
NOVA SANTA BARBARA nnl

Estado do PaÍaná

No 38/2017.
Processo Administrativo n" 085/201 7

Objeto - Aquisição de extintores novos, placas de

rota de fuga, demarcação de solo e
mangueiras para hidrante.

Valor Máximo - R$ 6.763,00 (seis mil, setecentos e

sessenta e três reais).

Dotação -
06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipalde Educação e Escolas;
12.361.0240.2018 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação
e Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1550; 1560; 1570; 1580; 1590;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1660;
1670; 1680; 1690;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1770;1780; 1790;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0300.2023 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2170; 2180; 2190;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 2220;
2230;2240;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2280;2290.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licrtacao(Ansb.or.oov.br - www.nsb. pr.oov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes,222,? (43\ 3266.1222 C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

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

E-mail: dep_educa@nsb-pr.gov.br - Nova Santa BáÍba.a - PaÍaná
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CORRESPONDÊNCIA INTERNÁ

DE: DEPÁRTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTT]RÁ

PARA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ASSUNTO: COMPRÁ DE MATERIAIS

O presente tem a finalidade de autorizar Vossa Senhoria a realizar a

compra dos itens abaixo discriminados, visando atender a notificação do Corpo de Bombeiros

CMEI KASECKER EDSON

Extintor novo ABC 6 kg 4 5 4

Extintor novo ABC 4 kg 9

Placa de Rota de Fuga 13 11

Demarcação de solo 4 5 14

Mangueira de hidrante 6

Bicos para mangueira de hidrante 2

Luminária de emergência 7 7 26

SalientamosquedeacordocomanotificaçãodoCorpodeBombeiros,as

Escolas Municipais Edson Gonçalves Palhano, Maria da conceição Kasecker e GMEI

Noêmia Bittencourt cameiro, estão em desacordo com as normas de segurança o que pode

acaretar ao município o impedimento em realizar matrículas para o ano letivo de 2018.

Sendo o que se apresenta para o momento' subscrevo-me'
Atenciosamente,

d-Y.!*

N'154/2017

Data:2610912017

a,q I
Recebido por:

AssinaNome

At-,',L<-

Secretária Municipal de Educação E

53

Cultura
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2610912017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de
extintores novos, placas de rota de fuga, demarcação de solo e mangueiras para
hidrante, 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

Zl;*z
YÍic,Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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No'rE - NoltnclçÂo DE ESIABf,,LECTMENTo
3.1.01.1 6.0001014398-62

o Scn'iço de Prcvençrlo Contra lncêndig e Pânico do Corpq{enombeiros Militar do Eslado do Paranô. vistoriou o
csrirtx'rcrrncnro ocupado por cENTRó MuNtclpa,l iÍÍ'tbucÀÇ^o TNFANTIL NóÊt\ate ntTrrNcounr
CÂRNl,lRO, constatanclo a nçccssidadc dc adequaçâo cm rclnção Às scguinrcs mcdidas dc scgurança contra incô1dio c
piinico, pol nio cstnrcm dc acordo cont as nornras;

Localização:
RUA WALIIREDO BITTENCOURT DE MORAES, 897 . TÉRREO
AI,TO DA BOA VISTA
86.2.50-000 NOVA SANTA

I512

nscriçâo lrnobiliária:

llanro

.P

CEN'I'RAI, T}E G.I,,P.

2B PROVIOENCIAR PARA OUE RECIPIENÍES DE GLP OE USO RESIDENCIAL (P.5. P.8 E P.13), SEJAM COLOCADOS ÊM
ABRIGO EXTERNO E RESISTENÍE AO FOGO.

Nt 1:,tos t)E 
^8^NDONO

58 rNSÍALAR stNALtzAÇÃo tNDtcANDo As sAlDAs. DE FoRMA ouE FrouÊM pERMANENÍEMENÍE tLUM|NADAS.

59 rNSÍALAR TLUMTNAÇAo DE EMERGÊNcrA, coNFoRMÉ NoRMAs.

Itrlls Conrplcmcntrrcsl

tÍt!

t! I ll,ll

icaçâo Fiscal:

Mcdi<las dc Scgurança: ÁCESSO DD VIATURA N^ EDIFIC^Ç REAS DE RISCOOE

- Após rcgulnrizaçâo das pcndência ncimn. dar reentrada no pedido dc visloria via internet, ou pessoalmunte no Serviço
(lc Prcvcnção portrndo estc documcnto.
- O contlibuintc fics NOTTFICÁDO que dcvcrá adcquar a edificoçÀo ás nonnar confonnc itons constantcs dcstc

doculrento, e que se decolidos 30 (rinto) dias sem que scja informl I adequação so Corpo de Bombeiros, será cmitido

Rcprovaçào do Estabclecimento.
- Àptis cmitirla a Rcprovaçào do Estabelecinrento, o rcgularizoção será posslvcl rciniciândo o procasso, inclusivc com

pagamcnto dc nova taxa.

I

IBIPORA, l'lt, l3 dc rcvctciro rlc l0l7

ÂNl'1l

.riiEio clclrónico. ,lrivca do

isrcnr! I'revli)go, Iicâ di d\ Nr'l oori2olr

^ 
rülcnlicidadc dcvcró ssÀ

br

Llcc<2h5r.cdí6ódTtcl.ueb-19,9â1,851-'le'? I'úS rra I n' :

úa,Vffil.lo OO E\ÍAOo

INFAN'I'IL.

IisTE DOCUT\tllN'ro NÁ() (;EllÂ DlllEllr),\O llxER(;íclo D,\,\'l lvlD,\l)E rl('o\a)§llcÀ.

SOLDADO ANDRE ZACARIAS BISPO
MACHADO

Scrvlço dê Pr.YcíçIo
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ESTADO DO PAITANÁ

POLiCIA MILITAR DO PAR^NÁ

3GB. SPCIP IBIPOIIA

çovt[!Jo oo tsT^oo

NOTE - NOTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
3.1.01.16.000r014415-06

o scr!iço dc Irrevençào contra lncênrlio e Pânico <lo corpo de Bombciroslr''lilitar do tistado do Paraná, vistoriotr o

".toi,"i..i,n*ro 
o"rpado por ESCOLÀ MUNtçlp^L MÂlqÂ- 

- | *,DA CONCEIçÀO KASECKER, con§la*.ndo.a

ncccssitladc rlc adcquoçao 
"m 

,"toçAo 4,, .-ürinics mcdidas'dc scgurança contra itrcêndio c pânico, por não cstarcm tlc

acordo conr as nornras:

nscriçio lrtobiliriria

Ilrnlo 
^ti

vidaclc Econôtnica de

llrnr (--orlPlottlcrtrrc§:

DClCr.rMltN'l'ÀÇÃo

11ÀPREsENTARPLANoDESEGuRANÇAcoNTRAlNcÊNDloEPÀNlcoPRoJEÍo.PSclP.APRoVADoPELocoRPoDE
BOMBEIROS,

CT]N' TAL DE G.L.P.

23 CONSÍRUIR CENÍRAL DE GLP DE ACORDO COM AS NORMAS'

?Â PROVIDENCIAR PARA QUE RECIPIENTES DE GLP DE USO RESIDENCIAL (P'5' P'8 E P-13)' SEJAM COLOCADOS EM

Ãánrcô Exrenuo e nEslsrENTE Ao Foco'

sls'r'r:M^ DE I'RO'tF.ÇÃo PoR llX',I'INTORIiS

41 INSTALAR E SINALIZAR EXTINÍORES OÉ ACORDO COM AS NORMAS'

MI]IOS DE AI}ÀNDONO

58 INSÍALAR SINALIZAçÀO INOICANDO AS SAIOAS' OÉ FORMA OUE FIOUEM PERMANENTEM€NTE ILUMINAOAS'

59 INSTALAR ILUMINAÇÀO DE EMERGÊNCIA' CONFORME NORMAS'

- Após rcgulartzaçào das pcndôncia ucima' rltr rccntrada no pcdido dc visto a via intcmct' (

ds i'revcnção ponando cste docutncnlo

- o conlribuittlc fica NOTUTIC^Do quc tleuerá atlcqurr u cdiÍicaçào às ttonnar cunfornre it

,,íiiliiiã, .'t,'l '" ,r"""'ltro' lo rt'iniJ Jiu' 
'"m 

iu" s"io inrormn a adcquaçâo ao corpo

!
ru pessoalmcntc no Scrviço

clrs constontss dcstc

dc Bombciros, scrá ctnititlo

'lffiJ:fi,Í: fil:illi,"r'l1l'll ru,"*'*imcnto. a rcsuluriz,ção scrá possrvcr reinicianrlo o proccsso' inçlusivc cotn

pitgulncnto dc novo taxa'

lri !

rlr,tl i

ITI JA WALTREDO BITTENCOURT DE MORAES, ?60 . TÉRREO

1r6.250-000 NovA SAN'I'A 8ÀRUAt{A - Pl{

Localizaçâo:

At,].o DA IiOA VISTA

ndicaçüo Fiscal

S DE RISCOLot) lj CNIt^ tlTU ÇEDC SOI]Surilllri rlcdas çll\1 scg

5 r3/9-00 - ENSI NO FUNDAMENTAL

ttsl E, DOcLrt\IENTO NÀO (;Elt'/\ DIREI'10 RCICIO D,\,\1'lvlD,\DE ECOIÔilllcÂ\o l.:xl

.,-. ,,, ,rS -ljr(':bllí' i.rbt'rr'láe hldrl'lriS-1
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EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
BR 153 KM 45 - Bairro: Agua das Bicas - Santo Antonio da Platina - Parana - CEp: 86.430-000

CNPJ: 10.950.199/0001-72 - IE: 90.487.659-36

FONE/FAX: (43) 3534-7219
E-MAIL: vendas@extinorpi.com.br

Sltê: www.extinorpi.com.brEXTI
Extintores dô NoÍtê piortêiro

FOTHA DE TRANSMISSÃO DE E-MAIT

PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA
CONTATO DAIANE CARGO: LICITAçÃO

CIDAD€ NOVA SANTA BARBARA UF PARANA

FONE/FAX: (43) 3265-8113 CEL:

CN PJ DAÍA: 2810912077
E-MAIL: licitacaonsd @smail.com N. REF PGOOT/986120L7

() URGENTE 0 COMENTAR (x)RESPONDER () CIRCULAR

Apresentamos abaixo nossa proposta para execuçao do Projêto de Prevenção de Gombate a lncêndio e Pânico

ITEM UNID QTDE DESCRTçÃO DOS PRODUTOS V.UNITÁRIO TOTAL
01 Pç 13 Extintores Novos ABC 6 Kg Rs 9s,00 Rs 1.235,00

Pç 09 Extintores Novos ABC 4 Kg RS 8s,oo R5 76s,00
Pç 77 Placas de Rota de Fuga Rs s,00 Rs 38s,00

o4 Pç Demarcação de Solo Pintura Rs 19,00/ Rs 437,00

05 Pç 06

Mangueiras de Hidrantes 1 . 1/2 Tipo 2 15 mts
Novas R538o,OO{ Rs 2.280,00

06 Pç 40 luminarias RS 18,oox Rs 720,00
07 Pç 02 Bicos de Hidrantes Rs 2o,OO{/ Rs 40,00

TOTAL GERAL Rs s.852,00

> Proposta Valida: 30 Dias

> PÍazo paÍa Exêcução da Obra: Após autorização 01 dias útil

> Forma de Pagamento: A Combinar

> Nos valores acima estão incluso todas as despesas necessárias para execução dos serviços.

II

02

03

Observa rats:

MAN CNICA

EXTINTOREÍ Os INMETRO estabelece diferentes nÍveis de serviços pa.a câdâ tipo ou

modelo de extintor- O nível mais básico se referê â inspêÉo pêriódica mensal, que

pode seÍ realizada pelo próprio proprietáÍio, verificândo basicamente, se houve

perda de pressão, perda da Earantia, ou se o extintor sofreu algum tipo de intempérie

(queda, choquê térmico, corÍosão, êtc.).Nessê nívêl não é êxigido nenhum tipo de

registro, é apenas umâ inspeção do proprietário, aÍim de que se mantênha em dia a

garântia e a verificação dê que êstá tudo êm ordêm com o êquipamento. O nível de

sêrviço dênominado lnspeção Íécnica, é um serviço que deve sêr Íealizâdo por

empresa especializada, como a Extinorpi.

:,iii::.:i,-l:!ll:1 É a ABNT NBR 12779 qúe trata dâ manutenção

de mangueiras dê hidrantes, fique sempre atento sê seu

fornecedor de serviço de mânutenção de mangueiras atual

segue as oriêntaçôes dessa Norma Baasileira. Por não ser uma

certificação obri8atória, muitas empresas não preram por

sêguir as oÍiêntâções exigidas nessa Norma.A Extinorpi sempre

presando para a qualidade e desêmpênho dos serviços por nós

prestados, sempre estamos atualizados e treinados quando as

novas exigências no que tange a inspeção e a manutenção de

mangueiras dê hidrante.

"A NOSSA QUALIDADE É A SUA SEGURANçA.,

Rod.

EMPRESA:

( ) REVTSÃO

,
-
!§ fit
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*§*
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BRASIL

Emissão dê 2' via de Cêrtidão

Participê Serviços Legislação Canâis

79 Re."i.ursden',*

MtNtsrÉRto DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cenrtoÃo NEGATIVA DE DEBrros RELATtvos Aos rRtBUTos FEDERAIs E A DívtDA ATtvA
DA uNrÃo

Nome: EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE P|ONE|RO LTOA - EPP
CNPJ: 10.950.19910001 -72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a credrtos tributários administrados pela Secretaria
da Recêita Fêderal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válída paru o estabelecimento matíiz e suas Íliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujêito passivo no âmbito dâ RFB e da PGFN e abrangê inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÇão desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita-fazênda.gov.br> ou <http://www.pgÍn.Íazenda.gov.bÊ.

Certidão e tida gratul mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1 .751, de 0211012014
Emitida à 4:03:3'l do ia 1810712017 <hora e data de Brasília>
Válida a 14t01t20
Código de da certidão: 8535.5C39.FC89.3208
Qualquer rasura ou emenda invalidará êstê documênto

Nova Consulta Prepirêr péqini
pàrà imprêsrão

EIE

http://www.recerla.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CertidaoicNDConjuntaSegvia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tlpo= 1&N l=109501990001 ... 1/1

À€êsso à informação
00?

CERT,,DÃO
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CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAIHISTAS

Nome: EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDÀ - EPP (MATRIz E
FILlAI S )

CNPJ: 10 .950.199 / 00A7-12
Certidão no i 137 0 B82 / 201,7
Expedição: às 09:09:45

180 (cento e oitenta) dias, contados da dataVafidade:
de sua exp

Certifica-se que EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDÀ - EPP
(MÀTRrZ E ErÍ,IÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 10.950.L99/00OL-72,
NÃo coNSTÀ do Banco Naclonal de Dêvedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolrdação das Lels do
Trabal-hô, acrescentado pela Lei n" 12.440, dê 7 de julho de 2011, e
na Resôlução Administrativa no 1470/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re spons abi f idade dos
Trlbunais do Trabalho e estão atual-izados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua exped.ição.
No caso dê pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em rêfaÇãô
â todos os seus es tabefecimentos, agências ou fifiais.
À ace.itação desta cêrtidão condlc.iona-se à verificação de sua
autentícidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INTOR!{AçÃO IMPORTàNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificaçâo das pessoas naturais ê juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Traba.lho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernente aôs
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
êmolumentos ou a recofhimêntos determinados em Iei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos flrmados perante o Mlnistériô Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

2

09/ 201
03 / 2078
Ção.
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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

No 0't 6959844-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: '10.950.í 99/000í -72
Nome: EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE P|ONE|RO LTDA

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

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

Válida ornecimento Gratu ito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

t20't8 -

Eúndo via lnle@l P'LtbtÉa 126tO92017 09:09:27)



26t09t2017 Comprovante de lnscriÉo e de Situação Cadastral
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquêÍ divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizâção cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE tNScRrçÃo
10.950.199/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

071o712009

NOME EMPRESAR]AL

EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP

DO ESTABÊLECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO

IGO E

-g-99 . Comércio atacadista dê outrâs m uinas ê amentos nâo espêcificados anteriormênte; e

c É DESC DAS AÍIVIOADES E tcAS sEcuNDÁRras
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produto6 não especificados antêriormente
33.í4-7.10. Manuten e o dê máquinas e equipamênlos ra uso ral nâo es cifi cados anteriormentê

ENTE FEDERATtvo RESpoNsÁvEL (EFR)

ITUAÇÃO

ATIVA

E DESCR DA NATIJREZ}

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD BR 153 KM 45 RUA A . PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO

LOTE 9
COMPLEMENÍO

CEP

86.430-000
BAIRRO/OISTRIÍO

AGUA DAS BICAS
MUNICÍPIO

SANTO ANTONIO DA PLATINÂ

ENDEREço ELErRôNtco

PR

ÍELEFONE
(43) 3534-7219

DAta DA struÂÇÃo caDAsfRÂL
07107 t2009

DE SIÍ CADASÍRÂL

ESPECIAL oATA DA srruÂÇÃo EsPEcraL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 0ô de maio de 2016

Emitidô no dia 26/09/2017 às 09:09:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulla QSA / Capital Social r l&Lte!

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Prêpsíar Páqinã
Fã.â afinFaÉsâã!

https://www.receita.fazenda.govbr/pessoajuridica/cnpj/cnpj.eva/Cnpjíêva_Comprovantê.asp 1t1
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10950199/ooo1-72

Razão SoCial: EXTINORPI EXTINTORES DO N PIONEIRO LTDA

Nome Fa ntasia: EXTINORPI EXTINTORES DO N PIONEIRO

Endereco: RUA A - BR 153 KM 45 9 LOTE 9 / PARQUE INDUSTRIAL /- SANTO ANTONIO DA PLATTNA / pR / 86430.000

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: t7/09/2017 a tolt0/2077

Certificação Número: 201 243610135253

Informação obtida em 26/09/201,7, às 09:10:18.

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

ldel 26109/2017 09:10

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 acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP

NIRE í1206524475
TERAÇAO DÊ CONTRATO SOCI

,,i

QUARTA AL AL

EDIVALDO MONTANHERO, brasileiro, maior, nalural dê ItamaÍacá - PR, casado
com regime dê Comunhão Parcial de Bens, nascido em O9l1OÍ1971. empresáÍio,
residenle e domiciliado a Rua Felício Anionio Mascaro 230 Vila Claro em Santo
Antonio da Platina - PR, CEP 86.430-000, portador da cédula de identidade RG
6.058-143-6, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do
Paraná, e CPF no.71 1,3í5.669-04, e FABTO HENRTQUE DÊ AGUIAR, brasiteiro,
maior, natural de Bandeirantes PR, casado com regime comunhâo Parcial de
Bens, nascido em 12l1111980, empresário, porlador da Carteira de identidade RG
8.022.7 23-A, expedida pelâ Secretaria de Segurança Publica do Estado do paraná
e CPF no. 03A.412.929-12, residenle e domiciliado a Rua Deputado Bênedito
Lucio Machado no. 371 Jardim Bela Vista em Santo Antônio da Platinâ - PR, CEP
86430-000, únicos sócios da Sociedade Limitad a EXTINORPI EXTINTORES DO
NORTE PIONEIRO LTDA EPP. constítuÍda por instrumento devidamente
arquivado na Junla Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206524475, em
sessão de 07 de julho de 2009,e u,tima alteração 20133740412 em sessão de
1110712413, com sede e foro na cidade de Santo Antonio da Platina - pR, a
Rodovia BR 153 KM 45 Rua A. Lole 09 Pargue tndustrial, Água das Bicas CEp
86.430.000, devidamente inscrita no CadastÍo Nacional de Pessoa Juridica CNPJ
no. 10.950.199/0001-72, têm entresi justos e côntratados, esta quarta alteração de
Contrato Social, mediante as condiçôes estabelecida na clausula seguinte.

CLAUSULA PRIMEIR.A: AlteÍa a Íedação da Clausula Sétima e parágrafo que
passa ter o seguinte leor:

A administração da sociedade será exercrda pelos sócios Fabio Henrigue
de Aguiar e Edivaldo Montanhero, a qual compele a representação ativa e
passiva, judicial e exlrajudicial da sociedade, sendo{he, entíetanto vedado atuar
em opeÍâçôes ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestâr aval,
endossos, íianças ou caução de íavor. E dispensada a cauÇão de administração.

Parágrafo Primeiro: Os sócios Fabio Henrique de Aguiar e Edivaldo
Montanhero, de comum acordo ou individualmente passa a outorgâr podeÍes a
terceiros paÍa processo licitatório e para todos fins de direito.
Parágrafo Segundo: Fica estabelecido que a destiluição do Adminislrador seja
Íeita por votos que representem a maioria absolula do capital social.

CLAUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidiíem com âs
disposiçôes do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA
Resolvem os sócios atualizar e consolidar o conlrato social conÍorme segue.

I

cNPJ 1 0.950.1 99/0001 -72
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ÊXTINORPI EXTINT ORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP

N|RE 41206524475
QUARTA ALTERACÃO DE CONT O SOCIAL

EDIVALDO MONTANHERO, brasileiro, maior, natural de ltamaÍacá - PR, casado
com regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 09/Í0/1971, empresário,
residente e domiciliado a Rua Felício Antonio Mascaro 230 Vila Claro em Santo
Antonio da Platina * PR, CEP 86.430-000, portador da cédula de idenlidade RG

6.058.143-6. expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do
Paraná, e CPF no. 71 1.315.669-04, e FABIO HENRIQUE DE AGUIAR, brasileiro,
maior, naturâl de Bandeirantes PR, casado com regime comunhão Parcial de
Bens, nascido em 1211111980, empresário, portadoÍ da Carteira de identidade RG

8.022 -723-A, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Paraná
e CPF no. 030.412-929-12. residenle e domiciliado a Rua Deputado Benedito
Lucro Ít/achado no. 371 Jardim Bela Vista em Santo Antonio da Platina - PR, CEP
86430-000, únicos sócios da Sociêdade Limitada EXTINORPI EXTINTORES DO

por instrumento devtdamente
ârquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41206524475' em
sessão de 07 de iulho de 2009. e ultima atteÍação 20174A412 em sessão de
11l17n}fi, com sede ê foro na cidade de Sanlo Antonio da Plalina - PR. a
Rodovia BR 153 KM 45 Rua A, Lote 09 Parque lndu§tÍial. Água das Bicas CEP

86.430.000. devidamente inscrita no Cadaslro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ
n0. 10.950.199/0001-72, resolvem consolidar o contrato social.

CLAU§ULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de EXTINORPI
EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP e tem sua sede e domicilio a
Rodovia BR 153 KM 45 Rua A , Lote I Parque lndustrial - Agua das Bicas em

Santo Antonio da Platina - PR CEP 86.430.000.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da Atividade: Comercio Atacadista de Extintores
de lncêndio (4669-9/99), Comercio Varejisla de Extintores de lncêndio (47B9-

0199). Manutençáo, Inspeção e recargas de Extintores de lncêndio (3314-7110)

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 07 de julho de
2009 e seu prazo de duÍação e por tempo indeterminado.

CLAUSUAL QUARÍA: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum Íeal) cada

uma, integralizadas em moeda corrente do Pais. da seguinte forma:

NORTE PIONEIRO LTDA EPP, constituida

I

cNPJ í 0.950.1 9910001 -72

CONSOL!DAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP
cNPJ I 0.950.1 99/000't -7?

NtRE 41206524475

J
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EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP

NIRE ;41206524475
QUARTA ALÍERACAO DE CONTRATO SOCIAL

NOME OUOTAS VALOR R$
Fabio Henrique de Aguiar 40.000 40.000,00

s0 40.000 40.000,00
100 80.000 80.000.00

Edivaldo lrdontanhero
TOTAL

Parágrafo Primeiro: A rêsponsabilidade de cada sócio é restrito ao valor dê suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital sociâl
nos termos do art" 1 .052 da lei 10.406/2002.
Parágrafo Segundo: A participaçáo de cada sócio nos lucros e nas perdas será
proporcional a quantidade de quotas que possuírem na sociedade.

CLAUSULA QUINTA: As quotas sâo indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou
transferidas a lerceiros, sem o consentimento do outro sócio a quem fica
assegurado, em igualdade dê condiçôes de preço, direito de preÍerência para a
sua aquisiçâo se postas à venda, íormalizando, se realizada a cessão delâs, â
alteração contratuâl pêrlinente.

CLAUSULA SEXTA: O sócio que dese.iâr retirar-se da sociedade, ou ceder parte
de suas quotas deveÍá notificar por escrito aos demais sócias, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, para que estes exerçam o direito de preferência na
aquisição das quotas do sócio retirante.

Parágrafo Primeiro: O valor das quolas do sócio rêtirante, êxcluido, cedente ou
que venha a íalecer, será considerada em relação ao que eíetivamenle foi
realizâdo, liquidando-se, suas quotas, com base na situação patrimonial da
sociedadê. a dala da resoluçáo, verificada em balanço especialmênte levantado.
Parágrafo Sêgundo: As quolas liquidadas serão pagas em dinheiro, em 10 (dez)
parcelas iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a verificação
do balanço especialmente levantado.
Parágrafo Terceiro: Fica Íacullado. medianle consenso entre os herdêiros, outras
condiçÕes de paganienlo, desdê quê não afêlêm â situação econÔmica da
sociedade.

CLAUSULA SETIMA: A administraçáo da sociedade será exercida pelos sócios
Fabio Henrique de Aguiar e Edivaldo Montanheío, a qual compete a
representação ativa e passiva, judicial e exkaludicial da sociedade, sendo-lhe,
entíetanto vedado atuar em operaçÕes ou negócios estranhos ao objeto social, em
especial prestar aval, endossos, fianças ou câução de favor. E dispênsada a
caução de administrâçáo.

,l/
k

cNPJ 1 0.950.'t 99/0001 -72

l

I

J



í]15

rt.

EXTINORPIEXTINT ORE§ DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP

rll tÀRTA ALT Tô SOCIA

Parágrafo Primeiro: Os sócios Fabio Henrique de Aguiar e Êdivàldo
Montanhero, de comum acordo ou individualmente outorga poderes a terceiros
para representa-los em píocesso licitatório e para todos Íins de direito.
Pârágrato Segundo: Fica êstâbêlecido que a destituiçáo do Administrador seja
Íeita por votos que representem a maioria absoluta do capital social.

CTAUSULA OIT,AVA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
não eslá impedido dê exercer a administração da sociedade, por lei êspecial ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os eÍeitos delas, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentaÍ, de prevâÍicaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema íinanceiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, Íé publico, ou
propriedade.

CLAUSULA NONA: Pelos serviços que prestar a sociedâde, perceberá o sócio, a
tilulo de Íemuneração, pró-labore mensal, cujo valor será fixado em cÕmum
acordo, atê os limites de deduçâo íiscal previstos em lei.

CLAUSULA DEGIMA: Ao têrmino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contâs .iustificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antonio
da Platina-PR. parâ diaimir as duvidas advinda do píêsente contrato.

E. por eslarem juslos e contralados, a nam o presente contralo, em 03
(kês) vias de igual teor e forma.

Sanlo Antonio da P ati - Pr,12 Dezembro de 2016.

E ontanhero
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A Prcfcitr:ra lÁmicipal dc Ncva Santa Bárbara - pp.
A/C Elaine (43) 3266-8100 I (43)9 9102-62t7

PROPOSTA DE PRECO N" 0.1 17 REF
E

PAúCIO DOS EXTINTORES
cNPJ: 07.89s.Uol0001-08

tNscRtçÃo Esr. 90367460-14
www.palaciodosextintores.com.br

NTE A AOUISIC

qr:iata-feira, 28 de setemho de 20lZ

Ãonrx LACÃ DE
DECOI}TBA TI, A INCENDIO.DE ACORDO COMNORMASDO IN}ÍETRO E

CREâ./PR
Para maiores informações entraÍ em contato com o nosso departmento de vendas.

9

PRAZO Df, ENTREGA: SOBCONSULTA
coNDrÇÔf,,S Df, PAGAMENTO: À COMBn{AR
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
E-MAIL: lici b. .br

9s,110/0001-07

Depto 324-178s
AV. DUOUE DE CAXIAS,4436

vrLA SÀ0 CAEÍAN0-cEP 86026'070 
,' '^ "Tõr.r-óniNe - Pn J

VALOR
UNITÁRIO

l3 S 06 KG. ABCA UISI ÃO DE EXTINTOR R$ 180,00 R$ 2.340 00
UNID 04 KG - ABCUISI AODEEXTINTOR R$ 140,00 R$ 1.260,00
ul\ I t-, PLACÂS DE ROTÂ DE FUGÂ R$ i0,00 t!o

23 T]NID DEMARCA O DE SOLO. PINTURA R$ 40,00 920.00R$

6 MANGUEIRAS DE HIDRANTE I I/2". TIPO 2. I5M R$ 275.00 R§ 1.650.00

2 UNID. ESGUICHO REGI.JL AVEL I 112" R$ 110,00 220,00R$
LUMIN DE EMERGÊNCIAC/ 30 LEDS R$ 20,00 800,00RS

VALOR TOTAL R$ 7.960,00

@ IliIlTóI

de

Assinatura

ÍírrilE
ilfiT'?Iil

Av. Duque de câxias, ne 4436 - F onelFax: l43l3324-1785 _ LoNDRtNA_pR.pAúcto Dos EXTINToRES

EXTINTORES ROSSE LTDA. .IúE.

Para sua segurança verilique se a empresa prestadora do serviço é credenciada pelo Inmetro.
f,xtintores Rosse LTDA está credenciada no site com o número de registro 0M33712013.

QTDE. UNID. DESCRIÇÀO VALORTOTAL
LTNID.

UNID.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Recelta Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda acional

CERTTDÃO POS|TTVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXTINTORES ROSSE LTDA - ME
CNPJ: 07.895.1í0/000í.08

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêr quaisquer dívidas de
responsabilidade do su.ieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

1. constam débitos adminiskados pela Secretaria da Recêita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 15'l da Lei ns 5.172, de 25 de outubro dê í966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicaÉo da rêgularidade Íiscal; e

2. náo constam inscriçóes em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o êstabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de entê fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujêito passivo no âmbito da RFB 6 da PGFN e abrangê inclusivê as contÍibuiçóês sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 'lí da Lei n98.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação dêsta certidão está condicioneda à veriÍicaÉo de sua autenticidadê na lnternet, nos
êndereços <http:/fuiww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:/Áirrww.pgfn.Íazenda.gov.br>.

Certidão em
Emitida a 1410712017 <hora ê data de BrasÍlia>.
Válida
Código d a certidão: 4364.1426.6C7CÁ396
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ntat.;:,

a gratu
152i26 do

olo11201

'11

\

com base na Portarie Coniunta RFB/PGFN É 1 .75í , de O2h0nO14.
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cAtxÂ EcoNôMrcA FEDERAL

Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRI

Inscrição: 0789s110/ooo1-08

Razão Soclâl: EXINTORES ROSSE LTDA

Nome Fantasia: EXTINTORES ROSSE

Endereço: lfis;à,r3_:r$*,^s 
2718 cENÍRo / cENrRo / LoNDRINA /

A Caixa Econômica Fêderal, 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
perantê 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,

Valldade: t9/O9/2O17

CertlÍlcação Número: 2017 902192621180901

Informação obtida em 2810912017, às 14:56:00.

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

78110/2OL7

ldel 2810912A17 A:s6

t,âPRla,ltR VOLTAR



' '21n?n017

À
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ExTTNToRES RossE LTDA i:: I 
. r,..

CONTRATO SOCIAL I,I /,
," ,' ',' ,/

Pelo presente instrumento paúicular de contrato Social, os abaixo assidâdos:, ,

DIEGO JEAN ROSSE, brasileiro, maior, solteiro, do comercio, natural da 8i&d; i
de Cascavel, Estado do Paraná , nascido em 09.07.1985, portador da Cédula de
Identidade Ciül RG no 7,953.234-7, expedida pela Secretaria cle Seg. pública do
Estado do Paraná em 20.12.1999 , inscrito no cadasho de pessoa Fíiica C.p.F n."
051 .025.71940, residente e domiciliado na Rua Arthur Bemardes n. 436, Vila
Uris, na cidade de Apuoarana-Paranár CEP. 86808-060, e JHONATAN AMARAL
ROSStr, brasileiro, maior, solteiro, do comércio, natura.l da cidade de Apucarana-
Paraná, nascjdo em 12.11.1986 , portador da Cédula de Indentidade Ciül RG n."
7.953.238-0, expedida Pela Sec. de Seg. Pública do Estado do paraná, em
06.12.1996, inscrito no cadastro de Pessoa Física C.P.F n." 056.527.279-93,
residente e domiciliado, na Rua Arthur Bernardes n'436, Vila Uris, na cidade de
Apucarana- Paraná, Cep 86808-060, Têm entre si justa e contratada a constituição
de uma empresa do tipo Limitada, na forma da lei, rnediante às condições e
cláusulas segu.intes:
Cláusula Primeira - De Denominação Social e Sede
A sociedade girará sob o nome empresarial: EXTINTORES ROSSE LTDA,com
sede, na Av. Duque de Caxias no 2718, Centro, Londrina - Estado do Paraná, CEP.
8ó010-530.
Cláusula Segunda - Das Filiais e Outras Dependências
A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir flliais e outros estabelecimentos no
País, por deliberação dos sócios .

Cláusula Terceira - Do Objeto Social
seu objeto social será: coMÉRCIo VARBJISTA DE EXTINTORES, pEÇAS,
ACESsÓRIos E sERvIÇos DE AssrsrÊNcrA TÉ,cNrcA PARA
EXTINTORES
Cláusula Quarta - Do Capital Social
O capital Social e de R$ 15.000,00 ( Quinze Mil Reais ), diüdido em 15.000
(quinze mil ) quotas de R$ 1,00 ( Um Real ) cada uma, subscritas e integralizadas,
neste ato, em moeda corrente do paÍs, pelos sóoios:
DIEGO JEAN ROS§E .......... 7.500 quotas RS 7.500,00
JIIONATANAMARALROSSE.....................7.500 quotas R$ 7.500,00
Cláusula Quinta - Da Cessilo e Transferência das Quotas
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o exprêsso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de
condições e pÍeço, o direito da preferência ao sócio que queíra adquiriJas. O Sócio
que pretenda ceder ou transfeú todas ou parte de suas quotâs, deverá manifestar
sua intenção pôr escrito ao ouho sócio assistindo a este o prazo de 30 trinta dias
para que possam exercer o de preferencia, ou ainda, optâr pela dissolução da
sociedade, antes rnesmo da cessão ou transferencia das quotas.

https://mail.googls.c,oÍVmall/calu/o/#inbox/15d79êê41Ícfgaed?projEctoFl 1
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.-r' :IEXTINTORES RO§SE LTDA
CONTRATO SOCIAL

A responsabilidade de cada Sócio e restrita ao valor de suas quotas,
respondem pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta - Início e Prazo e Duração
A sociedade inioiará suas atiüdades em 10/03/2.00ó e seu prazo de duraç

tempo indeterminado.

^4à

Cláusula Sétima - Da Administração e Uso Da Firma
A administração da Sociedade çaberá as sócias DIEGO JEAN ROSSE ou

JHONATAN AMARAL ROSS8, corn os poderes e atribuições de

administradora, autorizado o tso do nome empresarial vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem cotno honerar ou alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorização do ouho socio.

Cláusula Oitava - Do Pró - Labore
O Pró - Labore do adrninistrador será fixado de comum acordo entre os sócios,

obedecidos os limites legais da legislação do imposto de renda.

Cláusula Nona - Do Balanço e Prestação De Contas
No dia 31 de Dezernbro de cada ano, o administrador procederá ao tevantamento
do balanço patúnonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do

exersíçio, após as deduções preüstas em lei em formação das reservas que forem
consideradas necessárias, os lucros e prejuizos serão dishibuídos e suportados pêlos

sóoios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e desiparão adrninistrador quando for o caso.

Cláusula Décima - Do Falecimetrto ou Incapacidade Superveniente
No caso dç faleoimento ott incapacidade supeweniente de quaisquer dos sóçios será

realizada em (30) trinta dias da ocorrência, um balanço especial.
Conüdo os sócios remanescentes e concordando os herdeüos será lawado o termo

de alteração contratual com a inclusão deste.

Caso não verúrarn os herdeiros a integrar a sociedade, estes receberão seus haveres

ern moeda colrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em (10)

dez prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M
(FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se primeira parcela após

â

30 (trinta) dias da data do balanço especial.

I
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EXTINTORES ROSSE LTDA
CONTRATO SOCIAL

gtil
021
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Em permanecendo apenas um sócio, este teú o prazo de 180 (cento e oitedô 4i
para rooompor a pluralidado sooial, oom o que, não Íecompost4. oouiláiiãa
mesmo com todo o ativo e passivo de forma de finna indiüdual ou extintC,: i;1,,, -

I

as

o

Cláusula Décima Primeira - Deliberação Social
As deliberações sociais serão tomadas sempre pôr reunião dos sócios, a serem

convocados preüamente, no prazo minimo de 3 (trê$ dias úteis ;
As convocações das remiões dos sócios se fará pôr meio de carta registrada,
telegra:na, pôr e-mail, ou pôÍ qualquer outro meio ou forma desde que comprove o
envio e o teor da convocação;
As formalidades de convocaçâo das reuniões poderâo di ser dispensadas nas
hipóteses preüstas em lei.

Cláusula Décima Segunda - Desimpedimento e Legislação Aplicável
As administradoras, declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos ern
quaisquer crimes preüstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-las de
exercerem atiüdades empresariais.
Os casos omissos serão resolüdos pela aplicação dos dispositivos do código civil
brasileiro, e subsidiariamente, pela lei das sociedades Anônimas sem prejuízos das
disposições supervenientes.

Cláusula Décima Quarta - Do foro.
Fica eleito o foro central da comarca de Londrina Estado do Paraná, que os
procedimentos judiciais referentes a este instrumento de contrato social com
expressâ renúncia a qualquer outro, pôr mais especial ou priülegiado que seja ou
venha ser.

Ç

https://mail.googlô.coIIy'malt/calu/oi#inbox/15d79e641ÍcÍ8aed?proj€ctor='l

Cláusula Décima Terceira - MICROEMPRESÀ
As sócias Declaram, para efeitos de enquadmmento como MicroempÍesa o valor da
receita Bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite
Fixado no Inciso I do art. 2" da lei federal n.o 9.841 de 05/10/1999, e que a empresa
não se enquadra em qualquer das Hipóteses de exclusão relacionadas uo art. 3o

daquela lei.

I
I

I



EXTINTORES ROSSE LTDA
CONTRATO SOCIAL
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E por estarem assirn, justos e contratados, os sócios oOrigam-se í'
presente con§ato, assinando-o em três vias de igtral teor paÍa os regulaies
direitos.

Londrina - Pr, 03 de MARÇO de 2.006.

9-"+ 4.<"* (3'*,**
À DIEGO JÉAN ROSSE

RG N"7.953.234-7 §SP-PR
CPF/MF 051.025.719-40

JH ATAN AMÀRAL ROSSE
RG N."7.953.23&0/SSP-PR.

cPF/'l\{F 056.527.279-93

*

?tl?.rÀ85 À0538 ltDÀ

-0513152 ,
THERÊZA LOPÊS SALOI,IAO
SECR ÊTARA GÊRÂL

0ô/081 1544
04120566 4 2006

20 0508 t1 .15g6/0s
oa83 {

5 0 6à:í1
IN?OÂES

2 056 11 55-2

ív144*-*#"T.?T'"..H.*"0513154
r/rDÀ

w
ni.)
\; a a,
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EXTINTORES ROSSE LTDA.ME.
CNPJ N" 07.895.I t0/000Í-08

" rRTMEIRA ALTEnaÇÃo coNTRATUAL.

A

Pelo presente irstruluento e na nrelhor forma de direito, os abaixo assinados, DIEG0
JEAN ROSSE, brasileiro, maior, solteiro, do comércio, natural da cidade de Cascavel.
Estado do Paranâ, nuscido em 09.07.1985, portador da Cédula de Identidade Ciül RG n"
7.953.234-7, expedida Pela Secretaria de Seg. Pública do Estado do Paraná. em 20.12.1999,
inscdto no cadastro de Pessoa Física cpF n" 051.025.719-40, residente e dorniciliado na
Rua Arthur Bernardes no 436, Vila uris na cidade de Apucarana-paraná, cEp g6g0g-060, e
JHONATAN AIUARAL RO§SE, brasileiro, maior, solteiro, do comércio, natural da
cidade de Apucarana-Paraná, nascido em 12.11.1986, portador da cedula de Identidade
Civil RG n" 7.953.238-0, expedida Pela Sec. de Seg. pirbl. Do Estado do paraná em
06, 12. 199ó, inscrito no Cadastro cle Pessoa Física CPF r.ro 056.527 .279-93, residente e
domiciliado na Rua Arthur Bernardes n'436, vila Uris. na cidade de Apucarana-paraná,
CEP 86808-060, sócios componentes da sociedade empresarial limitada que gira sob o
nome conercial de EXTINTORES ROSSE LTDA-MI conr sede e foro na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, na Av. Duque de Caxias n 2ilt, Centro, CEp 86010530,
com seu Contrato Sicial, arquivado na Junta Comercial do Estado do paraná sob n.
412A5664834 em 15 de março de 2006, Resolvem de Comum acordo atraves deste
instrumento de alteração corüratual, modificar as cláusulas enr ügor de seu contrato social
rurediante as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: O endereço da sede da sociedade que era na Av. Duque de
Caxias n" 2718, Centro, Londrina-Pcraná, CEP 86010530, fica alterado neste ato, passando
a ser na Ar,. Duquc de Caxias n' 4436, Ce,|.trc CEP $6026-070. na cidade de Londrina-
Paraná,
CLÁ[ISULA SEGUNDA: Pernranecen inalteradas as demais cláusulas e condições do seu
Contrato social.
E, por estarem justo e contratados, Iawam datam e assinam o prcsente instrumento
paÉicular de Alteração Contrtatual enr 03 (Três), rias de igual teoÍ e forma" obrigando-se
Íielmente a cumpriJo em todos os seus termos entLe síe e seus herdeiros.

I
-l-

t{t -."-a ç;4r-
.,

É...9,:'- !-.t

DI EAN ROSSE

JHONATA

*
Eíot.s.: al 2 0566{83 1

"rirrtorro ^*"" 
tt* o

6

MARIA THEREZÀ LOPES SÀLOi|AO

SECREÍÀRIÀ

i
:

I
i

I
I

A
Londrina, l0 dejulho de 2O06.

AMARAL ROSSE.
{

i

I

GERALl

08_81_§.5!
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EXTINTORES ROSSE LTDA-ME.
CNPJ N" 07.895.1 l0/0001-08.

SEGUNDA ALTERAÇÃo coNrnaruAl. FL.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, DIEGO
JEAN RO§SE, brasileiro, maior, solteiro, do comércio, natural da cidade de Cascavel,

estado do Paraná, na§cido em 09.07.1985, portadoÍ da cédula de Idemidade civil Rc n'
7.953.23+7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná em

20.12,1999, inscrito no Cadastro de Possoa Físics CPF n" 051.025,?19-40, re§idente e

domiciliado na cidade de Apucarana. Estado do Paraná" na Rua Aflhur Bemardes n" 436.
Vila Uris, CEP 86808-060 e JIIONATAN AMARAL ROSSE, brasiteiro, maior. solteiÍo,
do comércio, natural da cidade de Apucuana, Estado do Puanâ nascido em l2.l1.1986,
portador da Cedula de Identidade Civil RG n" 7.953.238-0,, expedida pela Secrelaria de

Segurança Pública do Estado do Paraná em 06.12.1996, inscrito no Cadastro de Pessoa

Física CPF ro 056.527.279-93, residente e domiciliado na cidade de Apucaran4 Estado do

Paranâ na Rua Arthur Bemardes no 436, Vila Uris, CEP 86808-060, sócios componenles da

sociedade empresarial limitada que gira sob nome comercial de EXTINTORES ROSSE
LTDA-ME. com sede e foro na cidade de Londrins, Estado do Paranâ na Av. Duque de

Caxias no M36, Centío, CEP 86026-070, com seu Contrato Social arquivado na Junta

Comercial do Estado do Paraná, sob n' 412.056ó4834 em l5 de março de 2006 e Primeira
Alteração Contratuel sob n' 200ó2599879 eÍn 24 de julho de 2006, Resolvem de comum

acordo através deste instrumento de alteração contratual, modifrcar as cláusulas em vigor
de seu Contrato Social, mediante as olâusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Objeto Social da empÍesâ que era o de Comércio Varejista
de Extintores, Peçâs, acrssórios e serviçrs de âssistência técnica para extintores, fica neste
sto ôlterado passando pâÍa COMÉRCrO VAREJTSTA DE EXTINT0RES, PEÇAS E
ACESSÓRIoS E PRESTAÇÃ0 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TNSPEÇÃO
DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
CLÁU§ULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições de seu

Contrato Social e posterior altêrsção.
E, pôr estarem justo ê contratados, lavram , datam e assinam o presente instrumenlo
particular de Alteração Contratual em 03 (três), üas de igual teor e form4 obrigando-se
fielmente a cumprilo em todos os seus termos entre si e seus herdeiros.

Loodrina, l7 de Outubro de 2006

üu
a?4

^Fr

A

DI JEAN ROSSE

JHON TAN AMARAL ROSSE

httpsJ/mail.googl€. coíÍVmaiUcâ/l,o/#inboí'l 5d79eê4't fcfSaêd?pÍojsctoí= 1

'-j-. ^ - -i- -? .,- .. r. .-. .-. .

THERÉZÂ LOPÉS SALOMÂO
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SECFÉÍARIÀ GER^L
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EXTINTORES ROSSE LTDA - ME.
CNPJ No 07.895.í10/0001-08

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL FL.O1

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito os abaixo assinados,

DIEGO JEAN ROSSE, brasileiro, maior, casado em regime de comunháo parcial

de bens. empresário. nascido em 09/07/1985. portador da Cédula de identidade

Civil RG n" 7.953.234-7, expedida pela Secretaria de Segurança PÚblica do

Estado do Paraná. e do CPF no 051.025.719-40 residente e domiciliado na Rua

ArthuÍ BernaÍdes nu 436, Vila Uris, Municipio de Apucarana. CEP 86.808-060'
estado do Paraná. e JHONATAN AMARAL ROSE, brasileiro, maior' casado em

regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 1 2 1 1 .1986'
portador da Cédula de identidade Civil RG no 7 953.238-0, expedida pela

§ecretaria de SêguÍança Pública do Estado do Paraná, e do CPF no 056.527.279'
93. residente e dômiciliado na Rua Arlhur Bernardes no 436. Vila Uris, Municipio

de Apucarana, CEP 86.808-060 , sócios componêntes da sociedade empresarial
Limitada que gira sob o nome comercial de EXTINTORES ROSSE LTDA'ME,
com sede na Av. Duque de Caxias no 4436, Cenlro, na cidade de Londrina, CEP

86.026-070, Estado do Paraná, inscrilo na Junta Comercial do Estado do Paraná

sob o n.' 412.05664834, Resolvem em comum acordo através deste instrumento
dê Alteração Contralual, modiÍicar as cláu§ulas em vigor de seu contrato social

mediante as cláusulas e condiçôes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Objeto Social, neste ato. passando a §er

COMÉRCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, MANGUEIRAS DE HIDRANTE,
poRTA CORTA FOGO, BARRA ANTIPÂNICO, CORRIUÃOS, CENTRAL DE

ALARME, DETECTORES E ACIONADORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE

srNALlzÀÇÃo, TLUMINAÇÃO oE EMERGÊNCIA, PEÇAS E ACESqORIOS,
PRESTAÇÃo DE sERVIÇos DE MANUTENçÃo 

_ !_ -l§L_EÇ.j!g ^ Pl
EXTINTORES DE INCÊNDIO , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO
E TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE HIDRANTE, PROJETOS DE

ENGENHARIA E PREVENÇÃO DE INCÊNOIOS.

CLAUSULA SEGUNDA: Em razáo das alteraçôes havidas, a sociedade resolve
no prêsente ato em CONSOLIDAR o seu CONTRATO SOGIAL. mediante as
cláusulas e condiçÕes seguintes:

coNSoLrDAÇÃO

l)elo plesctrtc instt'unrento e na mclhor l'orma de direito os atraixo assinados,

DIEGO JEAN ROSSE, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial

de bens, empÍesário, nascido em 09/07/1985, portador da Cédula de idenlidade
Civil RG no 7.953.234-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do

Estado do Paraná. e do CPF no

JIrI{tl corcncrÀ! Do lstÀDo Do PrRrxi - SEDE

CEItItIcO O aEGISTRo tü ?AlL2/20L6 08:30 3oB X" 20167501399
iüoêorc' -rtriói:ii ii íeiutzos. cóDrco DE vrnrrrcrÇlo:
116030a0820. NIL: 1120566{834'
E:KIIIIT{NtA NOSS! LTDÀ . üE

Llb.ttrd Eogu.
atarÍlÂrÀ-c!B^!

clBr§lÀ, 28l12l2016
vúú..4!...1.ct1.P!. Eov.b!

À

Â

,t NIA Corltttcl^l
DO PATANA

Àvrlld.d.d..t.doc!'.nto,..lq,!..to,tlc.,ul.lto.-coq,Eo.w.çrod..u.lut.ntl.cldrd.Âo.E.rp.ctlwÔ.port.l..ri'ioá.áa" rour iorpectlvor' códlEo' do v'lltlcrçlo
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EXTINTORES ROSSE LTDA- ME.

CNPJ No 07.895.110/0001'08
TERCEIRÂ ALÍERÂÇÃO CONTRATUAL FL.O2

0Sl.o2S.Tlg.4o,residenteedomiciliadonaRUaArthurBernardesno436,Vila
Úii",- úunúpfo'de Apucarana, CEP 86.808-060, estado do Paraná' e JHONATAN

ÃúÀAÀf- AbSe, Urãsneiro, lnalor, casado em regime de comunháo parcial de

tlnl, 
"àÁptãtart, 

nascido em tâ.tt.tgao, portãdor da cédula de identidade

õirir 
'nc 

Ã" i.sss.zsa-0, expedida pela Secietaria de segurança..Públice^do

É.iãOo ão Paraná, e do CPF n" 05ô.527'279-93, residente e domiçiliado na Rua

Ãrt'nrr-ünrioãt no +SO, Vila Uris , MunicÍpio de Apucarana' CEP E6'E08'060 
'

,óãiã. iomponentes da sociedade empresarial Limitada que gira. sob o nome

;;;;"ái à; ÉiiiNrones RossE LIDA'ME, com sede na Av Duque de

cáxias no 4436, Centro, na cidade de Londrina, cEp 86.026-070, Estado do

Éãüná, inscriio na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.o 412.056A4834,

Resolvem em comum acordo através deste lnstrumento de Altêração contratual,

coNsoLlDAR seu contrato soclal medlante as cláusulas o condigões seguintes'

CLÁUSULA PRIMEIRÀ: NOME COMERCIAL: EXTINTORES ROSSE LTDA'ME'

CúUSULA SEGUNDA: Sede e Forro: Av. Duque de Caxias no 4436' Centro' na

cidade de Londrina, CEP 86'02&070, Eslado do Paraná

cúusuLA TERCETRA: prazo de duração: lndeterminado. lnicio da atividade

Comercial 10/03/2006.

pARÁGRAFO ÚH1CO- A Responsabilidade dos sÓcios é restrita ao valor de suas

àráú.,.r" todos respondem solidaÍiamente pela integralizaçâo do capital social.

GLÁUSULA QUARTA: Atividade comercial - objeto social: cOMÉRClo

VAREJISTA DE EXTINTORES, MANGUEIRAS DE HIDRANTE, POfi,TA C.O_B]4

Éôêó, 
-eÁÀRA ÁNrtpÂNtio, coRntMÃos, cENTRAL DE ALARME'

DETECTORES E AC]ONAüôáÉb OíTHCÊHOIO; PLACAS DE SINALIZAçÃO,

il-u'rvrlúÀÉÀõDEÊtÊnoeÚCú,ÉeÇes-eAcESSóRros,tl1s.llçI9,D^E
SERVICO.S DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCENOIO,

;ãÊàiilió DE-sÉÉüróõ§ óí úl'rureruçro e IE9.T.q MlolIóI1qgEI
ruÁNCUánlS DE HIDRÂNTE, PROJEToS DE ENGENHARIA E PREVENçAo

DE INCÊNDIOS,

GLAUSULA QUINTA: o Capitat Social no valor R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais),

OiviOiOosemIS.OOO(QuinzeMil)quotasdeR$1,00(UmReal)'cadauma'
ini"irar"nte integralizàdos em moeda corrente nacional , nestê ato, Ílca assim

distribuldo entre os sÓcios :

sócros QUOTAS CAPITAL

JDxtl @xi&cllL Eo tatÀDo Do PÀRrNí - stDt

crRtrtrco o ttclsl'tto u 28|L2|2OLG 08:30 sOB x" 20167501399'
;iliüôõ'i;iõiàíó íi ii7ízizots. cóDr@ DE vrRrFrcàçÀo:
116030a082!. lIRt | {120566a334.
rlf rÍtoRls nossl t rDr - !G

Librlt.d Boqu!
slarrrlart-cE§À!

'.,§3lll;.3!í13íi3lí. "'
r v.ridd..i..r. docú.nro, - yMll;.Ít!1,:"1::;:"t.:f:ilil:: i i::,?::::!:'rd'd' 

not "'Fct!vo' Pottrl''

vt-.?-l
lruNIA co.útRch!l| oo?^t^M I

aii flt
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EXTINTORES ROSSE LTDA - ME.
cNPJ No 07.895.1 í0/o0oí_08

TERcETRA ALTERAÇÃo corurRlrúal rr.oa

cuÁusuua DECTMA: Ao teÍmino d,e cada exercicio socral, em 31 de dezembro,o administrador prestará contas justiíicaà;; ;;;;;ilrnrstraçào. procedendo aeraooÍaçáo do invenrárto oo oãrançí f.iri;;;; ã,oo o.,rnço de resutrado
i!Ll"t3i"r;r'#ndo 

aos to"i*, 
'J pãp;à;";""r,j"" quores. os rucros ou

CLÁUSULa DECIMA PRIMEIRA: 
-Nos 

quatro meses seguintes ao término do
.e§tiffi3:5/.oos 

socios oerroerarao slol;;;";;;;.. desisnaÍão administrador
Fica eleito o fórum da comarca de Londrina, Estado do paraná, que osprocedímenros judiciais referentes ã ÀL iÃirr.iãi.,to'iã ,,,urrçro conrraruar com
iii,', Ê:lToJi? :# ;Jffi : '; ili;-; ;üüff "#" poi,. i, u.p",:"i',

E. pôr assim estarem justos.e contratados. lavram. datam e assinam o presenternsrÍumenro em 01 (uma) unrca via obiigan;;,;;';;;;";* a cumpri-to em todosos seus termos entÍe si e seus herdeiros.

Londrina, 25 de Novembro de 2016 U HLL;UNhTUII\{ENTO OE

FIRIIAS 5§IÁ NOVERSO

aã

GO N ROSSE

JHONATAN MARAL ROSE

r*=
IJUM^ coME8cl^rlI oO P i^N^ |

JU}IIÀ corctcrl! Do tstlDo Do pÀRÀltí' _ sEDr

ffi :,;íflffi F"r'çiiii,"*'z;e"s"B"Líelr;isis:'

Lrb.rlld Dôaurgtcalráiu_6iiÀr
cgeurar,2311212016

À v.r.rdr.r. .r..t doêrúDto, .. tr* 
YY,.q'ttt"'ci l Pt'gov'bt

,ii:::1.:':il":::§.t.:füâ$: f *i,il1!lll..-- no. !..p.*tvo. porr.rr.
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RÁzÁo soCIAL :a,Lt4"
ENDEREÇO:

CNPJ 000 D

coNrArotl/) 99§1o - J56t
i rr \ \ _--.,1 l] - 95 16

Á Prefeitura Municipal.de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"coTAÇÃo DE PREÇO"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

0k""-*
c

Item Qtde Unid Valor
unitário

Valor total

1 Extintores novos ABC 6 kg Unid l1o"o / l.6qanD
2 Extintores novos ABC 4 kg 09 Unid , nír 03l 9oou>
3 Placas de Rota de Fuga 77 Unid F"-o, ' Gi6 oc
4 Demarcação de Solo Pintura 23 Unid { ü.\, 119. oo
5 Mangueiras de hidrante 1. % Tipo 2..

15 metros novas
+06 Unid

?8s.", l3lo, o.
6 Bico de mangueira de hidrante 02 Unid lL-e:> ií, s-a
7 Luminária de emergência com 30

leds bivolt
40 Unid Qo,tô/ 8.c §ó

TOTAL R$

Data -

Descrição

13
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Fêderal do Brasll
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Naclonal

CERTTDÃO NEGAT]VA DE DÉB[os RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nomê: ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE 3653í29rí949
CNPJ: 26.682.975/000í A0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e a inscriçõês êm Dlvida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no c.rso de ente federativo, 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 contribuiçõês sociais previstas

nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lêi tP 8.212, de 24 de julho de 199í.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnlernel, nos
enderêços <http:/ 

^/ww.receita.fazenda.gov.br> 
ou <http://nww.pgfn.fazenda.gov.bÊ.

Certidão itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 02h012014.
dia 2810912017 <hore e data de Brasília>.

Código d
Qualquer u emenda invalidará este documento.

í
1 :53:0

1t1

Emitida
Válida

certidão: 3E79.3836.5C8C.í 0FA
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CertiÍicado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inscrlção: 2668297sloooL-30

RAzãO Sociat:ALTAIR DE OLIVEIRÂ 1EITE36531294949

Enderêco: RUA SEBASTIAO PRUDÊNCIO PINHEIRO 106 / CJ SABIA /
ARAUCÂRIA / PR / 86250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
ArL,7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 22/09/2OL7 to/20172

Informação obtida em 2ell9l20L7, às 14:54:07.

A utllização deste Certificado para os fins prêvistos em Lei está
condicionada à veriflcação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

2810912017 14:54

CeÉiÍicação Número: 2Ot7 092204093434843102
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28t09t2017 Comprovante dê lnscriÉo 6 de SituaÉo Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 031

Contribuintê,

Confira os dados de ldentiÍicação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

26.682.975/000í.30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

ÔATA DE ÂBERTURA

08/142016

NOME EMPRESARIAL

ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE 36531294949

ÍTULo Do ESf BELEC|MENTo (NoME DE F NTÂsta)
EXTIN OLIVEIRA

côDIGo E DESCRIÇÃo OAs AÍMoN)Ês EcoNÔi,IcAs SECUNDÁRIÂS

Não lnÍorrÍada

oÀaTtvr0ÀDE
47.89{.99 . Comárclo não ga

E

anterloÍmentê
PRINCIPAL

do oúrg!

COMPLEMENTOLOGRADOURO

R SEBASTIAO PRUDENCIO PINHEIRO
NÚMERO

í06

CEP

86.250{00
&ÀIRRO/DISTRTTO

CONJUNTO SABIA
MUNtclPo
NOVA SANTA BARBARA PR

ÍELEFONE

(43) 91934276
ENOÉREÇO ELEIRÔNICO

ENTE FEDERATIVO

CADASTRAL

ATIVA
D TA oA struAÇÁo caDÀsrFrÂt
08/t2,20í6

MOTIVO OE CAOÂSTRAL

ESPECTAL DAÍa oÀ sÍuAÇÂo ESPEC|ÀL

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

Emitido no dia 28/09/20í7 às í6:5í:27 (data e hora de Brasília). Pá9ina: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Pí!p!í!r Páginâ
parr lmplrlrlo

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clioue aqui.

Atualize sua página

https:/ 
^,wwrêc€ita.fazenda.govbr/passoajuridica/cnpy'cnpjreva/Cnpj.eva-Comprovantê.asp

1t1
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213-5 - EmDresário (lndivldual)
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PREFEITURA MUNICIPALffi#tIF
coRRpsPoiloÊncra TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 26109 l2OI7.

De: Departamento de Licltaçóes

Para: Departamênto de Contabllldade

Assunto: Aquislçáo de extlntorer novor, placas de rota de fuga,
demarcação de solo e manguelrar para hldraate.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para aquisição de extintores novos, placas de rota de fuga,
demarcação de solo e mangueiras para hidrante, conforme solicitaçáo da
Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, num valor máximo
previsto de R$ 6.763,00 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elalne úos

Rua Walfredo BittensouÍ de Moraes no 222, CeÍúro,l 43.32ó6.8100, E - 86.250-000 - Nova Santâ BáÍbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsbpr. gov.br



PREFEITURA MUNICIPÂLffi#Hr 0?l

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRREsPor\DÊxcn rxrpnxl

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Seúoria em data de 2610912017 , informamos a existência de previsão de recursos
orçamenüírios para aquisição de extintores novos, placas de rota de fuga, demarcação de solo
e mangueiras para hidrante, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educagão,
Esporte e Cultura, num valor mríximo pÍevisto de R$ 6.763,00 (seis mil, setecentos e sessenta

e três reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentaria é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0240.2018 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e

Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1550; 1560; , Í570; 1580; 1590;

3390.39.00.00 - Ouhos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1660; 1670; 1680;
1690;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 1770; 178-o; 1790;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
12.365.0300.2023 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2170;2180;2190;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2220;2230;2240;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 2280;2290.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Nova Santa Bárb aru 26 I 09 /2017 .

Atenciosamente,

Laurita de So Campos
Contadora/CRC 0961o-4

Rua Walfredo BitlencouÍ de Moraes no 222, Cenno, S 43. 3266.8100, x - 86.250-000 - Nova santa Bárbara,

Paraná - El - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 03?

coRREsPoNoÊttcll INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2610912017.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de extintores novos, placas
de rota de fuga, demarcaçáo de solo e mangueiras para hidrante, num valor máximo
previsto de R$ 6.763,00 (seis mil, setecentos e sessenta e três reais) e informado
pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0240.2018 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; '1550; 1560; í570; 1580; 1590;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1660;

1670; í680; í690.

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

Sendo o quê se apresenta para o momento.

Elaine C itk os Santos
Setor de Licita

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes, 222 - Cep. 86250{00 - Fonstrax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@rsb.pr.eov.bÍ - Nova Sartâ Baôara - PaÍaná

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes n0 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNP' N.e 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsb@nsb.pr,8or.br - Novâ santa 8árbara - Paraná

0li :

Parecer j urídico

Solicitante:
Contratos

Departamento Municipal de Li ci tações e

Ref. Dispensa de licitação para aquisição e extintores
ê outros.

Cuida-se de parecer acerca da possibilidade
jurídica da adoção de dispensa de licitaÇão para

aquisição de extintores novos, placas de rota de fuga,

demarcação de solo e mangueira para hidrante, em

acudimento à notificação procedida pelo Corpo de

Bombeiros do Estado do Paraná, cujo não-cumprimento

enseja a penalização da municipall-dade, dentre as

penas, a interdição de prédios escolares visitados pela

Instituição Mifitar.

É o breve rel-atório.

Analisando a documentação que nos foi remetida,

se percebe a constância dos seguintes documentos:

pedido, com especificação e justificativa, da

Secretaria Municipal de Educação; indicação de dotação

orçamentária e parecer contábil- emitidos pelo

Departamento competente do Município; autori.zação

administrativa; cotações e demais autos pertinentes às

empresas consultadas.

Páqi e4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ns 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.o 95.561.080/0001-60
E-mail pmnsb@rsh.pr,gaJ^br - Novâ sânta Bárbara - Paraná

Pelas cotações, vê-se que o valor de

contratação não supera o montante de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), pelo que há expressa autorização Iega1 no

quê diz respeito à possibilidade de uso da dispensa,
conforme dispõe o art. 24, ínc. II, da Lei n. 8.666/93;
in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até
10t (dez por cento) do l-imite previsto na al-inea

"ârrr do inciso II do artigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde

que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço, compra ou alienação de maior vulto que

possa ser realizada de uma s6 vezi

Ou seja, a l-icitação é dispensáveI, para

serviços e compras de valor até 10t (dez por cento) do

limite previsto na alinea "a", do inciso II, do art.
23, o que dá, em miúdos, o montante de R$ 8.000,00
(oito mil reais) .

Por expressa autori-zação ]egal, esta

Procuradoria acena favorável a adoção da dispensa.

Mais comentários, cabe enfatizar que a dispensa

em voga cuida do valor da contratação, diferentemente
dos outros casos dos outros incisos do art. 24. A

economicidade ê, em suma, o fundamento (a ratiol da

referida dispensa. Observe-se que a licitação tem um

custo financeiro para a Administração Pública e há em

ü'-? .1

Páqi na 2de4



PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA sANTA BÁnsaRA
Av. Walfredo Bittencourtde MoEes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.a 95.561.080/0001-60
E-mail: ppnsb(ansb.or.gov.br - Nova Selta Bárbara - Paraná

que este custo financeiro é superior ao benefício que

deIa, licitaÇão, advirá.
Nesse ponto, passamos a palavra do Procurador-

Geraf do Tribunaf de Contas da União, Dr. Lucas Rocha

Eurtadol, euê, a respeito do tema em apreÇo profere
Iúcido comentário:

"Nesses casos, o J-egislador entendeu gue, em

razão do pequeno valor a ser contratado, não se

justificaria a realização de licitaÇão em face

do val-or da futura contrataÇão. É sabido que a

realização de licitação gera ônus para a

Administração, de modo que o custo de sua

realização não justificaria seus beneficios".

De outra parte, aquilata-se, próximas

aquisições do mesmo objeto deverão ser precedidas da

realização de procedimento Iicitatório, o que denota

organização.
Ainda, não é demals lembrar que para a

realização do procedimento devem ser observados todos

os princípios gerais de licitação e contratos, bem como

todo o rito da Lei n. 8.666/93,
Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentação da contratada, a fim
de que a Administração contrate empresa idônea, afém

dos documentos de identificação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Federais,

0{0

1 Furtado, Lucas Rocha. In Curso de
Adninistrat ivos : Teoria, Prática
Paul-o, At1as, 2001, p. 70.

LicitaÇões e Contratos
e Jurisprudência, São

Pági e4



PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA sANTA BÁnsaRA
Áv. Walfredo Bittencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax (0431 3266-8100

cNPl N.e 95.561.080/0001-60
E-mail; pmnsh(ansb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Estaduais e Municipaís, Certidão de Regularidade do

FGTS, Certidão Negativa de Débj-tos Trabalhistas, todos
com prazo de validade para o procedimento.

Cabe salientar, que esta assessoria exara o

presente parecer em atendimento ao art. 38 da Lei n"
8.666/93, que determina a consul,toria do órgão juridj-co
sob o prisma estritamente jurÍdico, não lhe competindo

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos
praticados, nem analisar aspectos de natureza
eminentemente técnico-administrativa .

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge
à competência deste Órgão Juridico a avaliação técnico-
administrativa referente aos critérios adotados para

aferição dos va.Iores da remuneração pelos bens, mesmo

porque, s.m. j . , acredita-se que tal atribuição é

inerente à discricionariedade administrativa.
É emitido parecer favorável, uma vez que o

presente procedimento encontra-se em consonância a

legislação aplicáveI a espécie, bem como observou os

princípios constitucionais aplicados a Administração
Pública.

É o parecer, salvo melhor 1uizo.

0{ i

Nova Santa Bárbara, 26 de setembro de 2017.

Gabri- A eida e Jesus

iaJP ro cur do ídica
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Estado do Parará

DTSPENSA DE LTCTTAÇÃO

N" 38l20t7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" O85/2OL7, referente ao processo de

dispensa de licitação, para AQUISIçÃO DE EXTINTORES

NOVOS, PLACAS DE ROTA DE FUGA, DEMARCAçÃO pp SOLO

E MANGUEIRAS PARÂ HIDRANTE, conforme solicitação feita

pela Secretaria Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, e

sendo atendidas as normas legais pertinentes e na forma do

artígo 24, inc. II, da Lei 8666 193 e posteriores alterações,

caracteriza-se a referida dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PP.,26109l2OL7.

,4 zo*,:
flrié Kondo

PREFEITO MUNICIPAL

REFEITURA MUNICIPAL

Av. Walter Guimarães da Costa no 5í2, Fone/Fax (043) 3266-8,l00 - CNPJ N.ó 95.561 .080/0001€0
Site: rvwrv.nsb.plgqtlh - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Executivo

lAnov
I IMPRENSA OFICIAL -
I Lêt n'660, de 02 de abrit
lde 20í3.
I

De acoído mm o pmcedimento_administraüvo instaurado pelo Municipio de Nova Santa 8áÍbaÍa, objeto do pmtocolo no 085/20í7, refeíenle ao pÍocesso
de dispensa de licitação, para AQul§lçÂo DE ExÍtt{ToREs Novos, pLAcAs DE RoTA DE FUGA, DE ARcAçÀo DE soLo E urucuetnÀs pml
HIDRANTE, mnforme solicitaÉo íeita pela S€cÍetariâ Municipal de Educaçào, Esporte e Cultura, ê s€ndo atendidas as noÍmas legais pertinenles e na Íonm do
aÍtjgo 24, inc. ll, da Lei8666/93 e posteíores alteraÉes, câraclerizase a ÍefeÍida dispensa de licitaçáo.

Nova Santr Báóara PR, 26109/20í7.

Eric Kondo
Preleito Municipal

_ AV|SO pE LTCTTACAo

PREGAO ELÉTRoNICO n.'38/2017 - SRP

ObjEto: Registro de preços paÍa eventual aquisição de 05 (cinco) veículos, zero km, para a Sscrotaíia Municipal de Saúde e SecretaÍia Municipal de
Assistência Social.

Iipo MenoÍ pÍeço, por item.

ItllClO DA SESSAo DE DISPUTA DE PREçO§: às 10h00min do dia lÍ!!12!12, poÍ meio do Portal COMPRASNET atÍavés do site
mentais.oov .bÍ-UASG-985457

Preço lrárimo: R$ 25ô.801,68, (duzentos e cinqúenla e seis mil, oitocêntos ê um íêais ê sessenlâ ê oito cêntavos).

brCÍOfçiE§-C0Edfl!üÍ!§: poderão ser obüdas em horaÍio de expediente na Preíeitura Municipal de Nova Santa BáÍbaÍa, sito à Rua WalÍredo Eitlencluít de
Moraes no222, pelo fone 43-326&8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.or.oov.bÍ

Nova Santa 8áÍbaÍa, 26i09/2017

MaÍco Antônio dê Assis Nunes
Pregoeiro

PortaÍia n'080/2017

Nào há GA data.

Náo há publicaçoes paía a presente dala.

ooor'srb 6irado po. catócdo 09br - NM sanra

Itt B Mnr. úni5t 5561W)160 - ÀC S€8lSÀ -
d.sd. qs v3{rl{ár,o âÍ.vé3 do

DláÍlo Oílclal Elêtrônico do tlunicípio de Nova Sa s Bárbara
Fuar Wa&odc Elin€icouí do lb.ass n'222 - Coít!

For'€,rar {43} 326fr100
É-roil:.ran@ncia@nsb.p..gov.b.

ww.Gb.p..gov.ú
hrpr/nsb pr.gov.ú/poíâl/tânsparemja/diânêotuiãl-dêrodconoo

itilunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná

I Edição N" 1088 * Nova Santa Bárbara, paEná.

-

Terça-reira,26 de Sêtembro de 2017.

Diário EletrônicoGi

I.



29t09t2017 Mural do Licitações Municipais

TCEPR
c45

Veltêr

""'F;r--
No licitação/dispensa/inexÍgibilidade. 38

Entidade Exe$torô MUNIOPIO DE NOVA SANTA BÂR8ÂRÂ

Modalidade* Processo Dispensa

Número editauprocessor 08512017

Des(Íição Resumidô do Objeto* Aquisição de extintoÍes novos, dôcôs de rota de fugô, dêmarcáção de solo e

mangueirds parô hidrant€

Llotasão Orçamenláriê* 0600212361024020184490520000
_l

Pre@ máximo/Referêncià de preço - 6.763,00
R$'

Data Publicação Termo ratincação

Dab Gncelamento

7
J

CPF: 4271512958,0 (lgqaL{D

Insttuição Financeirá

ConEato de Empréstimo

Editâr E)(cluir

https://serviÇos.lÇ6.pr.gov.br/TCEPRyMunicipayAMUDetalhesProc€ssoCompra.aspx 1t1

Detalhes processo licitatório
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ESTADO DO FARANÁ

o
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N" ESPECIFICA ÇAO DOC
ot(

2 Ofício da secretaria solicitando oh
J Prefeito edindo abertura do rocesso nfi
4 Cota sde no mínimo 3 í-{\
Â Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) D(
6 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) 0tí
7 L icitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) olt
B Parecer Jurídico ak

izaçáo do PrefeitoEdital de autor DI
Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Mu nicípio). OK

Publicação Mural de Licitação (TCE) OK
12
13 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regionali Diário Oficial do Município)

Rua Wallredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266,8100, CEP - 86.2i0-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná E-mail licitacaolansb.Dr.sov.br-\r'r\§.nsb.pr.qov.br

NOVA SANTA BARBARA
CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

N' .?t',t to ll
OBS.

1 Capa do processo

11.
Contrato
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PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
eslpoo oo panguÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 3SlZOtZ

Aos 20 dias do mês de outubro de 2017 , lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 38/2017, registrado em
26/0912017, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do n' 001 ao no 048 que corresponde a este termo.

lEkiae L Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Mora€s n" 222, Cefltro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Pârâná

- E-mail - licitacao@nsb.DÍ.gov.br - www.nsb.Dr.gov.br


