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d.l) Da guia da ART do Engenheiro responsável pela obra;
d.2) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND;
d.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
d.4) Da garantia de execução.

A liberação da ultima parcela Íica condicionada à apresentação:

e.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS,
referente ao objeto contratado concluído;
e.2) Do Termo de Recebimento Provisorio; e
e.3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas
de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo
de água e energia, durante a execução do objeto do lote, são de
inteira responsabilidade da Contratada.

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 (noventa) dias,
contados da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA sÉIn/Ia. Do PHAzo DE ENTREGA DA oBRA

A contratada obriga-se a entregar a obra concluída, sem
nenhuma pendência e provisoriamente recebida, em até 60 (sessenta) dias, contados do 10e

(décimo) dia da data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA. DO RECEBIMENTO DA OBRA

A Íiscalização da execução da obra será feita por técnico
devidamente habilitado e credenciado pelo Contratante, com responsabilidades especíÍicas;

A Contratada deverá permitir que f uncionários, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo Contratante:

a) lnspecionem a qualquer tempo a execução da obra;
b) Examinem os registros e documentos que considerem

necessários conferir;
c) Verifiquem se estão disponíveis, na obra, os veículos,

máquinas e equipamentos disponibilizados pela Contratada.
Caso fique constatada a Íalta dos mesmos no local da obra,
serão impostas as sanções previstas no contrato de
empreitada.

No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Contratante
contar com a total colaboração da Contratada.

A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalhos em vias públicas,
de acordo com as normas de segurança do trabalho.

A Contratada deverá manter no local da obra, preposto aceito pela
Contratante para representá-la na execução do contrato.
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A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto
completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do orgão financiador
da obra.

A Contratada deverá manter no canteiro da obra o Boletim Diário
de Ocorrências - BDO, que deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
Contratada e pela fiscalização.

A execução de serviços aos domingos e feriados só serão
permitida com autorização prévia da fiscalização.

A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, substituir
ou reconstruir, à suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra em que se
verifiquem vícios, deÍeitos ou incorreçÕes resultantes de má execução ou má qualidade dos
materiais empregados.

Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer
dos itens ou serviços previstos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente
ou através de terceiros. Ainda, a Contratada deverá atender às determinaçÕes da fiscalização
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração
necessária.

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de
conformidade com o contrato, será emitido termo de recebimento provisório assinado pelas
partes em até '15 (quinze) dias da comunicação da Contratada.

Apos o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisorio,
será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pelo
Contratante, ocasião em que será lavrado termo de recebimento definitivo. Sendo que, o
recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

O Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do
contrato dentro de 03 (três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

cLÁusuLA NoNA - DA FTSCALTZAÇÃO

Do controle e fiscalização da execução deste contrato, por parte da
Contratante, se incumbirá servidores de seu quadro, por esta designada, tendo em vista
assegurar o pleno cumprimento das obrigaçÕes contratuais, sem prejuízo de outras previstas
na lei, cabendo-lhes, ainda, comunicar à autoridade superior, por escrito, e em tempo hábil, os
Íatos cuja solução for de sua competência, para adoção das medidas cabíveis.

A fiscalização prevista que é exercida no exclusivo interesse da
Contratante, não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, mesmo perante
terceiros, por quaisquer irregularidades que se apurem na execução do presente contrato, e na
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes, cabendo à
contratada, mediante notificação, corrigir as Íalhas, imperÍeiçÕes ou deficiências apontadas
pela Íiscalização' 

.LAUSULA DE.TMA - DA GARANTTA DE ExEcuÇÃo

A caução responderá pelo fiel cumprimento das clausulas deste
contrato, em especial pelas eventuais multas que Íorem impostas.
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A garantia (caução) poderá ser levantada com os juros e acréscimos
da poupança, sendo repassada a contratada, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, de cujo recebimento a empreiteira dará quitação.

Caso a contratada opte por seguro-garantia ou fiança bancária, os
mesmos deveráo ter validade até a emissão, pela Contratante, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

cLÁusuLA DEcIMA pRTMEtRA - DAS oBRrcAÇÕES DA coNTRATADA

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem
obrigações da CONTRATADA:

a) Fornecer por sua exclusiva conta, todo material, equipamentos,
acessórios e mão-de-obra que se Íaçam necessários para a execução
total da obra, mesmo que não tenham sido incluídos nas planilhas de
quantitativos pela CONTRATANTE, porém constantes das
especificações fornecidas para a elaboração da proposta e pertinentes
ao objeto contratado;

b) Responsabilizar-se pelos encargos e obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciárias, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do contrato, relativos à mão-de-obra e materiais utilizados,
bem como os decorrentes de responsabilidade civil em geral;

c) Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado às
instalaçÕes e ao pessoal da CONTRATANTE ou terceiros, por
funcionários ou pertences da CONTRATADA ou seus prepostos,
correndo por sua conta exclusiva todas as providências e despesas
decorrentes;

d) Antes de iniciar a execução dos serviços, confrontar entre si os
desenhos, quantitativos e especiÍicações envolvidas dando
conhecimento à Íiscalização da programação. Em caso de constatar
discrepâncias, erros, omissÕes ou dúvidas, deverá apresentar
proposta de soluções, cabendo à Íiscalização aceitar ou solicitar a
apresentação de outras alternativas, levando sempre em conta a boa
técnica;

e) A CONTRATADA assumirá exclusiva responsabilidade por todos os
prejuízos que causar ao Município de Nova Santa Bárbara, por
inadimplemento de qualquer obrigação contratual, especialmente no
que se refere ao cumprimento das especificações, projetos e prazo de
execução;

f) Efetuar às suas expensas, o transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, até o local da obra;

g) Manter no local da obra, preposto habilitado para representá-la na
execução do contrato e acompanhar os trabalhos de recebimento da
obra;

h) Providenciar os alvarás de construção, recolhimento da ART, IAPAS e
outros necessários à execução e liberação da obra, antes da
expedição do Termo de Recebimento Provisório a ser lavrado pela
Fiscalização;

i) Manter contatos com a CONTRATANTE, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência,
que deverão ser registrados no Diário de Obras e conÍirmados por
escrito no prazo de 03 (três) dias úteis;

j) Manter em compatibilidade com as obrigaçÕes por ela assumidas,
todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no Edital
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Tomada de Preço Ne 004/2014, durante toda a execução deste
contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE

obrigaçÕes o, coru#'á,i?ffi.n't"almente 
decorrentes do presente contrato' constituem

a) Pagar o valor constante na cláusula quarta no prazo avençado;
b) Acompanhar e fiscalizar os serviços em todas as suas etapas,

registrando as ocorrências no Diário de Obras, sendo que a fiscalização
periodica não implica na aceitação tácita de etapas e serviços
executados;

c) Realizar os trabalhos de aceitação e recebimento, na época oportuna,
emitindo os respectivos termos e registrando-os no Diário de Obras, no
qual deverá constar:
Nome, endereço, telefone, engenheiros responsáveis, fiscalização e
mestre de obras da CONTRATADA;

i ;',1í;.TliisJF.#l}'ãr:.]Í:::. 
".1., ", 

vamen,e os d as
impedidos de trabalhar, por casos fortuitos ou de força maior;

. Substituição de desenhos ou especiÍicações;

. Dúvidas, alterações e deÍinições;

: B:1.,: .ru§ *'r:?ff :ri:..:t8.*'i*orADA e o MuNrcÍpro

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

Quando a Contratada Íali, for dissolvida ou por superveniente
capacidade técnica;

Quando houver inadimplência de cláusulas ou condiçÕes
contratuais por parte da Contratada e desobediência da determinação da fiscalização;

Quando a Contratada transferir, no todo ou em parte, o contrato a
quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem expressa anuência do Contratante;

Quando houver atraso dos serviços, sem justiÍicativa aceita pelo
Contratante, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

Decorrido período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de
execução sem manifestação quanto à execução da obra pela Contratada, estará caracterizada
a recusa, dando causa à rescisão do contrato e à aplicação de multa de conformidade com o
estabelecido no subitem 17.6;

A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriores relacionados, implicará a apuração de perdas e danos e a aplicação das
demais penalidades legais cabíveis e mencionadas nos Artigos 78,79 e 80 da Lei Federal ne

8.666/93.

cLÁusuLA DECTMA QUARTA - DO CASO FORTUTTO E FORÇA MA|OR
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Os motivos de caso fortuito e força maior, definido pela Legislação civil,
deverão ser notiÍicados e comprovados a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis de
suas ocorrências e constarem devidamente registrados no Diário de Obras e em sendo aceitos,
não serão considerados para a contagem de prazo de execução.

cuÁusuun DEcTMA eurNTA - DAS DESeESAS oRÇAMENTARTAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da
dotação orçamentária:

- Termo de Compromisso firmado entre município de Nova Santa Bárbara e
FUNASA - TC/PAC 073612011, no Valor de R$ 59.141,48 (cinquenta e nove mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), que serão pagos conforme execução da
Obra e mediçÕes feitas pela Contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO

Elegem as partes, de comum acordo, o foro da Comarca de São Jerônimo
da Serra - Paraná, como o único competente para serem dirimidas todas as dúvidas que
porventura se originem no presente contrato.

Assim, estando justos e contratados, firma o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemu

Prefeitura do Município S árbara, de março de 2015

IO

Pref eito ntratante

SUELiGOES DE OLIVEIRA

Enqenheira Ltvtt

cREl: 7s03/D-Go
ira

Goes & Goes En enharia Ltda - lt/E - Contratada

lvan Satihi mi
Engenheiro Civil do ÍvlunicíPio

Responsável pelo acompanhamento do contrato
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Executivo

Ano lll

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO í/20í5

Aos 03 (três) dias do mês de março (03) do ano de
dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir
Valérlo, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições
legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão
Presenclal n.o 1/20í5, destinado ao registro de preços para

eventual aquisição de gêneros alimentÍcios, a favor das

empresas que apresentara menores propostas, sendo elas:

LUIZ CARLOS MUNHOZ . SUPERMERCADO . ME, CNPJ

n' 78.434.198/0001-09, num valor de R$ 5.400,00 (cinco mil

e quatroc€ntos reais), ANTONIO FRANCISCO RUY & CIA
LTDA - EPP, CNPJ n' 05.306.008/0001-02, num valor de R$

146.782,il (cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta
e dois reais e sessentia e quatro centavos), ANA ELITA DE

JESUS ALMEIDA 0397'888850, CNPJ n' 17.020.810/0001-

02, num valor de RS 20.493,50 (vinte mil, quatrocentos e

noventa e três reais e cinquenta centavos), ATACADO

MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ n" 72.272.149/0001-30, num valor de R$

52.749,96 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e

nove reais e noventa e seis centavos), D MILLE INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -
EPP, CNPJ n' 12.148.000/0001-12, num valor de R$

37.372,73 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e

setenta e três centavos), LUCAS DE MELLO GODOY & CIA

LTDA-ItllE - ME, CNPJ n' 18.114.301/0001-01, num valor de

R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), e OFICIO 2

PlpELmn LTDA- ME, CNPJ n'04.026.757/0001{5, num

valor de R$ 25í,72 (cento e cinquenta e um reais e setenta e

dois centavos), para que a adjudicação nele procedida

produza seus jurldicos e legais efeitos.
Dar ciência aos interessados, observados as

prescriç,Ões legais pertinentes.

EXTRATO DO CONTRATO N'OO2/2O.I5

REF.: Tomada de Preços N'o 004/2014.

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

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, e a

empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita

no CNPJ sob n" 07.781.44210001-61 , com sede na Rua

Primeiro de Maio, n' 510 Sobreloja - CEP: 86200-000 -
Bairro: Centro, lbiporíPR, neste ato representada pela Sra.
Suell Góes de Olivelra.

OBJETO: Contratação de empresa especializada parc
construção de sala de química e mudança do trecho da

adutora de captação (minas): atendendo ao TC/PAC

073612011.

VALOR: R$ 59.141,48 (clnquenta e nove mil, cento e
quarenta e um reais e quarenta e olto centavos).
PRAZO DE EXECUçÃO: 60 (sessenta) dias, contados do

10o (décimo) dia da data de assinatura do mesmo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da data

da assinatura do mesmo.

SECRETARIA: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração

de Empregos.

RECURSOS: FUNASA - TC/PAC 0736/2011.

RESPONSÁVEL JURíDIGO: Angelita Oliveira Martins

Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 03/0312015.

Claudemlr Valérlo
Prefeito Municipal

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

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

www.nsb.or.oov.br

DGumerrto assinado por CeÍtiticado
.- \(r,'í
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paneNÁ

coRRESPoruoÊrucn tl,trERNA

Nova Santa Bárbara, 0410312015.

De: Setor de Licitações e Gontratos

Para: lvan Satihiro Tagami - Fiscal responsável pelo acompanhamento do
contrato n'002/20í5

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do

Contrato n" 00212015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para

construção de sala de química e mudança do trecho da adutora de captação
(minas): atendendo ao TC/PAC 073612011, firmado com a empresa GOES & GOES
ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n" 07 .781.44210001-61, a fim de
que o rnesmo seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das
obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elaine na Lu os Santos
Seto

1A5

Data: U.JQZ-42L,

r

Recebido por:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, U 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@.nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁnnan,q,

Rua \\'alfredo Bittencourt de Nloraes f 222,493.3266.8100) CNPJ n" 95.561.080/0001-60
[-mail: nmnsb?insb.nr.gor'.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

ORDEM DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA,

vem através deste, comunicar a empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME,

que está liberada para início imediato, as obras de Construção de sala de química

e mudança do trecho da adutora de captação, objeto do Contrato ne

002/2015, licitado através do processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Na

0041201.4.

Sendo o que se apresenta para o momento, aguardamos

contato comunicando o início da obra, e nos colocamos a disposição para eventuais

esclarecimentos.

Nova Santa Bárbara, 04 de março de 2015.

Atenciosamente,

Ivan
Engenheiro Civil

a(

i

Ilma Sra. " í
Sueli Góes de Oliveira
GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME

Rua Primeiro de Maio, no 5L0 - Sobreloja - Bairro: Centro,
Ibiporã/PR - CEP: 86200-000

=- =ê
GOES

Civil

ILecebido em: Assinatura

75
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PREFEITURA MUNICIPAL

ruÜVA SAhITA BARHARA
ESTADo oo pmmÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓNTO
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2014

Aos 05 dias do mês de março de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Torna de Preços n" 00412014, registrado em l5ll2l20l4,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 167, que coÍresponde a este termo.

E{ehw t, Santns

Pág. 167

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

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.pv.br
Bárbara, Paraná
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GOES & GOES ENGENHARIA LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, N'510, SOBRELOJA - FONFJFAX,: 325&7557

CNPJ - 07.781.4420001€1

lbiporã, 30 de Abril de 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARÁ

A/C LtCtrAçÃO - Sna. ELAíNE

A empresa GÓES & GÓES ENGENHARTA LTDA, CNPJ:07.787.442/0001-61, vêm através

desta, mui respeitosamente, solicitar ADITIVO DE PRAZO da obra denominada

Construção da Sala de Química e Mudança do Trecho da Adutora de Captação (minas),

ambas do SAMAE, Tomada de Preço ne 004/2014.

Solicitamos que o prazo de entrega da referida obra seja estendido por mais 30 (trinta )
dias, a partir de tSlOSlàOtS,

Vale salientar que tlvemos problemas com mão de obra qualificada e a equlpe teve

que ser trocada por 3 (três) vezes.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

__-rrETEFI
'a7l81 .442t000Í6í '
GOES & GOES ENGENHARIAL'ÍDA

OLIVEIRA
Civil
D.GO

Rua Pnmorro ds Map ne 610
Centro. CEP 802ü,{00

lbrpor&PR

*4.,-,.gL
Engenh

CREA: 7t

íI II
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 14 de maio de 2.015

PARECER TÉCNICO

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO 002/201s.

Em atenção à solicitação da empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA,

referente à prorrogação de prazo do Contrato ne 00212015, por mais 30 dias, passo o

parecerfavorável ao aditivo de prazo para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lvan Satihiro Tagami

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,

CLAUDEMIR VALÉRIO

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

"5
\,

tt

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 266j222
c.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001 -60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N' 002/2ois, euE ENTRE sr cELEBRARAM o MuNrcípto oe NovA

sANTA eÁneenA E A EMpRESA GoES & coES ENGENHARTA LTDA - ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Glaudemir Valério, portador da cédula de identidade

. R.G. n'4.039.382-0 SSP/PR, CPF no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado

empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'

07.781.44210001-61, com sede na Rua Primeiro de Maio, n" 510 - Sobreloja - CEP:

86200-000 - Bairro: Centro, lbiporã/PR, neste ato representada pela Sra. Sueli

Góes de Oliveira, inscrita no CPF n" 693.207.808-20, RG n" 8.216.059 SSP/PR,

resolvem aditar o contrato de prestação de empreitada de obra a preços fixos e sem

reajuste n.o 00212015, que tem por objeto a construção de sala de química e

mudança do trecho da adutora de captação (minas): atendendo ao TC/PAC

073612011, firmado entre ambos em 03 de março de 2015, com vigência por 90

(noventa) dias e o pruzo de execução de 60 (sessenta) dias, referente ao Processo

Licitatorio de Tomada de Preço n" 00412014, mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do pÍazo

de execução por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 1310612015, e o pÍazo de vigência

do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 2910612015, em atendimento a

solicitação da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

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

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

I



PREFEITURA MUNICIPAL 17L

NOVA SANTA BARBARA

^

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 14 de maio de 15.

lério

Prefeito ntratante

ira

Góes & Góes Eng haria Contratada

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato

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

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

2
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Poder

Executivo

seu

REF.: Pregão Presenclal n.o í4120í5.

PARTES: Munlcipio de Nova Santr Bárbara, pessoa jurídica
de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, Sr. Glaudemlr Valárlo, e a empresa
ALBERTO TAKEHARU UENO & ClA. LTDA - iiE, inscrita no
CNPJ sob n" 13.331.793/0001-73, com sede na Avenida
lnterventor Manoel Ribas, 473 - CEP: 86250-000 - Bairro:
Centro, Nova Santa Bárbara/PR, neste alo representado pelo
Sr. Alberto Takeharu Ueno.

OBJETO: Aquisição de medicamentos de urgência e
emergência que não compõem a lista da Íarmácia básica para
pacientes especíÍicos, com referência na tabela de preços
INDITEC - Índices de Preços Farmacêuticos - revista.

VALOR: R$ 15.000,00 (qulnze mll reals).

PRAZO DE vlcÊNcn: í2 (doze) mesês, contados da data da
assinatura do contrato, ou seja, até 13/05/2016.

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Secretaria Municipal de Saúde.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
oAB/PR 48857,

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 1410512015.

EXTRATO 7'TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato no ![gl!!S! de Empreitada de Obra.

REF.: Tomada de Preços No 002/2013.

PARTES: Munlcipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurÍdica

de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle alo representada pelo

Senhor PreÍeito Municipal Glaudemlr Valério, portador da

cédula de identidade R.G. n" 4.039.382-0 SSP/PR, CPF no

563.691.409-10 e a empresa CONSTRUTORA L.F.T. LTDA -
EPP, pessoa jurÍdica de direito privado, com sede na Rua

Joaquim Teixeira Leite, no 248, Jardim ltamaraty, CEP: 86061-
300, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no

CNPJ sob o no 05.200.790/0001-72, neste ato representado por

Toledo.
OBJETO: Construção de reservatório em concreto armado de

800.000 litros, destinado ao abastecimento de água no
municÍpio de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC
0736t2011.

PRAZO DE vlGÊNCn: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

13t07t2015.

PRAZO DE EXECUçÃO: Mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até
13t07t2015.

RECURSOS: FUNASA - TC/PAC 0736t2011

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria de Obras, do

Trabalho e Geração de Emprego.

RESPONSÁVEL JURIDICo: Angelita Oliveira Martins Pereira,

OAB-PR n" 48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE AD!T!VO:
14t05t2015.

EXTRATO í'TERMO DE ADITIVO

ReÍerenle ao Contrato no g@ de Empreitada de Obra.
REF.: Tomada de Preços no 00412014.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representada pelo

Senhor Prefeito Municipal, e a empresa GOES & GOES
ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob no

07.781.4421000161, com sede na Rua Primeiro de Maio, n"
510 - Sobreloja - CEP: 86200-000 - Bairro: Centro, lbiporã/PR,
neste ato representada pela Sra. Sueli Góes de OIiveira.

OBJETO: Construçáo de sala de quÍmica e mudança do trecho
da adutora de captação (minas): atendendo ao TC/PAC
0736t2011.

PRAZO DE EXECUçÃO: Mais 30 (trinta) dias, ou seja, até
1310612015.

Dlárlo Oflcial Eletrônlco do Municíplo de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

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

wwwnsb.or.oov.br

N' 51í - Nova Santa Bárbara, Paraná Qulnta-Felra, í4 de Malo de 20í5.

Ano lll
IMPRENSA OFIC]At-
[êl n'660, de 02 de abrll de 2013.

| - Atos do Poder Executlvo

^

DocuÍnenlo assinado por Certificado
Dioital - Nova Santa BáÍbaÍa PreíeituÍa Municipal:
9550í 080000í60-AC SERASA- Sua autenticidade é
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PRAZO DE UGÊNclA: Mais 30 (trinta) dias, ou seja, até
29106t2015.

RECURSOS: FUNASA - TC/PAC 073612011.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Emprego.
RESPONSÁVEL JUR|DICO: Angetita Otiveira Martins pereira,

OAB-PR n'48857.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:
14t05t2015.

EXTRATO CONTRATO NO 011/20í5

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO OO8/201 5
DtSPENSA DE LtC|TAÇÃO N" OO1/2015

CONTRATANTE:
§AMAE SERy/ÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
NOVA SANTA BÁRBARA

CONTRATADA: Corsórcio lntermurúcipal de Sanearnento do
Paraná

OBJETO:

Estabelecimento de obrigações entre o

Contratante e o Contratado para que

este exerça, em proveito e em nome do

contratante, e conÍorme a colaboragão

e diretrizes deÍinidas por este, as

atividades de regulaçâo dos serviços de

saneamento de abastecimento de água

e de coleta de esgoto no âmbito da

área do MunicÍpio de Nova Santa

Bárbara - PR.

VALOR:

R$ 0,10 (dez centavos de real) a tÍtulo

de Preço Público de Regulaçáo dos

serviços de água e esgoto.

VIGÉNCIA: 14/052,015 a Un52025

DATA: 14/052015

Gercon Noguelra Júnior
Diretor Presidente do SAlllAE

Dlárlo Oficla! Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 326ô,8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

wwwnsb.pr.gov.br
wvwv.transparenciaparana.com. br/doensb

DGUrEnto assinado por Certif€do Oigltal - Nova Santa
Báóara Prefeitura Municipal:

atrêvér do site:
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leriais de construÇâo e rnatêrialelétrico fiü iO -EJÃfàr"firaAa à Edr.rcaÉo profissional;
,m as 09h29m horas do dia 28/0íí
)fl1s. êtâ lí.EducáçâoPÍofssbnal;

ú[àtrhoeciriadosavao.oov.br , ou no $:[13:i|N,S$X3uffHorrro"rouceçãosuperror
robudasnoD,psrremenrod"_trl::rI il#13:FffiE1frfl;ressores;
nta cêcÍliâ do Pavâo. sltia na Ru8.J€ónlmo ffitriã-;#;iá.cortinuàáCpô+eÍaduaçáod€pÍoftssoÍEs;)slo tel6fone (43) 3270-1356, ou üãüii-vãiàiiáçaodoproíessor;
rta CecÍliâ do Paváo. 14 De mâio de 2015. üãt" iá _ ÊÉiô aicarsira Docentê;rntlno. Prafôlto Munlclpal Mêtâ lg-GBstáoDsmocÍâicai

o oE EDTTAL Motâ2o-FinanclamêntodeEduoeçâo.

S _ FORMA PRESENCTAL Art 3', Orê9im6nto intomodispoíá sobrs â oÍgenEâgáoo íundonâm€ntodà 1'

ilrÀ õo i;núÁõ-Éc,'tômã ouurico, para,o "T[tl§g'"'o*'*t#lfff,&""or,"deluap,b*csÉo.us Íarà rcetizil licitâçáo na modalld^ada de lil"rii,itãõirU"Ía. 15d6ÍraiodeãX5.
,o m€noÍ preço, coÍn apliceçâo do Ststama - - : -- --CUúOÉíRÍÃGflO . pÍ.f.tto ilunlctp.l

o

latôriáls da limpoza ô elimonto pâra fuhJrâs

im as 13h29m horas do dia 28/0íí5.
)5/15.
llÀy.§antnc.eciliad.aRavaa.gqv,br, ou no

r obtidas no DepÊÍtamonto de Compres, ne
rnta Cecllia do Paváo. sita ne Rus Joíônimo
,Blo lBlaÍon6 (43) 3270-í356. ou
rnta Cecílis do Pavão, '14 Oe malo de 2015.
lntino ' PÍeíalto Munlclpal

eto'1.23412015
ncia Municípal dos DiÍeitos da Crisnçe o do
üa Cecília do Pavào.
scília do Pâvão, Suâ Excêlência Sonhor Josá
ribuiçõ€s legais, em coniunto com o CMDCA-
I Cíiançâ 6 do Adolosc€nlo dÊsle municlpio:

nÍerênoa Municipal dos Direitos da CÍiança €
lo Pavão nests ano de 2015, (rrio temâ Borá
0s da Criança e dô Adoloscênto - Íortelacêndo
ça e do Adolescente', ôm local, dâtâ e horáíio
Je ÍegulementaÉo da íêÍeÍida Vll Confetâncie
doAdol€sc6nte de Sente Cêcllh do Prvão.
,osiçôes êm contrário, cntrando estc Dgcroto
Santa CecÍlia do Pav6o. 14 de Maio de 20í 5.
onlloo . PrÊf.lto llunlclpel

i 14 DE MA|O DE 2015 - CMty§CP
)yaÉo do Plano de Açáo lntersctorlal da
iâl do Progreme Bolsa Famtliâ ÍÊíorânte âo
lán6ias.
do Santa C6cilia do Pavão, Estado do Pârâná,
, clnferidas e oulorgadas pêla Lei Municiprl
pl 42712N5, altôrade p€lâ Loi 6í2/2010 c
rstitui o Conselho illunicipal da Saúd€ e dando
no1.086/2013, coNideran<lo o quebidisculido
nsêlho Municipal de Saúde da Senta Cecilis do
§ Milo Ouinza: RESOLVE:
Éo lntêr6€torial da CoordênaÉo Munbpal
nlliâ rofeÍBnte ao Exerciciodê 20t5.
licada sm órgáo do impÍsn6â escrite local do

n vigor na sua dâtâ de
s. Publiquê-se, Leio€e ê
rio de 2015.

publicaÉo, estândo
CumpÍa-se.

Avlso DE LtctrAçÂo pREGÃo pREsENcl,ÀL n.o 2oÍ2ots. sRp
Objeto: ContrEtaçâo de êmpresâ pãra pr€íeÉo de soÍviços médicos.
Tipo: Menor preço, por item. R6cêbimento Envolopss: Atá ás 13:30 horas do

dia 29/05/20í 5.
lniciodo PÍsgáo: Dia29/05/2015, âs 14:OOhoree.
Preço Máximo: RS 188.960,00 (canto 6 oltenta ê oito mil, nov€canlo3 s

sê$entâ reai§).
lníormaçõês Complêmentares: podêrão ser obtidas om horárío dê €xpedi6nle

ne Pr6feitura Municipalds Novâ Sánla BárbeÍa, sltoà Rúe WâltÍodo Blttencourtde
Moraês no 222, pelo fonê.13€26ô€100. ou por E-mail: lhitâcso@nsb.oí.oov.bt

Nova Sânta Bâôera, 1U05/20,l5,
Fáblo Honrlquc Gomer - Prgoelro - PoítâÍ|, n' Oí5r:mrs

E'CTRATD í' TEtrrc: DE A9MIQ;{
ReÍ6rent6 ao Conlrâto n0 0020'l5de Empreltaddde Õbra.
REF.: Íomeda de Prêçosno 00412014.
PÀRTES: Municlpio de Nova Sente 8árbere, pêssôe jurídice de dkeito puuico

lnt6rnâ, lrccrlta no CNPJ Bob o no 95.561,080/000'l-60, com E6de âdmlnlôUattva
na Rua Walhedo Bittêncourl de Moreos, 222, nêstê eto rcpr€sontâda polo Sonhor
PreÍeilo Munidpal, o a empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME.
Inscritâ no CNPJ sob n'07.781.442rc00161, com sêds na Ruâ PÍimelío de Maio,
n' 510 - Sobr€loja - CEP; 86200{00 - BairÍo: Centro, lbiporã/PR, netto âto
representada pela Sra. Suoli Gó€sdê Olivoira.

OBJETO: ConstÍuçào de sala de quimica e mtdança do tÍ€cho d, adutorâ da
cápteçâo (mines): eteíÉendoáo TC/PAC 0736/2011.

PRÂZO OE EXECUÇÃO: Mais 30 {Hntâ)dia8, ousÊla, atá 13rc6t20Í 5.
PRAZO DE vlGÊNCIA: Mais30ltrinta)dias,ou 6êja, etá 29/06P015.
RECURSpS: FUiIASA- TC/PAC 073d20í 1.

SECf,ETÁRlA SOLICITANTE: SecÍoEÍis de Obl8s, do Trebalho e Gêreçâo do

=HSôn*rrL JURIDrcO: Angeritâ Oiveira Marüns Pereira, OA&PR n'
48857.

DATADEASSINATURADO TERMO DEAOITIVO: 1.U0520.l 5.

EXTRATO 5O TÊRUO DE ADITIVO
Reforsnto ao Contrsto hr018/20í4 do Emproitâd8 ds Obra,
REF.: ToÍnade de Pr€çoo no 003/201/t.
PARTES: MunicÍpio de Nove Sânts Báóera, peseoa iurldha de dlreho puHlco

lntern8, lnscriia no CNPJ sob o no 95.56í.080/0001-80, ôom s6de:edmlnlstrâtÍva
nâ Rua WâlÍr6do Bittênôourt de Morees, 222, nêstê eto Íopresentsda pelo Senhor
Preíeito Munidpal Claudomir Vâlério. poítadoí dâ cádulâ dê ldsnüdado R.G. l:
4.039.382.0 SSP/PR, CPF no 563.69í.4G1'10 e â emprosa CONSTRUTORÀ
PINHALENSE LTDAME, inscrita no CNPJ sob n' í5.165.978/0001€0,com sede
nâ Ruâ Dr. Francisco Gesar Nogarl, 527 - CEP: 88t90-000 - Baino: Centro,
Riboirâo do Pinhal/PR, n€stê âto representado pêlo Sr. Dallon Luiz LultzJunbr.

OBJETO: Contratação de emprêse êsp€cielizeda p3ra refoÍme do Cênto de
Seúd6 d6 Novâ Santã BárbâÍa.

VALOR DA REOUÇÃO: Rg 850,57 (oltocontoe 6 cinquentâ reeis 6 clnquenta e
setec?ntavos).

NOVO VALOR DO CONTRÁTO: R§ 200388,07 (duzênlo8 mil, tÍazantos e
oltonts 6 cito reeis s nov€nta € sôte cêntavos).

SECRETARIA: Secrêtârlâ Munictpal d. Saüdâ.
RECUR§OS: SecretãÍlá Munlclpal do Saúdó.
RESPONSÁVEL JURIDICo: ahgoltta Otiveira MeÍtln3 PeÍêlÍâ, OAB-PR n'

48857.
DATADEASSINATURADOTERMO OEADITIVO: 1205/2015,

o

ffià
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FOLHA No pRocESSo Lrcrr.q.róRlo
TOMADA DE PREÇOS No 004/2014

Aos 20 dias do mês de maio de 2015, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Tomada de Preços n" 00412014, numeradas do no 168 ao no 175,
que coresponde a este termo.

cEfuhu Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
Santa Barbara Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 11 de junho de 2.0L5

PARECER TÉCNICO

Exmo. Senhor, Prefeito Municipal

REF. ADITTVO DE PRAZO - CONTRATO 002/201s.

Em atenção à solicitação da empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA,

referente à prorrogação de prazo do Contrato ns O0212015, por mais 30 dias, passo o

parecer favorável ao aditivo de prazo para que a obra seja finalizada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

/
lvan Satihiro Tagami

Engenheiro Civil

Exmo. Senhor,

CLAUDEMIR VALÉR!O

Prefeito Municipal
Nova Santa Bárbara - PR

,{
(,t,4

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222 - Centro - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (0a3) 266.1222
c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001 -60

Site - www.nsb.pr.gov.br - E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

_.-----">
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2' TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA

DE oBRA N" 002/201s, euE ENTRE sr CELEBRARAM o MuNrcípro oe NovA

sANTA eÁnaanA E A EMpRESA GoES & GoES ENGENHARTA LTDA - ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Glaudemir Valério, portador da cédula de identidade

R.G. n" 4.039.382-0 SSP/PR, CPF no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado

empresa GOES & GOES ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob no

07.781.44210001-61, com sede na Rua Primeiro de Maio, n" 510 - Sobreloja - CEP:

86200-000 - Bairro: Centro, lbiporã/PR, neste ato representada pela Sra. Sueli

Góes de Oliveira, inscrita no CPF n" 693.207.808-20, RG n" 8.216.059 SSP/PR,

resolvem aditar o contrato de prestação de empreitada de obra a preços fixos e sem

reajuste n.o 00212015, que tem por objeto a construção de sala de química e

mudança do trecho da adutora de captação (minas): atendendo ao TC/PAC

073612011, firmado entre ambos em 03 de março de 2015, com vigência por 90

(noventa) dias e o prazo de execução de 60 (sessenta) dias, referente ao Processo

Licitatório de Tomada de Preço n' 004/2014, mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 1210712015, e o prazo de vigência

do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 2810712015, em atendimento a

solicitação da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

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

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa 12 de junho de 2015.

ct

Prefeito ntratante

ra

Góes & Goes En - ME - Contratada

lvan Satihiro Tagami
Engenheiro Civil do Município - Responsável pelo acompanhamento do contrato

haria

2

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

Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www'nsb.pr. gov.br
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EXTRATO 2'TERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato no @!§de Empreitada de Obra
REF.: Tomada de Preços no 00412014.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa
jurÍdica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representada
pelo Senhor Prefeito Municipal, e a empresa GOES & GOES
ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Sob nO

07.781.44210001-6í, com sede na Rua Primeiro de Maio, n'
510 - Sobreloja - CEP: 86200-000 - Bairro: Centro,
lbiporã/PR, neste ato representada pela Sra. Sueli Góes de
Oliveira.

OBJETO: Construção de sala de química e mudança do
trecho da adutora de captação (minas): atendendo ao
TC/PAC O736t2011.

PRAZO DE EXECUçÃO: tvtais 30 (trinta) dias, ou seja, até
12107t2015.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Mais 30 (trinta) dias, ou seja, até
28107t2015.

RECURSOS: FUNASA - TC/PAC 073612011

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geraçâo de Emprego.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB-PR n' 48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:

publicações para a presente data.

Não há publicações para a presente data.

Diário Oflclal Eletrônico do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br
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C. Procópio, Quarta-Feira, í7 de Junho de 2015 Edição:

Prefeitura Municipal de
DECRETO N,o 039/20í5

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, no uso de §uas
atribuiçóeslegeis, resolve: EXONERAR

Art.ío- Fica exonorado â pedidoo (a) Sr. (a)ZILOAVITOR DOS SANTOS RUY,
portadorâ do RG n' 7.225.01ç3 SSP/PR, do cargo de MERENDEIRA da
PíêÍeitura Municipal de Nova Sante Báôâra-Perená, conÍoÍÍne pedido reálizado
em 15/0612015.

Art. 20 - Este DecÍêto êntra em vigor na deta de 16/0612015, revogsdas es
disposições om conlÍário. Nove Sentã Bárbara, í6deiunhode 20í5.

Claudemir Valórlo . PÍ€íelto Munlclpâl

EDITAL DE HoMoLoGAçÂo DAs INSGRIçôES
Procêsso Selêtlvo Simpliíicâdo pere Msíendelra no 00212015
o EXMo pREFEtÍo MUtrctpAL DE NovA SANTA BÀRBARÀ, EsrADo oo

pARANÁ, no uso de sues atribuições legeis 6 dê ecoÍdo com o Edital do Processo
Seletivo Simplificado pare MerendêiG no 002/2015, de 03 de iunho de 2015,
publice e fez sâbeí âos interessados que: No Anexo I deste inslrumento constâ o
quântitâlivo dê cândidatos que reâlizârsm inscriÇÕes;

NoAnexo ll dsste insttum€nto consta a Í61âçã0 de candidatos quê tivêram s6us
pêdidos dê inscrição deíêridos e quê estáo aptos â serêm avaliêdos âtravês de
seus titulos.

No Anexo lll desle instrumento consla a relação de cândidatos qu6 llveram
seus pedidos de inscrlçóes indeÍ€rldos.

PreÍeitura do municlpio de Nova Santa Bárbara - Paraná, em í7 de junho da
2015.

cleudemlÍ Velárlo - PreÍelto Municipel

ANEXO I - OUANTITATIVO DE CANDIDAÍOS

EXÍRATO 29IERilO DE 
^ilÍlYQrRoferentê ao Contralo no002rr20í5 de Emproiteda do Obrà.

REF.: Iomadâ de Prêços n6004/2014.
PARTES: Município de Novâ Santa Bárbâra, pêssoa jurldice do diíeito publico

internâ, inscrita no CNPJ sob o n'95.56í.080/0001-60, ôom sede âdminlstrâlive
na Rua Walfredo Bittêncourt de Moraes, 222. neslê ato ÍepÍesêntada pelo Senhor
Prefeito Municípal, ê a empresa GOES I GOES ENGENHARIA LTDÀ - ME,
lnscrita no CNPJ sob n" 07.781.44210001{1, com sedê ne Rue Primêiro dê Maio,
n'5í0 - Sobreloja - CEP: 86200-000 - Bairro: Cônlro, lbiporã/PR, nesle ato
Íepresenlada pela Sra. Sueli Góes de Oliveira.

OBJETO: ConstruÇão de sala de quimica e mudançs do líBcho da adutore dB
captação (minas): atendendo eo TC/PAC 0736/201 1 .

PRAZO DE EXECUÇÂO: Mais30 (trinta) dias. ou sêja, ãtá Qn| f2ü5.
PRAZO OE VIGÊNCIA: Mai§ 30{rrints)dies, ou seiâ, eré 28to7t2015.
RECURSOS: FUNASA- TC/PAC 0736/20 1 1.
SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria de Obras, do Trebâlho ê GeíaÇâo dê

Nova Santa B
RESoLUçÀo l'n og, de to de iun
ilunlcipel d. Srúdc do irunicipi

Dispúe s(
stsPAcT0
referente :
Sânta Bárb

O Pleno do Cons€lho Múrkipel de Saúdr
ordinária rsalizada em 10 de iunho de 201

§a Lei Federal n'8.080, de lgm9/1990,
pela lei Municipal n' 599, de í2l12/201 í.
Consi{rêrando as pre[ogativas e a

CoínplêmentaÍ n' 14í, de í30í2012;
Coruideíando o inciso M. do art. /t'. da t
qual deteÍmina que para receber or mcun
lei, os municípios deyerão elaborer o Relat
Considerando o § 4" do art. 33, da Lei
Oqânica da Sarlrde. Resolvô:

Aú 1' Aprovar o SISPACTO, câdastro
indbâdores de saúde de Novà Santa Bârbl

Nova Santa Báíbaía, l0 de iunho,Íe-7ql
í , .r:-/

l'll t'
TamiÍos Di

Presidente do Conselho

(). --
,,1,,.u-

Vanesaa d/
Secretária!xÉct

RESOLUqAO No 08, de Í0 de jur
ÍSuniclpal de Srúde do iiunicípi

DispÕe sot
de Aplicaç

Qualíicaçá
VrgiaSUS.

O Pleno do Conselho Munbipal de Sâúú
ordinárie realizada em 10 de iunho de 201
peh Lei Federal n' 8.080, de 19/09/í990,
p€lâ lei Municipal n' 599, de 121121?Af .

Considerando as preÍÍogaliYâs e I
Complementar n" 141. de 13/01/2012;
ComiíJêÍândo o inciso lV. do art. 4''. de t
qual determina que paÍa Íêcebet os recur§
loi, os municipios deverâo elaborâr o Relât

Coírs6erando o § 4" do art. 33, da Lei
OÍgànicâ da Seúde. Re3olvo:
Ârt to ApÍovar o Pleno dê Apliceçào com
das AçÕes de V8ilância em Saúde. Vigi;
intêrnet, no valor de R§ 33,637,10 (trinla
reais e dez cenlavos) anual.

Nova Santâ BáÍbarâ, 10 de ir

t

o

Presidente (
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peneltÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS No 4/2014

Aos 22 dias do mês de juúo de 2015, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Tomada de Preços n" 412014, numeradas do no 176 ao no

182, que corresponde a este termo.

Efuine Santos
Responsável pelo Setor Licitações

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

- E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.or.sov.br
Santa Brírbar4 Paraná


