

VALIDÁoE DA ATA: 0e 1510512017 À1410512018.

BENEFICIARIA OA ATA: JANAINAS. CHAVES RESÍAURÂNTE LTDA.*!E

C NPJ sob n0. 1 1 .866.958/Cr00í 36 coín endêreso à Rua Q! inlrno Bocaiúva, 6 74 - CEP: 8ô0201 50 . Ba flD: Cenlro, Londnna/P R

REsPoNsÁvEL JURÍDlco: GabnêlAlmeida dê Jesls oAB/PR n'81.963

vÀLlDÂDE 0Â ÂTÂ:0e 1510512017 a1410512018.

BENEF|CÁRIA DÂ ara: vtLMAR pEDRoso DÂ stLvÂ & cta. LToÂ - Epp
CNPJ sob n". 12.816 657/0001{0, com endereF à Av Xv de FeverêiÍo 213 B - CEP 86300000 - Baino CenL!, Comélio Proópio/PR
RESPoNSÂVEL JURIDICo: GabnelAlmeldade Jesus. oAB/PRn' 81.963.

EspEcrFrcaÇÃ0 D0 0BJEro E pREç0s REGrsrRÂoos

NS

oBJETo - Regislro de preços pan evêntual contrdtação dê êmprê6â no râmo dê Íomêcimênto dê rcÍêiçõêÉ (SêlÍ Servicê e Marmilêx), pÍrparadas e servidas nas

depêndênciâs da licitante.

ESPECIF DO OBJETO E REGISTRÂOOS

ÍENS

Lob llêm , CódEô..@ .

Díoàb/sêi',tÊ
MEÍaaío

Foútt
Uilddg de
íí#

q@-tüdâdê RôÍP
rE ilàb

PrÊ(D total

1 72',t6 TERMOMíR0A LÂZER Termómêlro Dgrlal lnhaveÍmelho C.om Mre Laser (,50 A 38tr
C)ÍêÍnómelÍo lnfravermelho PossuiSensoí 0ê Têínpeíalura DeAmplificadoÍ De Sinal,
PÍocessamento E DEplay Dê Lcd Cori Luz De Fundo. lníoma@s Tecnrcás1. Lêúrre Em Celsils
Ou Fahrenhe( 2. Equrpado Com Um LaseÍ Para M ÍaÍ 3 Fun@ Hold Tempe6turâ 4 Luz De
Furdo Lcr 5.20 Segundo Desligamento Automátrco 6. Leve E Dê FácÍ operaÉo O TennórnelÍo
rÍÍaveÍmelho DgltálPara 0 Uso Pmfissional Gm-300 oÍeíece Máxima ConfiançÊ E Preosão
deal Para Med Ées Prec sas Sem Coniâto.. Poss billla Visuelizaçao nslantânea Da Tempêlalura
Medida No DsplayDe Crisla Liqu do. Class€ Temlôflr€tro lnÍiêvermelho Para Allas
Temperaluras Dados Do Produto'Faxâ De Íêmperalu.â -50 A 380oC (-58 A 716ôF) Precisão (-

50 A 0 "C)i- 2'C - (0 A 380 "C) 11.50C Dislârc a Razáo 0o PontDr 12: 1 Em ssiv dâd€r ReguÉvêl
Tempo De Resposlá E )e Compnmento De Onda'500ms Repêüb lidede: 1 Resoluçáo.0.1 0C PF

SelêÇlo Cels us / Fa hrcnhei! S m ÊunÇao Armazenamento De Dados Sim M É Lesêr Siín
FunÉo Llga E Deslga L!2 No Dsplay. Sm FunÉo Desi gâmefto AulDmáUco/ Enm0onia De

Batêrla:Sín lndrc€çáo 0ê Baleria Fràce:Srm CârâcleíisUcás Gera s Alinenkç.ào BaleúAkállna
gVdc (Náo lnclusa ) Deslioâmento Automátc, Âús 7 Segund6 Fo€ De lJso TempêÍatrÍa De
Armazenagem -20 A 60"C / TeínpeÍatu.a 0e Írabalho 0 440'CVida lJllDa Batêna Em lJso
Conlinuo - I 68'240 Horas Cor Do PÍÕduto: Larania E Prelo Dirnensóes 88 X 42 X 175 Mm (L X P
XÂ)

BENETECH UN 4.00 i95.97 783 88

TOTAL 783,88

Unilrde dê
tlEdda

Atiarüdaê PÍesD

u4iáio
PÍEçD t.lâlLob Cdd90 do

prod'rbJb6riço
o.rE,iÉo ô FD&rhír.í!Ío l&&a do

Fo&b
4 1228 REFEIçÁO INoIVIDUAL (SerService) na cidadede LondÍina mntendo no miniÍno:aíDz, íejáo

macanáo.03 (trés)liposdê saladas. ve.duÍase 02 dpos de carne (branca e,"€rmelha),
acoÍnpênhêdo dê 01 {um)ÍefrEeíanle ou suco de 290 ml

CASA

NOVA

UN 620 00 13 90 I618 00Lole 001

8.618,00ÍOTÂL

IÍENS

.,cód,So &,
Eedttd$Íliço

llênt 0@iÉ ô padjh/sc1,lÇo 
I

!a do
píúd&.

t lildê dê
,iêdda

ou&ftdê Prcío
LE*rrio

Pleço loblLob

REFE,ÇÀO INOIVIOLAT {SêlÍ Servi@) 1a croeoe oe CoÍnelio PÍÉope conlenoo rc minrmo aÍro,, 
I

Íêr.ão Íracarão 03 (1.és) noos de saladàs. reÍou'as e 02 lioos de .lne íbÍanca e remêhâ)l
aro-pêrl'ado de 01 (La) rêÍgeÍanrê ou sr,co de 290 rl I

UN 390.00 23,50 9.165.0CLole ml 3 7231

9.165,00TOTAI

Rua: Walkêdo Billencouí de Moíaes n'222 - CentÍo
Fone/Far: (a3) 3266€100

E.mâil. draíooÍictal@nsb pÍ.gov.br Sile. ww.nsb.pr.gov.br
www.transparenciapaíana.corn brldoênsb

Do.Ltuno a$ nâdo por Csrili.êco llla Nrrã S2.rê
BârbÂra P,êÍelúÂ Muocroâl: 9556rt80Ôoc160-nC
SEÍiÀSA-Sua aúenncid.úe é€áíãrrdà rrsle q'ri errr,rzdlJ
àúàkr dô nt., hlrp: r$* !!Àpqrsxi:tÉ48...$h dNdn.

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Sanla BáÍbara

22,94

DesdiÉo do paDdub/ro/iço

*l



2§'r
Nova Santa Bárbara - PR, '14 de Agosto de 2017 - Diário oflcial Etetrônim - Ediçáo: 1059/20,17 -l9l

PUBLICÂCÁÔ TRIMESTRÂL DO EXTRÂ TO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO NJ 522 17 -PI{NSB. REFERENTE AO PRESENCIÂL N" 2Ol2017 - PMNSB

oBJETo - Regislro de pÍêços para êventuel conlralaçáo dê eírpÍesa no íamo dê lornêcimento de refeiçõe6 (Sêlí Sêrvicê ê llarmitex), prcpahdas e seÍvldas nâs
dêpendéncias da licihnG.

VALIoADE DA ATÂ: Dê ,5 10512017 à 1410512018.

BENEFtcÁRh DÂ ATA: MÂRlA IvoNE BoRToTTt 076.t16.218{B
CNPJ sob n!.24.107.051DC10135 coín endereÇo á Rua ZaÉnas LeÍnes GonçÉtues,287 Case , CEP: 86250000 - EalrÍo. CeiÍo Nova Sanla BáloaÍaFR
RESPoNSAVEL JURlDlCor GâbrêlAlrrerda oe Jesus oAB/PR n' 81 963.

ESPECIF DO O&IETO E PRE REGISÍRADOS

PUB

oBJETo - Regislro dê preços para eventuâl conlratação de êmprêsa no ramo dê loÍnêcimênto de rêfei!óe§ (Sêlí Service ê Marmitex), preparadas e servidas nas
dêpándências da licitantê.

VÂL|DAoE DA ATÀ: Dê 15105n017 e 1110512018.

BENEFIC,ÁRtA DA ATA: HUDSON PINHEIRO MÂRTINS (N77(}71916

CNPJ sob n'.27.135.079/0001-14, com enderêço à Âvenida lntêrvenlor ManoelRibas,55S - CEP:86250000 - Bairro:Cenlrc No!" Sanlâ Báôara/PR
Á€SPoNSÀVEL JURIDICo: GabrielÂtneida de Jesus,oABiPR n'81 963

ESPECIFIC DO OEJETO E P REGISIRAOOS

IÍENS

Rêm qódiso @
Fldubi6eNi0o

D,esqlcão do FDdrblÊeN(! liaÍra &_. ,

p.úitub .::' i
UnBade d€

m€ífrii
Q.Enddade Prego

uniüú,.
PrEço hbl

Lote 001 2 7229 MARMITEX TAMANHO MEDIO, nâ ôidade de Nova Sanla Bárba.a contêndo no
minirno: âÍoz, terlão, salâdas, verduras e came, acohpanhâdo dê 01 (um)
reírigêranle ou sum dê 290 ml. Embahdas eÍn maínitexde alumínio.

FÂBRICAÇÁO
PROPRIÀ

UN 100.00 800 800,00

TOTÂL 800,00

TENS

t nida& d€

môdira
Grahüdade P.eçC

uniÉrio
PÍeçO hblLob tlêm çód,So @.

prôdub/s€ú{o
,rDes.rtáo do Foürb/§6rliço I Mâíca do

I p,odub

UN 990 00 9,50 9.405 0CLole 001 1234 MÂRMITFX -AVA\FO GRÂNDI na cdaoe oe \ovà Sàrla BáÍlara co.lendo no nin no]
aroT íeiiáo, sa aoas veÍo-És e crne, acoroanl'ado oe 01 {-m) reíÍBeÍante ou sLco del

290 rl. EnDâlaoas en ,râÍ. Jêx de aluFinro I

9.105,00TOTAL

EíIEÀIU:IT8ü9.OE3DtrSO
Reíerenle âo Conlrâto no 36,?017.

REF.: Dspênsâ dê LicilaÉo no 2712017

PARTES: Municipio dê Nova Santa Bárbara, pessoa juridicá de drrelto publim intema inscíla no CNPJ sob o no 95.561080/000160, com sedê âdÍn nistraliva nâ Rua WalíÍedo

8it1êncoun de Moraes,222, nesle âto repÍesenlâdo pelo Sênhor Prêíerlo Muniopal Eric Kondo, e o prclSssional FELIPE ÂuGUSTo lrâRÂNGoNl MARTINELLI, inscÍlo no CPF n'
098. 155.C69{0, RG n' 1 2.785.144 -1 . Íes denle e domiciliâdo na Avenrda Deputado N lson R bas, 1 323 - CÉP: 86315000 . 8ârÍo Ceôtro. Sânto Anlônio do ParaÍso,PR.

oBJETo: Eleborâçáo dê PSCIP - Pbno de Seguranç. ContÍa lncêndio ê Pánico, palâ a Escola ltunicipalMaria da Concêição Kâsêcker ê Cênlro ilunicipal de Educação

lnhntl Noêmia Bittêncouí Cameiro.

PRÁZO DEvtcÊNclA: Mais 30 (rnnrâ)d as. o! seja, até 1210,12017

SECRETARIA: SecÍêlanâ Muilcipalde EducáÉo, EspoÍle e Cultura.

RECURS0S: SecrÊEra Munrc,palde EducáÇ5o Espone e C-llura.
aPONSÁVEL JURiDICO: Gabne Al-edâ de Jesus OA8/PR r' I1.963

-aTA DE ASSINAÍURA D0 TERMO DE AD TIVO 14/08n0í7.

EXIEAIÍLIECOUIEÀIA.ÀI:.II.8O'I

Rê[ Pregão Presência I 02/20í 7

Rodngues 340, nesle ato ÍepÍesentado pelo seu DiretoÍ Presidenle, Sr. GerEon Nogueira Junior, e â empresa HIDROSSoLo Seíviços Ambiênlal6 e Polos Arlesianos Ltda - EPP .

Pessoa tudd ca dê diÍe lo pflvado, insdita no CNPJ sob n". 07.781 .094/0001 -22 com endeeço à Ruâ Assád Hâddad, 584 Baiío Parq ue das nd ústnâs Ma Íi ra . SP - CE P 1 751 9-70C

nesle alo Íepresêntada por sê! soa o proprieláno, Sr. Marco Antonio Gonzâlês de Caívalho

oBJETô: ContretaÉo dê êmprêsa pala êxêcução dê sêíviços dê rêtiÍadâ de motobombâ submê6a drnificada e rêcolocaÉo de motobomba submêrsâ de reseÍva do poço

tubulaÍ pÍofundo do sistêmâ de âbaslêcimento dê água polável do Municipio.

PRÁ20 DE EXECUçÀo| 10 (DEZ) oias a partu da assinatura do conkato

PRÂZOOEVlGÊNClÂ:45(OUARENTAECINCo)DÉsconladosdaassinâluradocontralo,ouselaalé28/09i2017
V,úOR DO CoNTRATo: RS=30.000,00 (=Tíintê MilReals=)
RECIJRSoST 10 - 0rgão Samae;

00í - Semae
17.5í2.0180.2 í - Operacão e llranulenção do Sislema dê Água;
3.3.90.39.00.00 -0utro6 Sêrviços dê Terceiros - Pessoa Jurídica;350.
RESPoNSÁVEL JURíDtco: iaarcos Leandro d! Lima. OAB/PR 62.920

DATÂ DA ASSINATURÂ DO CONTRATO 14/082017
FORo: ComaÍca oe São JeÍDnrro oa Se.a - Dârana.

ll- Alor do Poder hhüvo

lll- Pub[ciddê
Não há Íaâ dah

Nào há publcaÇoes paíâ â presentê dala.

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Buâ: WalÍíêdo I ltencoLrí de Moíaes n'222 - Centro

Fone/Far' (43) 3266t100
E-mail: d aÍiooÍicral@nsb pí sov.br - Sile: ww.nsb pr gov.bí

rMr/rtr.1íanspaíencrapaíana.com bí/doênsb

C.cJmÉnlo ás.ado pcr CerÍr.r.. :):Or;l N1c Sê"1à
Bâ,bãrâ P:êlerlúa r.{ufrÔo;r 9556 rn800ccr 60-Àc
SEnASA Sua aulenlio.,ãde é si,"ntrda Jp\r. qLê 

",Jriz,,lràÍ.vés do írte: hlt0.,:se» r.hpÍencirlmtuç(drt ,d(drn

Lob
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ffiEPREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
TERMO DE CANCEIJ\ILENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'53/20í7.

Conforme previsão constante na cláusula sexta e atendendo a solicitação da Beneficiána

da Ata, Íica CANCELADA, a partir desta data, a Ata de Registro de Preços n" 5312017, que kata da

contratação de empresa no ramo de fornecimento de refeiçôes (Self Service e Marmitex), preparadas e

servidas nas dependências da licitante, originada do Pregão Presencial N" 2012017, celebrada entre o

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA e a empresa HUDSON PINHEIRO MARTINS 04774374946,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.27.135.079/0001-14, em 15/05/2017, com

vigência por 12 (doze) meses, sem prel uizo de eventual aplicacão de penalidade.

Nova Santa Bárbara, 17 de agosto de 2017

á-,/r,/
Eric Kondo

RG n' 5.943.184-ô SESP/PR
Prefeito Municipal

Autoridade Competente

Hu nhei artins

Empresa: Hudson Pinheiro Martins 04774374946

CNPJ: 27. 1 35.079/0001 -1 4

Beneficiária da Ata

Rua WalÍredo Bittencourt de MoÂes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná-E-E-mail - lcitacao@nsb. or.qov br- Site -www.nsb.or.qov br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n" 660, dê 02 de abril
dê 2013.

Edição N" 1062 - Nova Santa Bárbara, Paraná Ouintâ-fêira, 17 de Âgosto de

n'53/2017, oJe lrata oa contalaçáo de e"npresa no raro oe roílecrrenro oê íelêrçôês lseff Servrce e Mâmrtex) prepâradas e sêÍvrdâs ras depe4dêncas da lcrlante

o^ginâda do oregáo Píesercia, No 20/2017, celebraoa e.rlre o Mt NlClPlO DE NoVA SÂNTA BARBÂRA e a êmpíesa HUoSON PINHEIRO MARTINS 0,í774374946 pessoa
juridrca de direto pÍivado, inscrilá no CNPJ sob n" 27.135079i000114, en 1510512017, com Mgência poÍ 12 (doze) mêsês, §ÊO_-pjÊiUilqj!_C!!4!d_!pli!!.çêq !q
oenalidâde.

Nova Sanla Bárbara, 17 de agoslo de 2017

I - Atoc do Podeí Erecutlvo
Elq&ifQlqlERtro DE CANcELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N'53/20í7

ConÍorme previsão conslante na cláusLrla sexta e atendendo a solicrtaÉo da Bênêficiáia dâ Âla, frcá CANCELAOA â padrí destâ data, â Âlâ dê RêgLstío dê Preços

PORTARüA N," 09212017

O PREFÉlT0 MUNICIPAL DE NoVA SANTA BARBARA, resotue, no uso de suas atdbuiÉes legais e de mníormidade com o art. 37, da Lei Muniopal n'. 604/2011

do Eslatulo do Servidor Público Munlcipaldê Nova Sanh Báóara, de conÍormrdade mÍn o arl. 29 da ler 588/2011. Eslatuto do Quadm do Magisténo.

CONCEDER

Art. 10 . Coôcedê ad cional poí lempo de serv ça paÍa os segu ntes servidorês

3321.1ADA|tS|LVA-----adiciona|detempodeseNiço.08/2017-------+
3293.1ADRlANAAPAREc|DADAsILVA-adicionaldetempodeSeNiç!.08/2017----+ 1%

19â

%

1%

1 '1"

+1%
+1%

3324-1 AMADEJ PORFIRIO DOS SANTOS 
--adrcional 

de te,npô de serv ç! - 08/2017---

%

%

%

"/"

3638-1 AMELIA APARECIDA IGNACIO PEREs-adrcional dê tempo dê seNiço - 08/2017

3448.1 ANA ALICE DE SANTANA ÍEIXEIRA 
---ádicional 

de ternpo dê seíviço - 08/2017

3327-1 ANGELITA OLIVEIRA MARTINS PEREIRA-adiqonal dê têmpo dê seNiÇo - 08/2017

ANToNlocARL0SBlGNARDl-adicjonaLdetêmpodeservço.08l2017------.+1
ANToN|O GOMES DA STLVA 

---ádicionat 

dê tempo de sêruiço, 0812017--- 
----+ 

1

APAREclDADELoURDESNoGUElRÂ_adiclonaldetêmpodeserv]ç!-08l2017----+]
BENEDIÍO BITTENCOURT DE ARAUJo JUNIOR 

-adlcionaldê 
lempo de sêNiço - 08/2017-- -------+ 1

cARLosTR|NDADE-adicionaIdelempodeserviço.08/2017-----._+1
CARMELTNO CoELHO 

----adidonal 

dê têmpo dê seNiço - 08/2017-- 
------+ 

1 %

cÂRMENcoRTEzWlLcKEN--adicionaldetempodeserviço.08l2017----+1a/a
CIAUDIO PEREIRA DA SILVA 

------adicional 

dê tempo de serviÇo - 0812011----+ 1 %

CIEONICE RODRIGUES DE SANÍANA RUSSI 
-adicional 

de tempo de servrço -A812017-- 

-+ 

1%

cloooAtDo SILVESTRE ---------------- dicional de tempo de serviço - 0812011-- 

---+ 

1 a/5

DALETENUNEsARAUJoDASlLVA--_ádicionaldeIernpodeserviço'08/2017_----+1%
DALVA DE JESUS SoUZA DA SILVA 

--adioonal 
de lempo dê serviço - 08/2017-------+ 1a/c

__+ 1%

--+ 

1%

3252-1
3325-1
3268-1

3287 -1

3320-1

3213-1
3231-1

,239-1
3289-1

3240-1
3261.1

3242.1 DANIELA CORSI vICENTE ----------êdrconal oe lempo oe servrço - 08i2017--
3285-1 DARCY MOREIRA BRÂNCO

3573'1 DAVID JEFERSoN DOS SANTOS 

--adroonalde 
tempo dê sêwlç4 -08n017---

3447'1 ECIAIR RIBEIRO FRAGOSo 

--adrcional 

de tempo dê serviço - 082017---
324s1E0lVANlAMARÍlNsDEL|MA--adicionaldetempodeseNiç,.08/2017-

drconal de lêmpo oê sêrviÇo - 0&i2017--

3277-1 EDUÂRD0 LINO DA SILVA 
---ad 

cional de tempo de seNrço - 08/2017

3229-1 ELENA MARIÁ M 0R E IRA 

-----------------âdicional 
de têm po de seruiço - 08/201 7

3248- í E LIAN E A PARECTDÀ N OC K0 

-ad 

cional de tempo de seNrço - 08/20 1 7-----+
3230-1 ETLEN DA COSTA GtJIDES ---adicDnal de lempo de serviço - 08i2017-
3269.lEtolNA0AcRUzMART|NS-adicionaldetempodeservlÇo.08/2017+
3312-1 EUDES DE L|MA 

-------adicionâl 
de tempo de seNiço - 0812a17_-- -------.+ 1

327!1 EVERSON VITOR DOS SANToS 

-adidonal 

de tempo de serviço - 08i 2017----+ 1

3300-1 EATTMA FERREIRA LEMES 

--adrcronâl 

de lempo de sêrviço - 0812017---
3636-1

3232-1
3253-1

3290-1

3306-1

10k
1 0/"

10h
10k
1%
1%

1 "/"
1%

FLAVlANAcRlSIANlGAV|oL|--adioonâ|delempodeseMço'082017--
GlLBERT0GoMEsDASlLVA-âdicionâidetêmpodêseMÇo'08i2017--
HELTO FERNANDES 

---adidon 
al dê tempo de serviço - 08/2017-

ILDO DE SOUZA COSTA 

-adicional 

de lempo de servrço - 0M017-
INES ALEXANDRE DE CÁRVALHO--adicionai dê tempo dê sêrviço - 08/2017

363$' IRAC I CÂMARGO 0E SoUZÂ --------€dioonal de lenpo de servrço - 08/2017-
3323..lSRAELMoRtlRABqANc0-adicionajdelempodeserMço.08/20.7.-
3284-1 |VAN RUY 

----adicional 
de tem po de seryrço - 0&/201 7

Diário oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua Wâllrêdo Bitlencoun de MorâÊs n'222 - Cenlío

Fone/Fa!. (43) 326Ê8100
E'mail: diaíoof cial@nsb pÍ.gov.bÍ

vtlw nsb pr gov.b.
www.lransparencLaparana com bÍ/doelrsb

D.cLÉnlo ôssr.;dD pd C.:n56dú DjllJl :rDv" Sa,ri
Bnbâra PÍcíe uÍa [iuni.]pal. 95461080!04160 - AC SERÀSÀ

SÉ aLnenàodade ê gâÉrDdã desdê qle vslalrado âlravés
do sité: ht6:l]\|&*.l6so ên@aÉna..m.hÍ/d.ssb/
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MUNrcíPro DE NovA sANTA eÁnenRA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - CEP: 86250-000

CERTIDAO NEGATIVA N' I87I2OI7

IMPORTANTE:

I, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MLNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTAIADOS POSTERIORMENTE
MESMo REFERENTe eo ppniooo coMpREENDI TIDÀo,

RASTJRÁS E NO ORIGINAL2, A PRESENTE CERTIDÃo TEM VALIDADE 7 n0t20t7 _ s

R.EVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTI IOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE A FAZENDA PUBLICA
MUNICIPÂL RELATIVO A EMPRESÀ MENCIONADA ABAIXO

TINALIDA-DE: CONCORÚNClA/ LICITAÇÀO

^ezÃo soctal, MARTA IvoNE BoRTorrl 076.146.218-08
tNscRrÇÁo EMPRESA: E 150 cNpJi cpF: 24. 107.051/000 r -85

rNscRIÇÁo ESTADUAL: ALVAR i: 806

ENDEREÇO: ZACARIAS LEMES GONÇALVES, 287 - CASA - CENTRO CEP: 86250000 Nova Santa Bárbara - PR
CNAE / ATIVIDADES

Restaurantes e siDnlares, Fomecirnento de alimenlos preparados pÍeponderantemente para consumo dorniciliar, Fabricaçâo de produtos de

padaria e confeitaria com predomináncia de produçâo própria

Nova Santa Bárbara, 28 de Agosto de 2017
,.a ld

4

íEfIi

a,'

\ t

Monique Silva Bonfim
Chefe da Divisào de Tributação

\-r -\,

http.i/192.168.0. í 0:7474lstm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStrn=EMPRESA_DO_MUN lClPlO&certrdaoModel.rdCertidao='1609&m.. . 1/1



https://www.sifge.caixa. gov.br/Erryresa.lCríCríFgeCFSInrprimirPa

258

CA';íA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscração: 241070s1/oool-85
Razão Social i MARIA IVONE BORTOTTI07614621808

Endereço: lHi ãârS,â?*'ES 
GoNcÀLVEs 287 / cENrRo / MARTNGA /

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuiÉo que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa âcima 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: 13l09/z0t

CêrtiÍicação Núme 302285028155391

Informação obtida em 21/ogl2oL7, às l5:39:35.

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

7a rr/09/2o

.2Ot70

ldel 2l lQ&l20l7 15:39

tráPRÚ^rR voLiÂR
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

253

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í 6779374-54

Certidão fornecida para o CNPJ/IVF: 24.107.051 /0001-85
Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 076'1462í808
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o drreito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiflcamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, constatamos não existiÍ pendências em nome do contribuinle acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem com cumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias

Válida é 1911212017 - Fo ecimênto Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or. gov. br

Enttdo ia htànê! Ptb|ce (2 t n&2o17 15'31'43)
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBÀI.HISTES

Nome: MARIA IVONE BORTOTTI 07614621808
(MÀTRIZ E FILIÀIS) CNPJ: 24 . 10 7 . 0 51 / 0 C C 1- 8 5

L. À rlL 'li-,l1il i')

71

15:42:36
0 (cento e oiLenta) dias, contados Ca data

Certidã
axpe dr Ç

Val idâd

o no 13575 9/2A
S

1

,71 ,
t6/a2/2078

de sua xpediÇão.

Certiflca-se que MÀRIÀ IvoNE BoRToTTI 07614621808
(IrÍÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'

24.].07.051/0001-85, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Cercidào emitrdâ com base no art, 642-A da Consol:-Cação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lêr n" ).2,440, de 7 de ju-ho de 2011. e

na Reso.luÇão Admirlstrativa no 741A/2A77 do TribunaL Superior Co

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes Cesta Certidão são de responsabrlidade dos
Trlbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anter.rôres à data da sua expedição.
N-o caso de pessca luridica, a Certidão atesta a empresa em relaçãc
a todos os seus estabelecimentos. agências ou filiais.
A aceítação desta certidào condiciona-se à verif:,cação de sua
autenticidade no pôr:taL do Tribunal Superior do Trabalho na
Il]ternet (http: / /www. --st. jus. br)
Certrdão emitida gratuitamente.

INFORMAçÀO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacronal de Devedores T::abaihistas constam os iados
neces s ários à ídentificaÇãô das pes soas naturais e jur:ldicas
inadj-mplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatórra transitada em ;ulgadc ou en
acordos judiclars trabalhi stas, inclusive no concernente aos
r.ecolhlrentos p r e v I d e : c i á r i o s , a honorár:ios, a cusr-as, a

emolumentos ou a recoihfmentos determinados em leli ou decorrentes
dê execi.rÇão de acordôs f rr:rnados perante o Ministérro Públrco Co
Trabalho ou Comissão de ConcrliaÇão Prévia.
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ATA DE REGISTRo DE PREçO N." 64/20í7 - PMNSB

REFERENTE Ao PREGÃo PRESENcIAL No 2Ol2017 - PMNSB

O UUrulCÍptO DE NOVA SANfl AÁneARa, com personalidade juridica de direito público intemo, rnscrita no

CNPJ sob n'95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu PreÍeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n'018.008.959-50, doravante denominado Orgão

Gerenciador, em coníormidade com as Leis N' '10.520/02, N'8.666 de 21106/93 e suas alteraçÕes posteriores,

Decreto Federal N" 3.555/00. Decreto lúunicipal no 04í/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das

propostas apresentadas no Pregào Presêncial N" 2012017 . SRP, homologada pelo Prefeito Municipal

RESOLVE registrar os preços para eventual contratação de empresa no ramo de Íorneclmento de refeições (Self

Service e lVarmitex), preparadas e servidas nas dependências da licitante, conforme especiÍicado, oferecido pela

empresa MARIA IVONE BORTOTTI 076.146.2í8-08, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0.

24.107.051/0001-85, com endereço à Rua Zacarias Lemes Gonçalves, 287 Casa - CEP: 86250000 - Bairro:

Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste ato represêntada pela Sra. Maria lvone Bortotti, inscnta no CPF sob n0.

076.'Í46.218-08, RG n" 78597534, doravante denominada beneÍlciána da Ata, cuja proposta Íoi classiflcada,

observada as especiflcações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e

condiçóes abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual contÍatação de empresa no

ramo de fornecimento de refeiçóes (Self Service e Marmitex), preparadas e servidas nas dependéncias da

licitante, conforme especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial No 2012017 - PIVNSB,

independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador nào se obnga a contratar os serviços relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEX0 l, podendo até realizar licitação especifica para

contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condjçoes, o beneÍlciário do registro terá

preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFIC ÂO DO oBJETo E PR OS REGISTRADOS

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VrcÊNClA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 260 (duzentos e sêssenta) dias, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eÍlcácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do

lVunicípio de Nova Santa Bárbara.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

ITENS

Unidade:
de.; .

inàJida 'r.l

QuarÍtidade Preço'
unitário

PÍeço totalItem Código',,

do
piodubl
serviço

Desciriçáo dô prodúo/serviço lvhrca
do
pódío

Lote

1 7230 MARIVITEX TAI\,1ANH0 GRANDE, na

cidade de Nova Santa Bárbara contendo

no mínimo: arroz, feijã0, saladas,

verduras e came, acompanhado de 01

(um) refrigerante ou suco de 290 ml.

Embaladas em marmitex de alumínio.

FABRIC

AÇÃo
PROPR

IA

UN 788,00 9,50 7.486,00Lote

001

TOTAL 7.486,00

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.rrr.cov. br - wrvw.nsb r ov.br'

I

.-lr' i ;:,.-
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NOVA SANTA BARBARA

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correÉo por conta da seguinte dotação orçamentária

DOTAÇÕES

Conta da
despesa,.,r.,

Folte de 
1.

ÍêcuÍ§o .:,

NatrJ Íeza da dqesâ Grupo da fone

130 42.00 1.0 4.1 22.0030.2002 0 3 3.90.30 00.00 Do Exercício

150 02.00 1 .0 4. 1 22.0030.2002 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

330 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

340 504 3 3.90.30 00 00 Do Exercício

370 0 3.3.90.39,00 00 Do Exercicio

520 04.001.06.181 0090 2008 0 3.3 90.30,00 00 Do Exercicio

540 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

bbu 0 3.3.90.30 00.00 Do Exercicio

670 05.001.1 5. 1 22.01 00.20'1 0 504 3 3 90 30.00 00 Do Exercicio

730 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

740 504 3 3 90.39.00 00 Do Exercício

1370 05.003 20.608.021 0.201 6 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1390 05 003 20.608.021 0.201 6 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercícro
'1550 06.002 1 2.361.0240.20'1 8 0 3 3 90,30.00.00 Do Exercício

1560 06.002.1 2.36'1.0240.201 I 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1570 06.002.12 361.0240 2018 104 3 3 90.30 00 00 Do Exercício

1660 06.002.12.361.0240.201 8 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

1670 06.002.12 361.0240 2018 103 3.3 90 39 00 00 Do Exercício

1680 06.002.'Í2.36í.0240.20í 8 104 3.3.90.39.00 00 Do Exercicio

1960 06.003.1 2.361.0280.2021 102 3.3 90 30.00.00 Do ExercÍcio

1990 06 003 1 2.361.0280.2021 102 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2500 08.001. 10.301 0340.2027 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2510 08.001 1 0.301.0340.2027 3390300000 Do Exercício

2520 324 3.3.90,30.00 00 Do Exercício

2530 08 00'1 .10.301 .0340 2027 325 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2540 08.001.1 0.301.0340.2027 326 3 3.90.30.00.00 Do Exercicio

2590 08.00't.10 301.0340.2027 0 3390390000 Do Exercício

2600 08.001.10.301.0340.2027 303 3.3 90.39.00 00 Do Exercício

26í 0 08.001.10 301.0340.2027 324 3,3 90.39.00 00 Do Exercício

2760 08.002'10.301.0360.2029 ÁoE 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2770 08.002.10.301.0360.2029 4S5 3.3 90 39.00 00 Do Exercicio

2820 08.002.10.301.0370.2030 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2840 08.002.10 301.0370.2030 495 3.3.90.39.00 00 Do Exercicio

2940 08.002.10.304.0390.2032 497 3.3 90.30.00 00 Do Exercício
,)oÃn

08,002 10.304.0390.2032 497 3.3.90.39.00 00 Do Exercicio

3020 09.001.08.244.0410.2034 0 3,3 90 30.00 00 Do Exercicio

3050 09.001,08.244.04't 0.2034 0 3.3 90.39.00 00 Do Exercicio

3240 09.002.08 244.0430.2036 0 3.3 90.30 00 00 Do Exercicio

3250 09.002.08 244.0430.2036 741 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

3280 09.002.08.244.0430.2036 0 3.3 90 39 00 00 Do Exercicio

3400 09.003.08.243.0440.6037 0 3.3 90.30.00.00 Do Exercício

2

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov. br - urvrv.nsb ov.br
Rrra WalÍiedo Bittencouí de Moraes n' 222, Centro, I 43 . 3266.8100, X - 86.250-000

lFuncional 

Orogramática
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3440 og.ool.oa zae.oqao oosT ]o 3.3.90 39 00 00 Do Exercicio

3490 09.003.08243.0450.6038 I0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3510 09 003.08 243.0450 oOSS I 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

cúusuLA eutNTA. DA vALtDADE Dos pREÇos

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 260 (duzentos e sessênta) dias, a contar da

assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública

e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art.57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura lVunicipal de Nova Santa Bárbara, nào

se obnga a contratar os serviços refendos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de

Preços, podendo íazê-lo atraves de outra licitação quando lulgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indenização de qualquer espécie às empresas beneÍiciárias, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das

hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditóno e a ampla

deíesa.

CLAUSULA SEXTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Adminrstração:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fomecedores registrados;

- pelo Orgâo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especÍíico, assegurado o contraditóno e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços regrstrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçâo a

aplicação das penalrdades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pêdido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço regisüado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado,

- perder qualquer condição dê habilitaçâo ou qualiÍlcação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiílcadas;

- não cumprir as obngações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços,

- caracterizada qualquer hipótese de inexecuçáo total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram ongem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBRrcAçoEs DA BENEFtcTÁnn on arn
A Adludicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviços adjudrcado estntamente de acordo com as especiÍicaçÕes descntas no Termo de Referência,

bem como no prazo estabelecido e quantitativo so citado pelo Orgão Gerenciador, responsabilizando-se

)

Rua Walfredo Bitrencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 1266.8 I 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaorânsb.or.qov.br - u'rvrv.nsb.Dr.gov.br
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inteiramente pela execução inadequada. ManteÊse regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida)

na data do seu eÍetivo pagamento.

A Benellciaria da ata é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais, civis e comerciais

resultantes da contratação.

cúusuLA otrAVA- DAS oBRtcAÇoES Do MUNtciplo
Caberá a Prefeitura:

- prestar as iníormaçÕes e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser solicrtado pelo Detentor

da Ata,

- aprovar, quando necessáno, o cronograma físico definitivo da execuÇão dos serviços, apresentado pela licitante

vencedora;

- releitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as onentações passadas pelo Orgão

Gerenciador ou com as especiÍicaçoes constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEX0 L

cúusulA NoNA - DA AUToRTZAÇÃo PARA EXECUÇÃo DOS SERVTÇOS E EM|SSÃO DAS

AUT0RTZAÇ0ES DE EXECUÇÃO

As reÍeiçoes serão fomecidas, parceladamente, conforme necessidade das Secretarias lVunicipais, de acordo

com especiÍicações e preço Íegistrado, mediante apresentação de autonzação do município/secretaria (Vale

Reíeiçáo).

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO E QUALIDADE

0 prazo para fornecimento será IMEDIATO. As reÍeições devem ser preparadas e servidas, em conformidade

com os procedimentos técnicos, culinános e higiênicos preconizados para serviços de alimentação.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA PRESTAÇÃo DOS SERVIçOS

As reÍeiçoes deverão ser servidas nas dependências da Licitante, no sistema SeltService, sem que haja

qualquer restrição na escolha ou quantidade dos alimentos.

CúUSULA DECIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota flscal acompanhada da

certidão expedida conjuntamente pela Secretana da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tnbutários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contnbuições sociais previstas nas alineas

"a", "b" e "c" do parágrafo único do arligo 1 1 da Lei Federal n." 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a titulo de

substituiçã0, e às contnbuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Sttuação lunto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

beneflciána da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara fará o devido pagamento medianle depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,

agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento. 0 l\4unicípio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Presencial n' 2012017 - PIVNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneÍlciária

da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou a coneção monetária.

cúUSULA DÉCIMA TERcEIRÂ - DAS CoNDIcÔES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍlciária da Ata deverá (ão) obedecer às segurntes exigências:

- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

28',1
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PREFEITURA [/UNICIPAL
?S5NOVA SANTA BARBARA

ESÍADO DO PARANA

- Assumir inteira responsabilidade pela execuçâo do objeto, de acordo com as especiflcações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍlciária da Ata Íicará obrigada a:

- Executar os serviÇos nas condições, no preço e nos prazos constanles desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos serviços.

- Não veicular publicidade acerca do obleto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura i/unicipal de Nova Santa Bárbara.

- lvlanterem durante a execução da ata todas as condiçoes de habilitação e qualiÍlcação exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉcrMA eUARTA - DAS sANçôEs ADMINTSTRATTVAS

O descumprimento total ou parcial das obngações assumidas pelo íornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiflcativa aceita pelo órgâo ou êntidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

. Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estlmado total do contrato, em caso de recusa do 1 .0

colocada do item em assinar a Ata de RegisÍo de Preços;

. lvlulta de 0,3% (zero virgula lrês por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataÇão, além do desconto do

valor correspondente ao fomecimento não realizado pêla beneflciária da Ata, recolhida no prazo maximo

de 15 (quinze) dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais pêrdas e danos causados à AdministÍação.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneílciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabiveis, selam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiflcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes íreqüentes de energia elétrica e água:

d) enchentes;

e) impedimento de supnr os serviços com matenais devido à intenupção das vias de acesso às mesmas;

í) acréscimos de volumes ou modiÍicaçoes substanciais nos matenais;

g) escassez, íalta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços eiou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

lVunicipio.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, passando a substitui-los os seguintes instrumentos.

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoí)nsb.pr.Rov.br - rvrvw.nsb.rrr.qov.br
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PREFEITURA N,1UNI'I PAL

NOVA SANTA BARBARA
ES TAD O DO PARANA

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços

Se o classiÍlcado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçâ0,

para substitui-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem preluizo da aplicação das sançôes cabiveis previstas neste Edital.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DAS DISPOSIçOES FINAIS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial N" 20/20í7 e as propostas das empresas classiÍlcadas em

ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis no 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes

pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dinmidas possíveis düvidas oriundas desta licitação.

E, para íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, seÍá assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata.

Nova Santa Bárbara, 2810812017

,86

ák'
RG n' 5.943.1 84-6 SESP/PR

Prefeito Municipal

Autoridade Competente

\., u.* e-ít-fr'a1.)a
Maria lvone Bortotti

i,LC-

Empresa: [.4ana lvone Bortotti 076. 146.21 8-08

CNPJ,

Be

24 1-857

a Ata

Lucio Alberto dos Reis

Secretário lVunicipal de Obras, Trabalho e Geração de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

Miche{t'res de Jesus
Secretána Municipal de Saúde Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

6
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Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICIAL _
Lêi n'660, de 02 de abrll
de 2013.

Edição N'1069 - Nova Santa Bárbara, Parâná Segunda-Íeira, 28 de Agosto de 2017

I . Atos do Poder Erecutivo
EXTRÂTO 2' TERi.!O ÂOIÍNO

ContÍalanle: I\íunicípio dê Nova Senb Bárbara.

ContÍâlêciâ C0PEL TELECoMUNICAçoES SiÂ

objêto: Contra,aÉo de ernpresa para Íornecirnenlo de lntemet bâida Larga.

Conlrato 0riginâl n' 021/2015.

Aditivo de Pralo: 12 (dozê) meses oJ sela. até 27108/20í8

',áis e vinte e kés cêntevos), rnensêrs lotalizando RS 19.598,76 (derenovê mil, quinhentose novêntaêoito reais êsetentâ e sêls cêntâvos).
Recurso§r Secíelana M!aicpa oe Saúde

Secrelarias SecreIâiia Munrcpal de Sêúde.

REsPoNsÁvEL JURíDlco: GabÍielAlÍnêda de Jesrs,oAB/PR n" 81.963.

Data de ass nat!ra do leÍmo de ad trvo.2qqqzllf.
ETTRATO 40 TERMO ÂOITIVOAO CONTRÂTO N'029/20í4

Blte..oun de Mcraes.222. ê a êmpíesa GENTE SEGURÀDoRA S/Â, nscÍtá.c CNPJ sob n" 90.180.605'0001{2 corn sede nâ AvCarlos Gornês 350-CEP 90480C00-BaÍo Bôa

VisÉ Po,1c AlegÍe RS.

objêto:ConlraleÉo de cobert!Ía de seguro para veiculos e maquinas pesadas da kola munrcpal.

Píegào Píesenca 1.0 42 2C11-Pl,lNS8.
ContÍato 0riginal nô 029/2014
PRÁ20 DE VIGENCIA: i.{ars '2 (ccze) meses, oJ seta, até 27i084018.
Valor do Adilivo: R$ 30.119,87 (t nta mil, cento e dêzênove rÊais ê oitenta e sete cenlavos)
RESPONSÂVEL JURIDICo: GabnelAl.fe Ca de JesLs.oAB/PR n'81.963
Da'€ ce ass.âIirâ do lerno de aditrvo ?!l!!EEIf,

PARTES: MUNTCíPlO DE NOVASANTÂ BÁRBARÂ pessoa luííd ca de d rerto publico nreÍ\a. inscntá nô CNPJ sob o r'95.561.080/00C1$0. co-n sede acÍn nsiÍalvâ ra RLra WalÍ.edo

6 rtefcouí de NaÂes 222 ea empresa P0RT0 SEGURo CIA DE SEGURoS GERAIS, nsüla IoCNPJ scb n' 61 198164i00016C.ômsederaAvRioBra.co. 1489-CÉP:

01205905 - Barrro. Canrpos Eliseos Sác Pêu o/SP.

- 
'jeto. Cc- a aÇãa de cobellÍa ce seq- o 3d à verc-os e raor'ras cesaoas ca,'tid _lJ1rcpal

Pregão Presencâ n." 42i2014 - Pl\,fNSB.

Contrato 0riginal n" 028/2014

PRÂZO DE VIGENCIA: Mars '2 looze) meses oir setê, âté 271082018.

Valor do Addivo: R$ 52.882,80 (cinquênta ê dois mil, oilocentos ê oitente ê dois rêais e oilênla cêntavos).
REsPoNSÁVELJURiDtcor Gâbrê Atmedade JesLs.oAB/PRn'81 963

Dâi2 de ass nâtLrra do lermo dê adillvo 28/08/2017.

EXIRAÍO DA ATA OE REGISTRO DE 0 N.' 6,1t201 7 -

objêto - Regrslío de píeços paÉ eve ntuâl contrâlação de êmpresa no Íamo de fornêcimênto de reíejçóes (SelíSêrvice e Marmiler)

VALIDADE DAÂTÁ: De 2Bl08n017 a1110512018.

BEBEFtctÁRlÂ DA ATA: MARTA lvoNÉ B0Rr0rTt 076.'146.218{8
CNPi sob n". 24.107.051/0001-85
Ruâ Zacaras Lemes GonÇalves. 287 Casâ - CEP 862500C0 - Bâ rro Cênlro Nova Sanla 8árbaÍai PR

RESP0NSAVEL JURlolco: Gabne Afl.erda ie Jesus oAB/PR n'81.963.

ESPECI ÃO DO OBJEIO E PR OS REGISTRADOS

P N" 2O2Ol7.PITNSB

IÍENS

PreçoItem ffirgo do
píDduh/6eÍviço

oêsdiFo do FodJto/sêíYiço 0uânüdade Píeço lolâlLob

FABRIcAÇÃO

PROPR A

l.tN 788.00 950 7.486.00Lote 001 7na [4ARM|ÍEX TAMANHo GRANDE na cdade dê Nova Sanla BárbaÍa conlendo no mlnimo.

ar.oz, Íelão sa adas. verduras e came aconpanlrado de 01 (um)reíngerân1e ou s!m de 290

rn. Embaedas eÍl rnal.n ilex de alurnilro.

ÍOTÂL 7.486,00

FJa Vra'rsc ts iie.couÍ ce VÕtàes.'?22 Cer',ta
Foie aãr ,r3r3266 3100

E eà I derôôica@.sb pÍOov.bÍ
lvw nsb.pr.gôv b/

1r:. .sbc/qôv.rpôtatr.arspa.erêaoa.:o.íca eêf,ô..rrr.

,-em! a$rá€ Fr Ceô'á!. lq.l2 - Loâ Sêrl2
iláôÉ FlhrLÉ tlflpâl 95§610t4000160 - ÁC SulréÁ -
Sua ãuienlhid.de á g@hda dà§46 qÉ viuel .âdo a[_e6 dô

!E híprNopr.gd.õÍrpoírlt wmcddiaiNiciál
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Lole 122 1 1099 SERINGA DESCARÍAVÉL DE 20 ML sêm agulha, srliconr?âda, estérit,
gredlação nílida peÍmanente, coÍn ponla coneclora lrpo luêr, embob @m ptstão

(bofiacha) deshzafte, embahda indiüdualÍnente mm abeíura assépúca
contendo dados, procêdéncia, dala da Íabric2çáo, valdade, n0 do lote, caixa d
100 un dades

DESCARPACK
SERINGA 20ML

LI,JER SLIP

200,00 31,99 6.398,00

Lotê 123 1 1069 SER NGA DESCARTÂVEL DE 5 ML sem agulhâ siliconrzâda, estéÍil,
gÉduaçáo iílida pêÍmanente, com ponla coneclorâ trpo luer, eÍnbob com pistáo
(bcíacha) deslizanle, embalada indiüdua Ínente coÍn abedurâ âsséplica,
contendo dados, procedênoa, data da IabncaÉo, ydldade, n0 do lote, cáxad
100 !n dâdes

DESCARPACK

SERINGA 5ML
LIJER SLLP

cx 60 00 1170 702 00

Lolê 138 1 2278 TESoURA CIRURGICA MEÍZEMBAIJM pale uso geElÍetr 12 cÍn A8C I"IETZÉM8AUM

12 REÍA
UN 10.00 21,50 215,00

Lole 140 1 4314 T0UCÂ DESCARTAVEL Touce descaíável, pÍoduto produzdos em polipmpileno
(lnt) , íormato anetômco côín êláslrco êm lodá borde, cor bÍanca. Embalegem
com 100 unidades

TAIGE TNT

BRÀNCÀ
UN 10.00 5,19 51,90

ÍOTAL 7.936,60

269
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PUBLICACÃO TRIIiIESTRAL DO EXÍRATO OA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 46/20'7 - PiINSB - REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" I712017 - PMNSE

oBJETo - Reqislío de preços para eventual aquisiçáo de materiais de enfermagêm, matêriais odonlologico6 e mêdicâmênto6 injêtávei6

VALIDADE DA ATAr Dê 1510512017 a1410512018.

BENEFICúRlA DA ÂTA: MARILDA MTJLLER DÂ SILVA E CIA LTDÁ
CNPJ sob n! 10.474.392/0001-84 com êndereço à Rua Pedro Alvês N0 1209 - CEP

RESPONSAVEL JURIDICO: GabnelAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963
85010080 - Bainor Balel, GuaÍap!avalPR

OO OBJETO E PRE REGISTRÂDOSESPECIFI

IÍENS

PíBÍo @ILlb Its'l có@do I
lmdrbfssíriço I

Dêahto do rcd&/§êniF I reta ao

I D.odob ,

lJlltsdedo
ÍÍtsií.,á

qlanf@ PlEço
unMib

UN i 00.00 22,94 2.2U.40Lote 127 1 lsoNDA FoLLEY 2v N' 16 sl-lcôNE Bãlãô rêsrsrenE â aliâ orêssáô e de íácill âd!"nwê

lrnsrlaçáo Sonoa cor orÍlcro d,sra e diàmeLo.ntemo liso, Váfuuh oê insuiaÉo;l

lcoreclor L " veÍsâ|. Sorda íabricadâ êm '00% srl cone, con oo.la d,slá | atrâuÍnáIrcá. I

6897

2.291,00ÍOTAL

EXTRATO DA ÂTA DE REGISTRO DE PR N.â19/2017 - PiilNSB - RE EAOP

oBJETo - Rêgislro de preços para êvênfual aquisição dê matêriâis dê enÍermagem, materiei6 odontológico6 e mêdicâmêntos injêlávêis

VALIDÂDE 0Â ATÀ: 0e í5i05/20'17 a 1{05/2018.
BENEFICúR|A DA ATA: SÂNÍA LUCIA PRODUTOS PARA SAUOE EIRELI

CNPJ sob n".21.536 580/0001{6, coÍn endereçp à Rue Merecheloeodoro dâ Fonseca - CEP:89802141 Chapeco/Sc

RESPoNSÂVEL JURIDICO: GabnelAlmeida de Jesus,oAB/PR n" 81.963.

ESPECIF Ão Do oBJETo E OS REGISTRADOS

Lote 135

pueIEÀcÃo TRiUESTRAL Do sTRÂTo DA ATA DE REGISTRo oE PREco N," $n017 - PMNSB . REFERENTE Ao PREGÂo PRESENCIAL N" 2Ol20I7 - PMNSB

oBJETo - Registío dê prêços para êvênlual contrâtaÉo dê êmprê6a no ramo dê Íornêcimênto dê refeiçóês (Sêlf Sêrvicê ê Marmilêx), prêparada6 ê sedidas nas
depêndéncias da licitantê.

VALIDÂDE DÂ ATAi Dê ír05i20í7 a í1105/20'18.

BENEFICúRIÂ DA ATA:JANAINA S. CHAVES RES]AURANTE LTDÀ.IIE
CNPJ sob n!. 11.866.958/0001{6, com endeÍeço à Ruâ ouinlino 8ocáiúva, 674 - CEP: 8ô020150 - Bai.roi Cenko, Londnna/PR
RESPONSAVEL JURIoICO: GabnelAlmerda de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DiáÍio Oficial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
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píodq'b/Ê8Ívlçq Yti.,i§T
1 1216 TERMoMETRo A LTAZER Íêrmômelío DE lal lnhaveÍmelho Com Mila Laser f50o A

380" C)Temómetío lníravermelho PossurSensoÍ De TempeEt!Ía De AÍnplficâdor
De Sinal PÍocessamento E Display 0e Lcd Com Luz 0e Fundo. lnformações

TecÍricás1. Leiluía EÍn Celsius 0u Fehrenheil2. Equ Dado Com llÍn LaseÍ PâÍa MiíâÍ
3. FunÉo Hold TempeEtuÉ 4. Lu2 De FuMo Ld 5. 20 Segundo Desligamênlo

Aulomático 6. Leve E De Fácil operaÉo O Termômelro lnfraveÍmelho Dl]talPâra O

lJso Pofssronâl Gm-300 0Íerece MáxiÍna Confanç! E Píecisão.ldealParâ
Mediçoes PÍecisas Sern Conlalo.. Possibrlita vsuâhzaÇão lnslantànea 0a
Temperalurâ Medlda No oisplay De CristalLiqu do. Classê: Termôme lÍo

lníIavennelho Parâ Allas Têmperaturas Dados Do PÍodulo: Faixe De Tempêratura' .

50 A 380'C ('58 Â 71 6"F) Preosáo (-50 A 0 "C) I 2"C - (0 A 380 'C) i - I ,5"C
Drslánciâ Razáo Do Ponlo 12: 1 Emissividadêr Regu ávêiTempo De Resposlâ E De

Cornprimento De onda:500ms Repeübilidade 1 Resoluçãor0.1 oC fF SdeÉo
Celsus / FâhÍenhetiSim Funçáo Aíma?enarn€nlo De Dados:Sim Mira Laser Sirn

FunÉo Liga E Desliga Luz No Drsplay:Sim FunÉo Des lgamenlo Âutomátrco/

Ênconomiê De Baleíia: Sim lndrcaÉo De Batena Fraca: Sirn Caràclerislicás Gerars

Al menláçáo: Batena Ahâlna I Vdc (Não Indusá) Deslgamenlo Âutomálrco Apos 7

Segundos Fora De Uso ÍemperalLrra De Aínázênâgem -20 A 60oC/TemperâtuÉ 0e
TÍabalho 0 A 40'C Vidâ Ulil Da EaleÍra Em Uso Conlinuo - 168-240 Horas Cor Do

PÍodulo:Laranja E Prelo Dirnênsóês:88 X 42 X 175 Mm (LX P XA).

BENEIECH UN 4,00 195,97 783 88

783,88TOTAL

Rua WâlÍredo Biltenmurl de Moraes n'222 - Ce.lro
Fone/Fax: (43) 32661100

E{nâil. dianooÍcÉl@nsb pí.gov.br - Sitê *$av.nsb.pÍ.gov-br
ww.transparonciapara'ra.com.brdoênsb

odunEôro âsin.co pc cerrÍédo o0ra Noía sãnla
8áúaÉ Prelélua [&nroDá: 95ti10ê00O01ô0 -AC
SERASÂ- Süâ âutênl'ó.bdê é grrútjd! d6dê qG visúàl?icô
ItE!É5 do !it.: !ul'_'$!y§.r4rrjsEre$úrEuaú1,!d$urb..



Nova Santa Bárbara - PR, 16 de Novembro de 2017 - Diáno
ESPECIF Ão oo oBJETo E

Oficial Elelrônico . EdiçÁo. 112112017 -l9l
OS REGISTRÂDOS

?_i I
TENS

to&- iert có@ô
9roáJbesNiÇo

, D€§(,Fdo pEdrF@iço lraí.a do
iFiiiàJb

!íüd€ de
::..n dda

O08n0d6dê Preço
uriÉdo

Prêço loEl

Lole 001 7228 REFEIÇÁ0 INDIVIDUAL (Selí Service) nâ cdadê de Londrinâ mntendo no mínimo
âÍrDz, íeláo. ÍnacrÍão 03 (tÍés) hpos de sálâdas, verduras e 02 üpos de cáme
(b.ànca e verme ha), acompânhado de 01 (um) reftigeÍanle ou suco de 290 ml.

CASA
NOVA

UN 620.00 13 90 8.618,00

ÍoÍÀL 8.618,00

PUBLICACÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREC o N.. 5íl20í7 - PMNSB. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 2Ol2017 - PMNSB

oBJETo - Registro dê prêços paía evêntual conkatação de empresa no ramo de íomecimenlo dê Íeíêiçoes (Sêlí Sêrvice ê Marmitêr), prepaÍâdas ê sêrvidas nâs
dêpendências da Iicitante,

ESPECI DO OBJETO E PRE REGISTRADOS

Lole 001

OTÂL

OBJETo - Registro de píêços paía êvêntual contrataçào dê êmpíêsa no ramo dê íornêcimênto dê rêfeiçóês (Sêlí Sêrvice ê Marmitex), preparadas e servidas nas

dêpendêncles da licitantê.

VALIDADE DA ATA: De íí05/20í7 a í{0512018.
BENEFICúRIA OA ATA: MARIA IVONE BORTOTTI 076,146,218.0E

CNP,I sob n'. 24.107 051/0001-85, com endeíêço à Rla Zacanas Lemes Gonçêlves, 287 Casa - CEP| 86250000 - Baino: Cêntío, Novâ Santâ Báôaía,/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO: GabnelAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.

ESPECIFICÂ DO OBJETO E PRE OS REGISTRAOOS

-eto- Registío de píêços para eyentualcontratação de empresa nô ramo de fornêcimento dê rêíêiçõês (Selí Sêrvice e Marmiter).

VÂLIDADE DAATA: Dê 1t05/20í7 a í405i2018.
BENEFICúRÁ DA ATÀ: VILMAR PEDROSO OA SILVA & CIrÀ. LTOA - EPP

CNPJ sob n". 12.816.657/0001{0, com êndêreç, à Av. XV de Fêvêrerro, 213 B - CEP 8ô300000 - BaiÍrorCentro, Cornélo Proópio/PR
RESPONSAVEL JURIoICO: GabrielAlmêida de Jesls. OAB/PR n" 81 963.

VALIDADE 0ÀÀTAl De 2A0A201f à 140512018.

BEBEFICúRA DA ATA: MÂRIA MONE BORÍOTTI 076,í16.2í 8.08

CNPJ sob n". 24.1 07.051/0001-85
Rua Zac€ías Lemes Gonçalvês.287 Casa - CEP 86250000 - BairrorCentro, Nova Sanla BáôaÍa/PR
RESPONSÀVEL JURíDICO: GabrelAlmêida de Jesus, oAB/PR n" 81.963.

ESPECIF DO OBJETO E OS REGISTRADOS

IÍENS

Código doLob lbn Dêss@ do pDúrti/seív(D unildê dê
. rinêdHa -

QtEnlidado P,Bço

r{úlÁÍb
PIeço bbl

3 7231 qtFÉçÃO INOIVIOLJAL íSelÍ SêMc€). na croade de CoÍê'ro procop o collendo nol
Tir no aÍ07. íerjáo, .nacaíáo 03 Í[ês] Iroos de sahdas. verduras e 02 tDos de ca.rel
(brará e veÍmelhâJ. âcorpanhaoo de 01 (LTl .êliqeÍaFE ou sJco de 290 Tl I

UN 390,00 23 50 9.165,00

9.165,00

ITENS

r Códip Oo

FldubÀervrf,

PÍeqo bbl. i@ ds ,

i:rpldrrb. '..

Uni,adede
- mêdda.:,

Orrd da& PÍEço

uniüíb
tob llem 066úhãoe $otubJiflíô

8.00 800,00MARMITEX TÂMÁNHo MED|o, na cLdade de Nova Sanlâ Báóala conlendo no

mínrmo: âíoz, lelão, saadas, verduEs e câme, aclmpânhâdo de 01 (uÍn)

ÍeÍrigerante ou suco de 290 ml Embaladas em mâÍmilex de âlumínio.

FÂBRlCAÇÁO

PROPRIA

UN 100 00Lote 001 2 7229

800,00TOTAL

ITENS

Códl0o do

ooéuotsentiço

GllÍidadÊ Preeo

-iihitário

Preço toblLob Item
.9,é5.liÉo 

@ eíodut y 
:::r l

lralcà do

rúÉüiltÚ'

t Í*lado
ôriiâddâ

Lole 001 1 7na MARMITEX TÂMANHO GRANDE, na cidade de Nova Sanla Bárbara

contendo no minimo:aIroz íerjáo saladas, verdurds e came acompanhado
de 01 (um) reírigerante ou suco de 290 ml. Embaladas em maÍmilex de

a uminio

FABRIcAÇÃO

PROPRIÂ
UN 788,00 9,50 7.486,00

TOTAL 7,4E6,00

avtso DE UctrÂcÃo
PREGÀo ELETRôNtco n." 48/20í7

Objêlo: Aquisição dê uma pá+âllêgadêira, para sup r as nêcessidades da Sêcrêtaria Municipâl de Obras, do Trabalho e Geraçào de Empregos.

Tipo Menor prêço, por- têm.

lNlClO 0A SESSAO DE DISPUTÂ DE PREÇOS: às 09h00min do dia 30i11I20í7, poÍ meD do Poda COMPRASNET alíavés do sLtê

htlDr\Â1Àr.v.comDíasqovernamentais.qov.br - UASG - 985457.

Diário Oficial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua WalfÍedo artlencouí de Moraes n'222 - Cenlío

Fone/Fâx. (43) 3266-8100
Eflail diâíioollcial@nsb.pr gov.br - Site ww.nsb.pÍ.gov bÍ

*r,'v'/.transpaÍencraparana.com.bÍ/doênsb
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST ADO DO PARANA

TER}IO DE JI]NTÁDÀ DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
pnncÃo PRESENCIAL No 2ol2017

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2017, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo de Pregão Presencial n' 2012017, numeradas do no 25 I ao no

272, que corresponde a este termo.

lEbitu Cristitu Lulüí Santos
Responsável pelo Setor de citações

Rua walliedo Bittencoun de Moraes Ír'222. Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.25 0-000 Nova Sanla Ilárbâra. Paraná

Il-mail lrcitacao ii nsb - rrrrrr'.nsb.pr.gor bI



Nova Santa Bá rbaÍa - PR, 16 de Fevereiro de 2018 - Diário Oficial Eletrônico - Edição 11781201
7 - PMNSS. REFERENÍE ÂO PREGÁO PRE

I -1101.
SENCIAL N" 2Oi2O17- PMNSBPUBLICACÃO TRIMESTRÁL EXTRATO DÂ ÂTÂ DE REGI STRO DE PRECO N.O í)/20í

oBJETO - Regislro de preços para eventual conEatação de empresa no íâmo ds Íornecimênto de reíeiçóes {Sell Servicê e Maímitex), prêparâdes e seryidas nas
dependências da licitanlê.

atJ

VÀL|DÀDE DA ATÂ: De | 510512017 a 14105t2018.

BENEFICIÁRlA DA ATA: JANAINÀ S. CHAVES RESTAURANTE LTDA,ME
CNPJ sob n'. 11 866 958i 0001-86, clm endeÍeço à Rua Quinlino Bocaiúva, 674 - CEP: 8ô020150 - Ba í0. CênlÍo, Londnna/pR
RESPONSAVEL JURIDICo: Gàbne A.me da de -esJs OAB/PR n' 81 963

VALIoADE 0A ATA: De 1r0t2017 e 14/05/2018.
BENEFICÉRh DÁ ATAI VILMAR PEDROSO OA SILVA & CIÂ. LTDA- EPP

,{NPJ sob 0". 12 816.657/0001{0, com endeÍeço à Av. Xv de FeveÍeiro, 213 B - CEP. 86300000 - Baiíro. CenlÍo, Comélio Píoópio/PR
:SPONSÁVEL JURÍDICO: Gabnel Almerda de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

ESPECIFI OO OBJETO E PR REGISTRADOS

OBJETO - Rêgistro de pr6ços para eventual contrataçáo de emprêsa no ramo de fornecimenlo dê rêíeiçóes (Sêlí Servicê e Marmitex), píêparadâs e se idas nas
dependências da licitante.

ESPECIFI DO OBJETO E P OS REGISTRÁDOS

NS

-P

08JETO - Registro dê preços para êventual contrataçáo de empresa no ramo da Íornacimento de rcÍeiçoes (Self Service e Marmitax), prepaíadâs a servidas nas

depêndências da licitante.

VÀLl0A0E DA ATÂr De 1í0í2017 a 1{05/2018.
BENEFTCIÁRIA OÂ ATAI MÂRIA IVONE BORTOTTT 076, í 46.2I8-08
CNPJ sob n". 24.107.051/0001€5 com endereço à Rua Zacárias Lemes Gonçálves, 287 Casa - CEP: 86250000 - 8aiÍo: Cenfo, Nova Santa BáôardPR
RESPONSÁVEL JURÍD|COr GabnetAtmeida de Jesus OÂB/PR n" 81.963.

ESPECIFIC Ão Do oBJETo E PR OS REGISTRAOOS

:NS

PUBLICACÁO ÍRITESTRÂL ETTRÂTO OA ÂTA OE REGISTRO DE PRECO N.C 6,I/20í 7 - PMIISE . REFEREI,IIE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 2O/20I7 - PMNSB

Objêto - Regislro dê prêços para evenlual contEtaçráo de empresa no ramo de fomêcimênlo de rsfêiçoes (SêlÍ Service e Mermitêx).

VÂLIDADE DA AÍA: De 28i08/20Í7 a 14/05/201E.

EEBEFICÉR|A DA ATÂ: MÂRIÂ IVONE BORTOTTI 076.í45.2í&08
CNPJ sob n". 24.107.051/0001-85
Rua Za@nas Lemês Gonçalves, 287 Casà - CEP: 86250000 - BarÍro: CentÍo, Nova Sanla 8árbara/PR
RESPoIISAVEL JURl0lC0: GabÍelAlneda de Jesus. OAB/PR n'81.963

ESPECIFI OO OBJETO E OS REGISTRÂDOS

Oiário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa

ITENS

Lab llem Cód'go do
pÍodub/sêNip

Dc6ari#o ú ptDd'rbíseÍtig) lld€a ô
pr9dub

Unbad. d6
,:medlda '

ouaííüads PÍÉ9o uniláú P.eso tolâl

Lote 001 4 7228 REFEIÇÁO IND VIDUAI (SelfServrcc), na cdade de Londnna
conlendo no Íninmo: aíoz. Íejão macaÍÍão. 03 (lrés) lrpos de
saladas, verdLrras e 02 bpos de carnê (bÍancá e vermeha),
aclmpanhado de 01 (um) íefrig€.ante ou suco de 290 ml.

CÂSA
NOVA

UN 620,00 13,90 8.618,00

TOTAL 8.6t8,00

Código doLoD Itêm Dêsã{áo do FoduldsêNip MrIea &
Fpdub

Urddâd€ ds
n di,8

rêço tobl0qaíiikdÊ
feçounúám f

Lote 001 3 1231 REFÊIÇÃO NDIVIDUAL (SelÍServrcê) na crdade de CoÍnélio

Procópio conlendo no min moraíroz íerláo, ma€íráo,03 (líés)

üpos de sa adas, veÍduÍas e 02 üposde carne (brenca e

vermelha), âcomp€nhado de 01 (um) Íêhgerante ou suco de

290 ml.

UN 390,00 165,0050

OTAL 165,00

h,lena do

boauolD6É.riÉo 

do etodub/soÍüçaftdrgo do
pÍotub/s€íú@

hlJade de
íúdda fPreço 

rnitimo Preço totalLo& Itêm

Lole 001 2 7229 ABRrCÂÇÀ0

ROPRIA

UN 100,00 00 800,00

800,00AL

MARM TEX TAMANHO 10, na cidade de Nova Sanla

ml. Embaladas eÍn mâÍmrlex de aluÍninio

Báíbara conlendo no mínimo:aíoz, íeilào, sáladas, verduras e

Íne, acompanhado de 01 (um)reftigerante ou suco de 290

ITENS

Código 6Lo& Item lilãIta do FJli,* d" lo'E lEdedê P"ç"
lptodub Imedidâ I lunihÍio

DesqiÉo do ÊoúJblsêíriço PÍeço tobl

LoLe 001 I2JÚ lelARlMrTEx IAMAI\]tO GÍiANDE nà üoaoe oe Nova SanÉ lrnaArCaçl{ut liOe * lv:,, 7.48b !ú

Rua WalÍíedo ELllencouí dê MoÍaes n'222 -Cenlrô
Fone,Fax: (a3) 3266-8r00

E-mall. diaÍioolcral@nsbpí.gov.bí-Siter w\ral nsb.pí gov.bÍ
www.lransparenciaparana com.bÍ/doensb

D.àimnl. ni.n.c. Arr alvrl,{oc [r]:{.i rl.í: S..:
Batar? PÍ€lBreía Hú1oFa 9',rj laArl tul160-Áa

. SEBASÂ- slra aulêôtrcdade ê B:rãnrdi í.ir€ qre ,Lrúr,lrado
i ilrára\ ÍL dÊ. ItD.,rú4rd$!.e:l!!!.üa! r@llr1,,çtu1!
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Bálbâra conlendo no Ínintmo: aÍoz, íelã0. sáladas, verduras e
came, acompanhadode 01 (urn)ÍeÍngerante ou sum de 290 ml.
Êmbaladas em mal.mitex de al!minio.

PROPRIA

TOTAL 7.486,00

PORTÀRIA NOl)l/20í8

0 DIREToR GERAL D0 sÀMÂE - SÊRvlÇo auTÔNoMo MUNlclPÂL oE ÁGUA E EsGoTo DE NovA SANTA BÁRBARÁ, no uso de suas atribuiçôes
legais, em especial o disposto no art, 14 da Lei no 61312012, de 3010112012;

RESOLVE

ÀÍ1. 10. Concêder ao seNdor relacronado no Anexo Unrco, progressáo VERTICAL, face a apÍêseôlaçáo de doclmentaÉo compaobatória da conclusào da
habilitaÉo de c!co lécnico nâ áíêa de aluaçáo.

Att. I - Esta Porlâna entrará em vigoí nâ dala de sua pub[cáção, revogadas todas as drsposi@s contráias, com eíettos ínanc€iros a pâÍtir dê 01 dê ÍeveÍetío
de 2018.

Nova Santa Bàóara. 16 de Íeverêio dê 2018

GERSON NOGUEIRÁ JUNIOR

DIRETOR PRESIOENTE DO SAIIIAE

ANEXO UNICO

Nome

MaÍcos Barbosa dos Sanlos 5

GERSON NOGUEIRA JUNIOR
OIRETOR PRESIDENÍE DO SAMÁE

Cargo NívelÂnteíior
Reíerência
Anterio.

NívêlAtual
Reíerênciã Atual

Agente AurillaÍ de Serviç.s
0peracionais

5
l

DECTSAO-PROCESSOADnTN§TRAT|V0 N. 00r/20í8

'1. Tíalam-se os a!los de prcc€sso admifistratvo instaLrÉdo para o ,lm de apuÍar evenlual descumpdmenlo do contrato adminrstratjvo 004/2014 de empreitada de

obra, decoÍenle do procedrmento de lomada de preç, n0 011/2013, para construçào da denominâda 'Quadra escolar coberla, com vesliáflo', que atendeíia ao TeÍmo de
Compromisso P4C205914/2013, por paÍte da empresa Goes & Go€s Engenhaíia LTDÀ - ME.

2. 0 engenherro muniopai, em que pese haver reahzado o recebimento pÍovisóno da obía apuíou, em píazo não superior ao previsto no §30 do ad. 73 da Ler no

I666/93, na ocasião do recêbimenlo defrnitivo, o descumprimento de itens do pÍojelo padrá0. A procuradoÍia manifeslou-se pela apuração dos ditos descumpdmenlos,

acÍesc€nlando releyantes inÍormaÇocs acerc€ da nào manutençáo das coodiçoes de habilitaçáo fiscálda empÍesa ao longo do contêto.
3. A empÍesa contratada Íor devidamente cihda pa Ía apresentaÍ deíesa pÍévia, conlorme AR. de fl. 1 1 8.

^.. 
4, Adveio, pois relalóno da comissão opinando pela íescisáo do conlralo administrctivo no 004/2014, lirmado com a empÍesa Goes & Goes Engenhanâ LTDA -

a; aplicaÉo à empresa Goes E Goes EngenhaÍia LTDA ME a peoalidade de suspensão temporária de paírcipação em licitaÉo e rmpedimento de contíatâÍ com a

AdmrnistraÉo, que se apurou em R§33422,32 (lrirla e lrês mrl qualrocentos e vinte e dors Íêais e lrinla e dois centâvos), em conformidade com o an 80, lV, da Lei n"

8.666/93.
5. E o oÍeve relalo. passo a decrdiÍ

6. Os apontamentos ÍeaLizados pelo engenheiÍo rcsponsávêl pela frscaLizaçáo da obra em queslão, assim como os aponlamentos ÍealEados pelo corpo juÍidÉo,

náo Íoram objelo de insuÍgência pela empÍesa contralada, que mântev+se inerte, mesmo sendo devidamente citada e inlrmada à apresenlação de deÍêsa píeliÍninaí pelo

que resta amplamênte demoÔskado, sem opos(êo, o deso.rmpÍimento de disposiçres conúatuais, editalícras e do póprio pmjêto pâdráo, que devenam ter sido segurdos à

nscá pela empresa conlratada Enlendo, pois, necessána e provrda de lêgalidadê, como opinou a comissáo, a rêscisâo do conkalo adminrstralivo de no 004/2014, celebÍado

enlíe o Mún cipio de Nova Sanla 3áÍbaÍa e a empresa Goes & Goes Enqenhana LTDA-ME

qua seja. a de slspensào lemporâna de pârtrcrpâÉo em licilaç3o e mpedimento de conlratar com a Admrnrslraçao pelo periodo dê 0T (um) ano e a conoulâ pralrcada pela

empresa contralada, que llagranlemenle desc!mpÍiu obrigaçoes anlenoÍÍnente assumrdas.

8. 0e igual modo, íoi acerlada a condusáo dâ comissão designada quando. ap!rando os pÍejuizos experimentados pêlo Munrcípio, opinou pela relençáo dos

pagamenlos reíerentes exclusivamenle àquilo que deveÍá ser erecutado novamenle pela munrcipalidade para o liel cumpnmenlo ao pÍojêto oÍiginal da obra. Ta
posicionamento Ínoska amparo ao pnncípD da proporciona[dade e, lambérn, ao da ÍnoÍalidade, já que deixou de incluir na glosa os valores do que Ío paÍcralmenle

execulâdo pela conlralada, aÍaslando pors, quaiquer possibilidade de a Adminrslraçao eniqueceÍ-se licilamente às clstâs do parlrculaÍ

9. Segue os termos contidos no relalóno llnalda coÍnrssáo'

PROCESSO ADMINISÍRAÍIVO. OESCUMPRIMENTO CONTRIÍUAL. AUSÊNCIA DE DEFESA
PRELTMNAR. ATO DE CÍÍAçÃO VÁUOO E pERFETÍo. CONCLUSÂO DÂ COMTSSÃO PELO
DESCUMPRIMENTO CONÍRATUAL, DO PROJETO E EDITAL DE LICITAçÃo, RESCISÁO
CONTRÂTUAL. SANçÃO OE SUSPENSÁO TEMPORÁRIA DE PARTICIPÂR EM LICITAçÃO,
GLOSA EM VÀLORES NÂO SUPERIORES AOS PREJUIZOS ÀPURÂDOS. DECISAO,

H0MOLOGÂÇÁ0.

Í. DO T ERUO
II,1, DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUÂL

De fato, de acordo com o relalório técnlco e Íotos apresenladas pelo engenheiÍ0, responsável pelâ llscali2aÉo da obra não há similitude entre
o paoielo e o que de lato íoi exacutado - documenlos da fls, 0245. Íambem náo houve poÍ parle da empresa iôleressada, qua queÍ

maniieslação tendente a desconsllurr as aÍirmaçoes do responsávei lécn co pela fisca[zação.
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