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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

DeErocuraçftqffi ru&à&
Processo Administrativo n.o'l 12022

OBJETO - Contratação de empresa para execução de
serviços de impressão de carnês de impostos municipais.

!, VALOR - R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).

DOrAçÃO -

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao(Ansb.Dr.oov.br-www.nsb.or.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
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02NOVA SANTA BARBARA

CORRESPOND NCIA INTERNA

Data:2410112022

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Dispensa de Licitação

{--o ,n (- /no, ír-^( ) .-) cJ>
Francisco Severino Freitas

Chefe da Divisão de Tributos

Âss.

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes ne 222, CentÍo,l 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova

,1

Por meio da presente notificação interna, venho até a presença

de Vossa Senhoria, pedir autorização para realização de processo de Dispensa

de Licitação para contratação de matérias gráficos para confecção dos Carnes

de lmpostos do corrente ano.

Fique com meus votos de consideraçáo e estima.

Atenciosamente,

Nome
Data

S€cÉ.E

Recebido por

Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail -licitacao@nsb.or.gov.br-site -www.nsb.Dr.qov.br
2^t
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De: Setor de Tributação Municipal
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊrucn nteRrua

Nova Santa Bárbara, 2410112022.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pelo Setor de Tributação, solicitando a contratação de serviços gráficos para
impressáo de carnês de impostos, para que seja verificada a possibilidade de
dispensa de licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Cla
P untct

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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Proposta Comercial

Empresa: Município de Nova Santa Bárbara
AC. Sr.(a): Francisco
Assunto: Proposta Comercial - N01 - Carnês
Dala: 0410112022
Proposta Número: DLL-26827 /2022

\v. A DLL lnformática, empresa com sua sede em Curitiba - PR, inaugurada em Janeiro
de 1.995, conta hoje com as mais modernas técnicas de impressão a Laser de alta
velocidade, além dos mais sofisticados recursos de editoração, criação e
desenvolvimento de aplicativos, atendendo desta forma as exigências do mercado.
Além dos serviços de impressão a laser, a DLL está capacitada a atendê-los nas
áreas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, digitalização de imagens,
tecnologia de gerenciamento COLD, além da publica@o e gerenciamento de
documentos na internet.

Objetivando maior segurança nos dados de sua empresa, a DLL disponibiliza para
seus clientes, um serviço de envio de dados, acompanhamento dos serviços via
lnternet em tempo real, garantindo desta forma um efetivo controle dos dados
enviados, bem como o acompanhamento de cada etapa do processo produüvo, além
de registrar e informar por e-mail todos os serviços de impressão a nós enviados.
Estes serviços sâo acessados através do site dll.com.br

Com certeza de poder superar suas expectativas, antecipadamente, agradecemos a
oportunidade de apresentar esta proposta comercial.

Sede DLL lnformática - Curitiba

DLL
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DII lnÍqmálica Ltda
Rua Álvaro Maíavalha§, 594 - CIC - Curitiba - PR

Silê: x44dllsg@E



Nossos Equipamentos e Serviços

Servicos de lmpressão de Documentos:
lmpressão a Laser em diversos formatos de papel, gramaturas e cores.
Aplicativos: Boletos de Cobrança, Malas Direta, Extratos, Carnês de Pagamento,
Provas, Gabaritos, Lista entre outros.

Contamos com os mais modemos
equipamentos de lmpressão disponíveis no
mercado Mundial.

Servicos de Acabamento:
Auto Envelopados, Talonados, Grampeados, Dobrados
Aplicativos: Boletos de Cobrança, Malas Direta, Extratos entre outros.

Equipamento de Auto Envelopamento
formato A3

Pré-lmpressão Gráfica :

Pré-impressão Offset até 4 X 4 Cores, em diversos formatos de papel e gramaturas.

lmpressora Offset 4 Cores.

DLL lnÍo.mátic8 Ltda
Rua Alvaro Maravalhas, 594 - CIC - Cuíitiba - PR

Sit6: www.dll.com.br

DLL
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Serviços de Tecnologia

E-mail - Envio e Rastreamento de Mensagem Eletrônica.
Com este sistema, é possível enviar e-mails em PDF exatamente como o documento
original rastreando a abertura dos e-mails. Facultativamente, com o aceite do Cliente
e respeitando a leoislação perlinente do aplicativo, é possível não enviar o
documento impresso, agilizando o recebimento e minimizando custos de entrega. É
possível neste mesmo e-mail, fazer uma pesquisa e acompanhar os resultados
online. Uma interface (página web) de acompanhamento do rastreamento é
disponibilizada ao Cliente.

W
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Com uma interface intuitiva, milhares de
SMS serão enviados aos seus Clientes.
Você poderá enviar desde um simples
texto, linha digitável para pagamento de
boletos de cobrança, até uma imagem em
formato PDF de sua Cobrança Bancária,
exatamente igual ao serviço impresso.

ifllüIrtllut,ü

DLL

SMS - Envio e Rastreamento de SMS
Garanta que sua informação chegue ao
seu Cliente.

DLL lnfqmálica Ltda
Rua Ályaro Maravdhas, 594 - CIC - Curitib3 - PR

Sito: @dlLçO@U!



Características do Serviço :

Aplicativo: N01 - Garnês

Volume:2.400
Montagem: Talonado
Formato do Carnê: 3 Carnês por Folha
Acabamento: Com Lombada
Grampeamento: 1 Grampo
Lâminas de Miolo: 9
Papel Miolo: OÍÍset Branco
Gramatura Miolo: 75 Gr.M2
Cores Miolo: Laser Preto
Capas com Pré lmpr.Gráfica: Sim
Cores Capas: 4X0
Papel Capas: OfÍset
Gramatura Capas: 90 Gr.M2
Ensacado: Não
Lacrado: Não
Encartes: N
Otde Encartes: 0
Serrilhamento: Náo
Valor Desenvolvimento: Valores de Desenvolvimento já incluídos nesta Proposta
Valor Frete/Sedex: Valores de Frete/Sedex já incluídos nesta Proposta
Validade da Proposta: 30 Dias

Antonio Carlos Santoro Martins
DLL lnformática Ltda.
santoro@dll.com.br

DLL lnÍormática Llda
Rua Átuaro Maravalhas, 594 - CIC - Cuiüba - PR

Site: wu,ru.dll.com.br

Fone (41) 3373-6739

DLL

Curiliba,O4l0l12022

Original Assinado por:
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Original Assinado por:

Antonio Carlos Santoro Martins
DLL lnformática Ltda.
santoro@dll.com.br
Fone (41) 3373-6739

PREçOS E COND|çÔES ESPECTATS:

DLL lntoímática Ltda
Rua Alvaío MaÍavalhas, 59/t - CIC - Curitiba - PR

Site: !!144!l!.@E DI

Mixto 2.400 1.333,56 3 .200 ,54carnês

DLL

Item Cores Volume R$ Milheiro R$ Total



lnÍormações Adlclonais

Custos de lmplantação/festes e Oesenvolvimento:
Todos os Cuslos de lmplantação/Tesles e Desenvolvimento.iá estão incluídos no valor da Proposta.

custos dê Frete/Transportê:
Nos pregos propostos iá estáo incluídos valores de Frete/Entrega.

Cuíiliba,O4l01l2022

Original Assinado por:

Antonio Carlos Santoro Martins
DLL lnformática Ltda.
santoro@dll.com.br
Fone (41) 3373-6739

Aceite
Nome, data e Assinatura

DLL lnÍoímática Llda
Rua Álvaro Maravalhas, 594 - CIC - CuÍitiba - PR

Site: wt!,w.dll.com.br

DLL

Transparêncla na Execução dos Serviços:
A DLL disponibilizará em seu Site o acompanhamênto online de seus serviços, desde a chegada, bem
como em lodas as etapas do processo produtivo. Além desle serviço, disponibilizamos um Chat ao vivo
para lirar todas as suas dúvidas em todas as áreas de nossa empresa.

Vencimênto das Faturas:
Ocorendo a prestação de serviços, o Íaturamento ocorrerá sempre no primeiro ia útil ao mês subsequenle
a prestação dos serviços, com vencimento para o dia 10. Será gerado um demonstrativo de serviços, uma
uma Nola Fiscal de Prestação de serviços bem como um bolelo para pagamento, sendo todos os documen--.
los acima descritos, enviados para o e-mail designado, além da publicação no Site da DLL lnÍormática
para acompanhamento e consultas através de Login e Senha Íomecidos ao Cliente.
Em se tralando de Serviços Mensais, necessariamente existirá um Contrato de prestaçáo de serviços entre
as Partes.

Esta proposta ,oi elaborada por THIAGO via Sistema
Quaisquer dúvidas com relação a esta proposta por lavoÍ enlre em contato com o Deparlamenlo Comercial,
ou com nossa Diretoria pelo Fone (41) 3373-6739
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MINISTÉRIo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA OE OÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATÍVA DA UNIÁO

Nome: DLL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 00.464.862/0001-75

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 certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receila Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que delermina sua
dêsconsideraÇão para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívidâ Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazênda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da cêrtidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso 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 contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta cerlidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nôs
enderêÇos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emi itamentê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 2t10t2014.
Emitida às
Válida até
Código de
Qualquer

certidão: 77C5.88D8.4049.0F42
emên da invalidará este documento.

:15:32
8t0412022

ntrole
Ía

dia 3011012021 <hora e data de Brasília>.
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Voltar lmprimir

Cá.IXA
CAIXA ECÚNÔMiCA FEDERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.464.862/0001-75
RAZãO SOCiAIDLL INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ALVARO MARAVALHAS,s94 594 / CIC / CURITIBA I PR / 87270-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certífica que, nesta data. a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:16/01 /2022 a 4/02/20

CeÉificação Número: 202 1t600370237937290

Informação obtida em 24/OL/2O22 !1i24i27

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

https://consulta-cícâixa.gov.br,/consultacrf/pages,/consullaEmpregador.jsf 1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

00.464.862/0001.75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

DATA DE ABERTURÀ

í8/01/í995

09

*

NOME EMPRESARIAL

DLL INFORMATICA LTDA

TITUTO OO ESTÀBELECIMENTO (NOME DE FANTASIÂ) PORTE

EPP

cÔDtGo E oEscRrÇÀo oA ATTVTDADE ECONÔMrCA pRrNCrpAL

62.09.1{0 . Suporte técnico, manutenção e outros sêrvlços êm tecnologla da lnÍormação

E OESCR DASATIVIDADÉS sEc
63.1í-9{0 . Tratamento de dados, provedores dê serviços de aplicação e serviços de hospedagem na lnternet
82,9í-l{0 . Atlvldades de cobranças e inÍormações cadastrais
58.í9-í{0 . Edição dê cadastros, listas e de outros produtos gráfico§

cÓDlco E DESCRTçÃO DA NÂÍUREZ.A JURÍO|CA

206.2 . Sociêdade Empresária Limilada

R ALVARO MARAVALHAS
NÚMERo

504

BAIRRO/DISTRÍIO

ctc
MUNICIPIO

CURITIBA PR
CEP

81.270-750

ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO

TELEFONE

OATA DA SITUÀÇÁO CAOASTRAL

03/1'tl2005

ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembÍo de 2018

Emitido no dia 2410112022 às 11:25:06 (data e hora de BrasÍlia).

DATA OA SITUAÇÃO ESPECIAL

Página:111

ENTE FEOERATIVO VEL (EFR)

st CAOASTRAL

111
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Y Material gráfico em geral e de comunicação visual

Brindês e canetas pêrsonalizadas
Dados variáveis com código de barras

Carnês dê IPTU
lmpressão de livros e apostilas

Agendas
Acabamentos

10
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IIUNDO
A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA
REF. CARNÊS DE IPTU 2022
Encaminhamos proposta com as especiÍicações, quantitativo, valores e dados da empresa,
dados bancários, assim como os dados para assinatura do contrato:

Valor
Unit (R$)QuaITEM Un nt. Vlr total(RS)

Carnês do IPTU 2022, Capa e contracapa em papel
OFF-SET 75gr com impressão a laser em P&B
(preto) em uma face da íolha e I lâminas intemas

" êffi papel branco 75 g com impressão a laser em
' (P&B) preto em apenas uma face das lâminas, no

formato 99mm x 21omm (4 lâminas por folha A-
4). Montados, serrilhados, lombados, mm código
de baÍras padrão FEBRABAN

2.400

:

:

i

,uN

i

Gráfica e Editora Mundo ME

Rua José Firmino Barbosa, 122 - Jd.lnternorte
Maringá - PR

cEP 87.045-050

- O prazo de entrega é de até 10 dias após a solicitação
- A validade de nossa proposta é de 90 DIAS, a partir da data de sua apresentaÉo.
- O prazo de pagamento é em até '15 dias após a entrega.

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTF{ATAÇÃO:
Razáo Social: Gráfica e Editora Mundo Ltda - Fantasia: Gráfica Mundo
CNPJ : 28.4 1 9.352/000'í -03 - lnscr. Estadual: 90.759. 1 08-59
End.: Rua José Firmino Barbosa, 122 - Jd.lnternorte - Maringá - PR CEP 87.045{50
e-mail:eduardo@mundoqraÍica.com.br-Contato:Eduardo/Natã Fone:44-3040-2545

Maringá, 05 de janeiro de 2022.

- cPÊ 327.237.17544

ó

Yl
44-3040-7545 ou 44-99142-0288

eduardo@ mundograf ica.com.br
www.graficaeditoramundo.com.brHUNDO

Descriçâo

0,80 1.920,00

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome completo: Marli lrene de CaÍvalho Emerich - Nac. Brasileira
Profissão: empresária - Estado Civil: casada - Cargo: Diretora sócia administradora
RG 3.636.357-6 - CPF 56s.998.549-15
Endereço: Av. Guedner, 692 - Zona 08 - CEP 87.050-390-Maringá-PR
TeleÍone: 44-304j-2il5 - e-mail: eduardo@mundoqrafi ca.com.br

DADOS BANCÁRIOS
Banco Caixa Econômica Federal 104 - Maringá - PR - Agência 167í
C/Corrente 004633-3 - Operação 0003

Sendo o que sê apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Ds.arg,sszpooros-l
r- E- çô7§9tOa.St

Gslflcr E tlf,tofir xfib u!r-
tr§ aBa*§a. rrz-À rEi§t

r .aD0lre-íffI-i r
l- r+o roro'rcer J

v
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuÍadoriaGêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNÁO

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

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou ob.ieto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçáo para fins de certificaÇão da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Conformê disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos êÍêitos da certidão
negativa,

Esta certidão é válida para o estabelecjmento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraÇão direta a êle 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 arl. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199í.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de suâ autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitid mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1ol2o14
Emitida à 07 do
Válida a 12022.
Código ntrole da ão: 3728.C123.685F.1463
Qualquer ura ou da invalidará este documento

Nome: GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA
CNPJ: 28.419.352/0001 -03

2. constam nos sislemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art- 151 do CTN, ou
garantidos mêdiantê bêns ou direitos, ou com embargos da Fazenda Públicã êm processos de
execução flscal, ou obieto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificaÉo da regularidade fiscal.

2110112022 <hora e data de Brasília>.
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Câ,TXA
cAtxA ECÕNôMrcÂ FEDERAL

Certilicado de Regularidade
do FGTS - CRF

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, ô
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servíco - 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.

Yalidade:.l9/OL/2022

Certificação Número: 648559141

Informação obtida em 24/Ol/2O22 l1i2l:07

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

022011910

2/2022

1t1

Inscrição: 28.419.352looo1-03

Razão SociatlGRAFICÁ E EDITORA MUNDO LTDA

EndêreçO: R IOSE FIRMINO BARBOSA 122 / IARDIM INTERNORTE,/ MARINGA / PR /
87045-050

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consultacrf/pâges/consultaEmpregadorjsf
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMÉRO OÉ TNSCRTÇÁO

28.,119.352/000í{3
ÍÚATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ÀBERTURÁ

15tO812017

NOME EMPRESARIÂT

GRÂFICA E EOITORA IiUiIDO LTDA

oo ÉsÍÀaErEcrMENÍo (NouE oE FANÍasrÂ)

MUNDO ARTES GRAFICAS EPP

ENTE FEOERÁÍIVO RES (EFR)

IGO E OESCR

í8,134{í .lmpÍesôão de material para uso publicitário

IGO E DAs ATIVIDAOES ICAS tÂs

í8.í1342 - lmpressáo de llvro6, revistas e outras publlcaçóê3 perlódlcas
í 8.í 3{-9Íl . lmprês3ão de mâtedal para outros usos
18.21-1.00 . Servlços de pré-lmprêssão
1822-9{'l . Sêrvlços de êncademação e plastificação (Dlspensada')
í8,22-9.99 . Servlçú dê acabamentos gálicos, excêto êncademaçáo e plastlficação (Dlspênsada')
47.614.03 . Comérclo varelbta dê aílgos dê papêlada (Dl6pensada ')
,17.82-2.02 - Comérclo varerlsta dê artigos dê viagem (Dispênsâda ')
,07.89{-99 - Comérclo varellsta dê outro6 produtos não e6peclllcado. anlerlormênlê
73.í9{{2 . Promoção de vêndaE (Dlspensada')
E2.í9.941 . Fotocópla§ (Dlapensada ')

cóotco E oEscRçÀo oa NÂruRÉzÂ JURIoca
206-2 - Sociedade Empr6ária Limitada
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ATTERAÇÃO PORTRANSFORMAçÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Gfu(FICA E EDITORA MUNDO LTDA
CNPf /MF: 28.419.352 / 000 1-03

MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH, brasileiro, maior, casada sob
o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Maringá-
PR nascida em0B/04/1964, residente e domiciliado àAvenidaAvenida
Guedner, na 692, Casa 85, Condomínio Nashiville Residence, Zona 08, na
cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP:87.050-390, portadora da
Carteira de ldentidade RG na 3.636.357-6, expedida pela SESP-PR, e

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
CPF/MF sob o ne 565.998.549-15.

Empresária individual sob o nome empresarial de M.L DE CARVALHO EMERICH
COMERCIO E SERVIçOS com sede à Avenida Rio Branco, ns 762, Sala 15 Sobreloia f,
Zona 05, na cidade de Maringá, estado do Paraná, CEP: 87.015-380, inscrita na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 417082726L7 em sessão de LS/OA/2O17 e no
CNPJ/MF sob o número 28.419.352/0001-03, fazendo o uso do que permite o
parágrafo 3q do art.968 da Lei nq 10.406/2002, ora transforma seu registro de
EMPRESARIO INDMDUAL para SOCIEDADE EMPRESARIA IIMITADA. Mediante as

seguintes cláusulas:

ctÁusulÂ PRIMEIRA - DA TRÁNSFoRMAÇAo Do TIpo JURÍDlco: Fica rransformada
a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de
Responsabilidade Limitada sob a razão social de GRffICA E EDITORA MUNDO LTDA,
conforme faculta a lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação
de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSUUI SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL: Fica alterado o ob.jeto social para:
TMPRESSÃO DE MATERTAL PARÁ USO PUBLTCTTÁR]O (1S.13-0/01); FOTOCÓPrAS
(82.19 -9 / 0 t)| SERVrÇOS DE ACABAMENTOS GRr$rCOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E

PLASTTFTCAÇÃO (1^8.22-9199); COMÉRCIO VAREITSTA DE PRODUTOS GRrÍFrCOS,
coMUNrcAÇÃo vrsuAl E BRTNDES @7.89-O/99)i COMÉRCrO VAREJTSTA DE
ARTIGOS DE PAPEIARTA (47.61-0103); TMPRESSÃO DE LTVROS, REVISTAS E

PUBLTCAÇÓES PERrÓDrcAs (L8.1r-3 / o2); PROMOÇÃO DE VENDAS (7 3.19-0 / O2);
SERVrÇOS DE ENCADERNAÇÃO E Pr.ÁSTTFTCAçÃO {18.22-9lOL); TMPRESSÂO DE
MATERTAL PARA USOS DTVERSOS (18.13-0199); COMÉRCIO VAREJTSTA DE
ARTTGOS DE VTAGEM @7.82-2/Oz)i SERVrÇOS DE PRÉ-TMPRESSÃO (18.21-1l00).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora
transformada, já integralizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente
integralizado, passa a constituir o capital da Sociedade Empresária de Responsabilidade
Limitada.

CLÁUSUIA QUARTA - 0 capital social da empresa indiüdual ora transformada, já
integralizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) totalmente integralizado, dividido
em 5.000 fcinco milJ quotas, no valor de R$ 1,00 (um realJ cada uma, fica alterado para

14
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ATTERAÇÂo poR TRANSFoRMAÇÃo Do TNSTRUMENTo DE rNscRrÇÃo 15
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAT EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA
CNPJ/MF: 28.479.352 / 0001-03

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil quotas) no valor
de R$ 1,00 [um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Primeiro - O aumento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
divididos em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada
ocorre em virtude da utilização dos lucros acumulados da empresa no presente ato.

CLÁUSULA QUINTA - Em virtude das alterações ocorridas, o capital social da sociedade,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, no valor de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de
R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído nas seguintes proporções:

Parágrafo Único - De acordo com a lei 13874/2019, artigo 1..052, parágrafo 10, a

sociedade limitada poderá ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

CLÁusuLA sExTA - DA ADMINISTRAÇÂo: A administração da sociedade caberá a

sócia: MARLI IRENE DE CARVATHO EMERICH, ao qual fica investida na função de
administradora da sociedade, a quem compete, isoladamente, o uso da firma e a

representação ativa e passiva, judicial e extraiudicial da sociedade, sendo-lhe,
entretanto, vedadas o seu emprego em operaçôes ou negócios estranhos ao objeto
social, ou assumir obrigações, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças, sem
autorização do outro sócio, e cauções de favor, seia em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros. A administradora fica dispensada da prestação de caução.

CúUSUIA SÉTIMA - A administradora declara, sob pena da lei, que nâo está impedida
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade, atendido ao disposto no parágrafo primeiro do
artigo 1.01 da lei 10.406 de l0/0I/2002.

CúUSULA OITAVA - Além da administradora aqui indicado, poderão ser designados
outros, em ato separado, devendo-se proceder ao registro de termo de posse em ata de
administração e averbação ao registro da empresa.

CLAUSULA NONA - DO ENDEREÇO DA SOCIEDADE: Altera-se o endereço da sociedade
para "Rua fosé Firmino Barbosa, ns 122, fardim Internorte, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná, CEP: 87.045-050"

NOME QUOTÂS VALOR R$ PERC.

50.000 s0.000,00

TOTAIS 50.000 50.000,00 100,00%

MARLI IRENE DE CARVATHO EMERICH 100,00%



ALTERAÇÃO PORTRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

GRI{FICA E EDITORA MUNDO LTDA
CNPf /MF: 28.4L9.352 / 000 1-03
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CúUSULA DÉCIMA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO
SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

GRÁFICA E EDITORA MUNDO ITDA
cNPl/MF 28.419.3s2 I 000 1-03

CONTRATO SOCIAL

MARLI IRENE DE CÂRVALHO EMERICH, brasileiro, maior, casada sob
o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Maringá-
PR, nascida em08/04/1964, residente e domiciliado à Avenida Avenida
Guedner, ne 692, Casa 85, Condomínio Nashiville Residence, Zona 08, na
cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP:87.050-390, portadora da
Carteira de ldentidade RG nq 3.636.357-6, expedida pela SESP-PR, e

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
CPF/MF sob o na 565.998.549-15.

Única sócia componentes da sociedade denominada de M.I. DE CARVALHO EMERICH
COMÉRCIO E SERVIÇOS com sede à Rua José Firmino Barbosa, ne 122, Jardim
Internorte, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.045-050, inscrita no
CNPJ/MF sob o nq 28.419.352/0001-03, RESOLVE, em comum acordo, constituir uma
sociedade limitada mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSUUI PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - A sociedade adotará o seguinre
nome empresarial: GR.IÚICA E EDIToRA MUNDo LTDA.

CIÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço:
Rua fosé Firmino Barbosa, ne 122, Iardim Internorte, na cidade de Maringá, Estado
do Paraná, CEP: 87.045-050.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OB|ETO SOCIAL - A sociedade terá por objeto o exercício
das seguintes atividades econômicas: IMPRESSÂ0 DE MATERIAL PARÁ Uso
PUBLTCTTÁRrO (18.13-0/01); FOTOCÓPIAS (82.r9-9/01); SERVIçOS DE
ACABAMENTOS GRíFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÂO E PLASTIFICAÇÃO (18.22-
9/99); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E
BRINDES @7,89-O/99); COMÉRüO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (47.61.
O/03); IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS (18.11.
3/02); PROMOçÂO Or VENDAS (73.79-0/02); SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E

PTASTTFTCAçÃO (18.22-9/Ot); TMPRESSÃO DE MATERTAL PARA USOS DTVERSOS
(18.13-0/99); COMÉRCrO VAREITSTA DE ARTTGOS DE VTAGEM @7.82-2/02');
SERVrÇOS DE PRÉ-TMPRESSÂO (18.21-1l00).

CúUSULA QUARTA - A sociedade poderá a qualquer tempo, por decisão de seu sócio
abrir, fechar filiais ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional,
mediante alteração contratual assinada pela sócia quotista.
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ALTERAÇÃO PORTRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA
CNP]/MF: 28.4L9.352 / 0001-03

CúUSULA QUINTA - o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado,
iniciando as suas atividades a partir de 28/07 /2017.

CúUSULA SEXTA - 0 capital social será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 [um real) cada uma,
inteiramente subscrita e integralizada pelos sócios em moeda corrente do País, ficando
distribuído nas seguintes proporções:

Parágrafo Único - De acordo com a lei 1.3874/2\tg, artigo 1.052, parágrafo 10, a
sociedade limitada poderá ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.

CúUSULA SÉTIMA - O sócio não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA olTAvA - DA ADMINISTRAÇÂO - A administração da sociedade caberá a
sócia: MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH, ao qual fica investida na função de
administradora da sociedade, a quem compete, isoladamente, o uso da firma e a

representação ativa e passiv4 judicial e extrajudicial da sociedade, sendoJhe,
entretanto, vedadas o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto
social, ou assumir obrigações, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças, sem
autorização do outro sócio, e cauções de favor, seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros. A administradora fica dispensada da prestação de caução.

CúUSULA NONA - A administradora declara, sob pena da lei, que não está impedida de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade, atendido ao disposto no parágrafo primeiro do
artigo 1.01 da lei 10.406 de l0/01/2002.

CúUSULA DÉCIMA - Além da administradora aqui indicada, poderão ser designados
outros, em ato separado, devendo-se proceder ao registro de termo de posse em ata de
administração e averbação ao registro da empresa.

cúUsuLA DÉCIMA PRIMEIRA - Do BALANÇo PATRIMoNIAL - Ao término de cada
exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de
sua administração, procedendo à elaboração do invenüírio, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).
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NOME QUOTAS VALOR R$ PERC.

MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH 50.000 50.000,00

TOTAIS 50.000 50.000,00 100,00%

100,00%



ALTERAÇÃO pOR TRANSFORMAÇÃO DO TNSTRUMENTO DE TNSCRIÇÃO

DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAT EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA

CNPI/MF: 28.419.352 / 0001-03
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A administradora poderá fixar uma retirada mensal, a

título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - DA TRANSFERÊNCIA - Falecendo ou interditado
qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do [sJ sócio (s)
remanescente (sJ, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
SOCIEDADE se resolva em relate a seus sócios (art. 1.028 e art. 1.031, CC /2002).

Parágrafo Segundo: No caso de falecimento, proceder-se-á, à alteração do quadro
societário da empresa, que será transferida àquele herdeiro ou sucessor designado no
alvará judicial, extrajudicial ou na partilha por meio de sentença judicial ou escritura
pública.

Parágrafo Terceiro: No caso de incapacidade superveniente, será indicado um
representante legal.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - Declara para os efeitos de enquadramento como
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, de acordo com o disposto no Art.3, inciso I, da Lei
Complementar nq 123, de 14 de dezembro de 2006, e que o volume de sua receita bruta
não excede o limite fixado na citadâ lei, e que a empresa não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4a dessa Lei.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro da cidade de Maringá, Estado do Paraná,
para resolver quaisquer questões ou controvérsias oriundas do presente instrumento
parücular.

E, por assim estarem certos e ajustados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em uma via, de acordo com as declarações e documentos fornecidos pelos
sócios.

Maringá, 0B de iunho de 2O20.

MARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - A sociedade empresária entrará em liquidação nos casos
previstos em Lei ou por deliberação dos sócios quotistas, que representem 100% (cem
por cento), do capital social.
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ASSINATURA ELETRÔNrcA

CPF Nome

56599854915 I\4ARLI IRENE DE CARVALHO EMERICH

SERTIEICO O REGISTRO Eü LL/06/2020 09:21 SOB Nô {1209386839
PR(ITOCOTO: 2O27O27'|A DE LO/O5/2O2O. CóDrcO DE VERTETCÀçiO:
12002{11180. NIRE: 41209386839.
GR:ÀAICÀ E EDITOR:À SUNDO LIDÀ

JI,JNIÀ COÀ{EICI^T
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IEÀNDRO IiÀRCOS R"ÀYSEL BISCÀ!À
SECRETÁRro-GERÀI

crr&rrrBÀ. Lt/06/2020
Yrl.. erp.esafacil. p!. gôv. br

à validadê deste docuênto, se irpresso, ficà sujêitô à coriprôvâÇáo de sua autêlricidadê nos rêspêctivô3 pôrtâts,
infôúando seus rêspêctivos códigos de wê.ificaçáo.

Certificamos que o ato da empresa GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA consta assinado digitalmente por:

TDENTTFTCAÇÃO DO(S) A§STNANTE(S)
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Contatos:

Amil on Luiz da silva & Cía Ltda

t4!13224-1278
(4319 9628-3718
(43) 9 9633-6197

unlgr.lttd.t0@hotn ll.co.n. (r'

NC
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Ío vÁLtDo poR 30 DtAs - E rRE6Á ,5 DrÁs - coND. paGÍo.: 30 otas DEpóstro NA coNÍAOR

Santo Antonio do Paraíso 19 de Janeiro 2022
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Amilton Luiz
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§to.ÀntonioÀmilton Luiz da Silva & Cia Ltda.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionâl

CERTIDÃO POSÍTIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 04.541.890/0001 -08

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

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1 966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obieto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Válida
Código d
Qualquer

ão: 6454.8726.9'l 88.0F0F
invalidará estê documento.

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da cerlidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as contribuiçõês sociais previslas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do arl. 1 1 da Lei no A.212, de 24 de julho de í991.

A aceitaÇão dêsta certidão está condicionada à verificação de sua aulenticidade na lnternet, nos
endereÇos .bP ou <http:/ ww.pgfn.gov.bn

Cêrtidão ê ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2110t2014.da gratui
3:28:30 do d

controlê da
ra ou

ü

Emitida 0611?,2021 <hora e dala de BrasÍlia>.
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C/|.IXA
l]AIXA ECONÔMiCA FEDERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.s41.890/oool-08
Razão sociel.ÁMILToN LUIZ DA stLVA ctA LTDA

Endereço: AV DEPUTADo NILSON RIBAS 1021 / CENTRO / SANTo ANTONIo Do
PARÂISO/PR/86315-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

valldade:2Ü/OL/2022 78/02/2022

Certificação Número: 202 L4070677420

Informação obtida em 24/07/2022 11: 12: 10

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

https://consulta-cí.caixa.gov.br/consuliací/pages/consultaEmpregadorjsf 1t1
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AMILTON LUIZ DA SILVA & CIA LTDA

OO ESTAAELECIMENTO (NOME DE FANTASIÀ)
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3r ALTERAçÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE EMPRESARTA AMTLTON
LUIZ DA SILVA & CtA LTDA ME, CNPJ 04.54í.890/000í 48

I

O SOCIO AMILTON LUIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro,
empresário, nascido em Jundiai do Sul, PR, á 220311953,
residente e domiciliado a Rua Projetada A, 116, Centro, na Cidade
de Santo Antonio do Paralso, Estado do Paraná, CEP: 86.315-
000, portador da Cédula de ldentidade R.G. no 9.327.944-1
expedida pela Secretaria de Segurança Públlca do Estado do
Paraná e do CPF n" 815.069,538-91 e MARCELO APARECIDO
DOMINGUES, brasileiro, empresário, casado, sob o regime de
comunhão parcial, nascido em Nova Fatima, PR, em 13/í0/1980,
Rua Cohapar, QD 38, LT 07, SN, Centro, na Cidade de Santo
Antonio do Paraiso, Estado do Paraná, CEP: 86.315-000, portador
da Cédula de ldentidade R.G. no 7.246.914-3 expedida pela

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF
n' 042.558.469-01. Únicos sócios da Sociedade empresária
Limitada Amilton Luiz da Silva & Cía LTDA ME, localizada na
Avenida Deputado Nilson Ribas, 1021, Centro, na cidade de Santo
Antonio do Paraíso, PR. Empresa lnscrita no NIRE 41204606326
em 06/07/2001 e no CNPJ 04.541 .890/0001-08. Resolveram por
deliberação unanime dos sócios alterar o Contrato Social
mediante as clausulas e condições seguintes:

Ulr''rl
LurÍÍ^ coÀ.!rct^L I

I po P^uN^ |

Clillalco o RlGIg,llJo Et L3/l2l2OLe 10:a3 SOa r" 20186092318
Ptrolocorr: 185092318 DE O7|L2/2OLB. CóDrGO DA VIRrArCÀçáO:
118052a1310. xltl: a1204506326.
IXIIITN !I,I' I'À SILIIT E CI,I LIDiÀ

,,E:TXDRO TORCOS B,ÀYSE! BlgcrtÀ
sr(IirÁRro-GEaÀ!

coRrlrBÀ, 13/1212018
rúr..q!..r!ÀciL.pr. gov.br

2&

CúUSUI-A PRIMEIRA. Altera o endereço dos sócios, o sócio Marcelo Aparecido
Domingo é residente e domiciliado na Avenida Deputado Nilson Ribas, 1311,
Íundos, Cenko da Cidade de Santo Antonio do ParaÍso, PR, CEP 86.315-000. O
sócio Amilton Luiz da Silva é residente e domiciliado na rua Luis Dias da Rosa,
116 centro, na cidade de Santo Antonio do ParaÍso, PR, CEP 86,315-000.

CúUSULA SEGUNDA. O endereço da Sociedade Limitada, Amilton Luiz da
Silva & Cia Ltda ME, passa a ser na Avenída Deputado Nilson Ribas, 1311,
Centro, na cidade de Santo Antonio do Paraíso, PR, CEP 86.315-000,

^ 
v.li.tr.t d..tê docl['tô, .. iqr...o, flcr .rj.i.tô f coQrorrçro d. .ur .Etâatlcrd.d. Ào. n3Fêtlwo. Pottai..

IÀfôrrrndô ..ir! r..ttctivo. códtgo. d. etrlfieçtô
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2

CúUSULA TERCEIRA" O Capital Social passa a ser de R$ 10.000,00 (Dez Mil
Reais) em moeda corrente do país.

CúUSUIÁ QUARTA. Em razão de modiftcaçpo no capital soclal para R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), dividido em 10.000 (Dez Mil) quotas de valor nominal
de R$ 1,00 (um Real) integralizada em moeda coÍÍente deste paÍs neste ato, Íica
assim distribuÍdo:

a) - AMILTON LUIZ DA SILVA, com 5000 quotas no valor de R$ 5.000,00
(Cinco Mil Reais).

b) - MARCELO APARECIDO DOMINGUES, com 5000 quotas no valor de R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CúUSUI-A QUINTA. A AdministraÉo da sociedade caberá ao Sócio-
Administrador MARCELO APARECIDO DOMINGUES, com os poderes e
atribuiçóes de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no ob,eto
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vêdado, no entanto, Íazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorlzação do outro
sócio. (arts.997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CCl2002).

Paragrafo primeiro: O Sócio-Administrador declara, sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de clndenação criminal, ou por sê encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
íalimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussâo, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrôncia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art.
1.011, § 1o,CC|2O02).

CúUSULA SEXTÀ Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição
de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no. 123, de 1411212006.

caaalal@ o REcrslRo 4 L3/l2l2OLA 10:13 soB L' 201860923:S.
pBrylocoto: 186092318 Di o7/12l2olg. cóDrco DE vtRrErcÀçio:
118052a1310. xIRt: 4120a606!26.
ÀXILIOII tlrlz DÀ §Ir"1rÀ E ClÀ LIDÀ

.n Nra co^.Érct^t
oo ?At^NJt r,aÀüDao tolJcos RÀYSEL Brscl!Àgacrtrlllo-@À!

cuRrtrBÀ. 13/12l2018
IE..ryr. lâêil.p!.gov.b.

//

ill-\

À vrl,r.d.d. <i.rt dôêr!.ntô, .ê iç!...o, tl.cr luj.lto À ê.qrrovâglo d,. ru. rutlDticr..tr.t Àot têlP.ctlvot PôrtâL.
rnfô!.rÀdo .Gu! r.tp.ctlyo. êódl'go. d. v.rificrção
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CúUSUI-A SETTMÀ As cláusulas e condições estabelecidas em atos já
arquivados e que náo Íoram expressamente modificadas por esta alteração
continuam em vigor.

CúUSULA OITAVA. Fica eleito o foro de Congonhinhas para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e confiEtados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento êm uma via, obrlgando-se fielmente por si e por seus herdeiros
sucessores a cumpri-lo.

Santo A NOVEMBRO DE 2018.

ON LUIZ DA SILVA
Sócio

í
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MARCELO APÁREC|DO DOMlNGUES
Sócio -Administrador

iço Oirtritol de Sqnto Artonic do pqroí!o
CoErÍc. d. Co.sonh

I Jo.c.ni o3ri!. FGrrcnr Sânto.
lü, lta - c.íio - I.t. la3)!t!a.roa, ,ll.l s:Déiolnr .co6

de ÂMlL LUIZ

d. 2016

Sáo Ír' V.jfo.

SILVA

peorcc$rp: 1s6092318 DE O7ll2l201.e. CóDrGô D! vARrFrCrçÃO:
118052a13{0. NIRa: 4120a606326.
Àxr,.totf Lorz Df, Erlvt a cl]l LtDÀ

,UNIÀ COÀTTRCI^I
DO FÂIANA L!àIIDRO IqRCOS RÀtSAr. BrSC,Àt:l
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clRrrraÀ, 13l1212018
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

De: SetoÍ de Licitações

Para: Departamento de Gontabilidade

Assunto: Contratação de serviços gráficos para impressão de carnês de
impostos.

Senhor Contador:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para a contratação de serviços gráficos para impressão de carnês de
impostos, conÍorme solicitação do Setor de Tributação, num valor máximo previsto
de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

stina Luditk San
tor de Lic

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

CoRRESPONDÊNCtn tXrenHA N' OO4/2022

Nova Santa Bárbara, 2410112022.

Atenciosamente,

Elaine
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CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 31 de janeiro de 2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 00412022 que

solicita DotaçÕes Orçamentárias para a contratação de serviços gráficos para impressão de

carnês de impostos, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

s AlmeidaLaurita de Sôíza càpo
contadof

Assin dataNome
Recebido por

NOVA SANTA BARBARA

Rua WatfÍedo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.32ú.A100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000160
E-mail: pOqs!@b.pl4grb! - Nova Santa BiiLrbara - Paraná

Ut-d-3-eZz
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coRRESPoNDÊrucn trutennn

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3110112022.

Prezada Senhora,

Em atençáo à conespondência expedida pelo Setor de Tributação,
solicitando a contratação de serviços gráficos para impressáo de carnês de
impostos, num valor máximo previsto de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte
reais), sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de
previsáo orçamentária.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C dos San

Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 326ó.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60
E-mail: lieitacao,íinsb.DÍ.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO

Assunto: Contratação de serviços gráficos para impressão de carnês de

impostos munícipais.

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a realização de processo de

dispensa de licitação visando a contratação de empresa para execução de

serviços de impressão de carnês de impostos municipais.

O Setor de Cadastro e Tributação se manifestou sobe a necessidade de

realização da contratação, tendo em vista que a legislação municipal determina

que o imposto predial e territorial urbano tem data de vencimento da parcela

única em 3010312022, e não seria viável a impressão no próprio setor, que

atualmente conta com um único servidor, razão pela qual pede que seja feita a

contratação por meio de processo de dispensa de licitação.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação

de serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art.

37,XXl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de

licitação pública...".
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A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório, somente é

admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais

situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é

regra; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização

do procedimento licitatório pela Administração Pública. Em que pese à

obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao

efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa

e a inexigibilidade de licitação.

O artigo 24, daLei 8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em

vista o valor da contratação, o responsável pelas Licitações, Compras e

Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de licitação, com fulcro

noart.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Art.24. É dispensável a licitação: ll - para outros serviços e compras de valor

atéL0% (dez porcento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

PREFEITURA MUNICIPAL

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do

princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988

(art. 5s, l), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-

se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por critérios de amizade

pessoal e outros interesses que não o da consecução da finalidade pública.

Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio

e do favoritismo.
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refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto

que possa ser realizada de uma só vez;

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor

envolvido, cotação juntada de RS 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais),

a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública, desde que obedecidas as demais prescrições

legais, em especial quanto ao não fracionamento das despesas públicas.

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de

exigência de licitação para serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a",

do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666/93, o qualcom a alteração promovida pelo

Decreto ne 9.412, passou a ser RS 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais),

desde que se refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que

possa ser realizada de uma só vez.

Conforme demonstrado, o valor da contratação pretendida mostra ser

compatível com o limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo 23 da Lei

8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24,'1, da mesma lei) e alterada pelo Decreto

ng 9.4!2.

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que não

ocorrerá fracionamento indevido, assim entendido que as contratações de

bens e serviços previsíveis devem ser objeto de concreto planejamento, em

sua integralidade, visando a adoção de procedimento licitatório, na

modalidade adequada, pois o Tribunal de Contas da União, no acórdão ne

1.87412011, determinou que à Administração deve abster-se de fracionar de

despesas que pela sua natureza, possam ser objeto de programação
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tempestiva, visando sua aquisição por meio de regular processo licitatório.

Portanto que seja verificada aquisições compatíveis, que possam conotar

fracionamento.

Procuradora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL

Ainda, a proposta ofertada deverá ser a mais vantajosa para a administração,

demonstração de que o valor do serviço é equivalente ao praticado no

mercado. Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente processo no mínimo

três cotações de preços, eis que a validade da contratação depende da

razoabilidade do preço a ser desembolsado pela Administração Pública. Desta

forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios atinentes à

licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e

julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na Lei ne 8.656/93,

tais como a comprovação da regularidade da empresa a ser contratada,

demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado no

mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos

aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-

se pelo encaminhamento a Autoridade Superior, para análise e decisão, após

formalização do processo de contratação direta, nos termos do artigo 24,11, da

Lei ne 8.666/93, cominado com o art. 26 do mesmo dispositivo legal, se assim

decidir.

Nova Santa Bárbara,08 de fevereiro de2022.

*kio,
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fstado do Paraná
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DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

N" 1 120.22

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" ll2O22, referente ao processo de dispensa

de licitaçáo, para coNTRATAçÃo DE EMPRF,SA PARÂ

EXECUçÃO DE SERVrçOS DE TMPRESSÃO DE CARNÊS DE

IMPOSTOS MUNICIPNS, em atendimento a solicitaçáo da

Secretaria Municipal de Administraçáo, e sendo atendidas as

normas legais pertinentes e na forma do inciso II, artigo 24, da

Lei 8666 193, caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, o9 102120.22.

CI.A
cipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, t 43.3266.8100. E - 86.250-000 -Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacaotOnsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br
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Detalhes processo licitatório

Entidade Execulora MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÂRBÀf,4

Afio' 2022

No lacitêção/dispensa/inex,gibilidade*

lvlodalidôde* Paocesso Di9pensa

Núrnê.o editÀl/pÍo.esso* u2022

Preço máxiho/Referêflciâ de pÍêço -

RS*

Dôta Publica(ão Termo ratiÍicacão

.r.320,00

09lo2l2o22

Instituição Finànceira

ContÍato clê EmpÍésbmo

DescriÉo Resumidâ do Objeto" Cônüatação de empíesa parâ exeêrÉo de seNiços de impressão de camês de

impodtos municipais

DotôÉo ôrçàmentiiria" 0300104122007020063390390000

Data de LànçaÍnento do Edital

Dàta da Aberturà das Prôpostas

Há ibr}s odusivos parô EPP/ME?

tíá cotn de pôíticipação para EPP/MP

Trata-5e de obrà com êxrgêoáa dê subcoÍ*rata@ dê EPP/ME)

H,á pÍioridàdê para 4úsides de micrDêÍÍlprêsas .egimàis oü bGis?

Data Cancelômenlo

C?r: 4271512954 (LoqEJt)

5êÍcentual de participãdo: 0,00

1t1

provenl.ntêr dê or9ônlshoe lntêrnà<lonais/msltllater.is dê

https://servicos.tce.pr.govbr/TCEPRyMunicipaUaml/DetalhesProcessoCompra.aspx
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PODER EXECUTIVO

mfrlli
túPnE!íaA oatcIAL -

dê 02 dG ebrll dêL.l D' 660,

TERvo DE BoMol-ocAcÃo E ADJUDIcÀcÀo - pREGÃo
ELETRôNtco N.48/2021 - sRP

Aos 09 (nove) dias do mês dc fevereiro (02) do ano de dois
mil e vinte e dois (2022), em meu Gabi.Dete, eu Chudemlr Vrlério,
PÍÊfeito MuDicipal, no uso de miúas atribuições legais,
ITOMOLOGTO o procedimento dâ Licitação Prcgio Eletrôtrico n.'
\-1021, dcslioado ao registro de preços para eventual aquisição de
feÍramentas, mateÍiais eléEicos, hidráulicos, de construção, pinturÀs e
outros, parlr manutenção das Secretarias Municipais, a favor das
emprssas quc aprese atam mcnorcs prcços, seDdo clas: ÀBREU,
MÀRTINS & CIA LTDÀ CNPJ n' 03.744.301/0001-18, num valor
de Rl§ 11.720,10 (onze mil, s€tecentos e ünte reais e dez centavos),
ALXTEK SUPRIMENTOS Df, INT'ORMATICA LTDÀ CNPJ no

40.539.7,10/0001-15, num valor de R§ 1.691,80 (um mil, seisceotos e

noventa e um reais e oitenta celtavos), BRUNO SILVESTRJ
MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ n' 29.210.964/0001-46,
num valor de R§ 2.962,50 (dois mil novccentos e sessenta e dois Íeais
e cioquenta centavos), C.K COMERCIO DE FERRÁGENS LTDÀ,
CNPJ n' 42. I 52.3 921000 I -54, rum valor de Rll l.l l2í0 (um mil, cento
e doze rçais e quarerta centavos), GESSICA ZARZEXÁ OLryO -
GRM M-{QUINÂS E LOCÀCOES, CNPJ n" 97.541.831/0001-02,
num valor de R$ 4.096,50 (quatro mil, noventa e seis rcais e cinquenta
centavos), GUSTAVO AZEVEDO PINTO, CNPJ no

08.688.t31/0001-15, num valor de Rll 18.080,02 (dEzoito mil, oitetrlâ
reais e dois centavos), INSTALÂRT MATERIAIS ELETRICOS
LTDÀ CNPJ n" 05.117.514/0001-45, num valor de R§ 15.62835
(quinzc mil, scisceotos e vinte e oito reais e trúta c cinco ccntavos), M
P aOMPRESSORES LTDÀ CNPJ n' 07.382.890/0001-92, num
\.rr de R$ 4.574p0 (quatro mil, quiúentos c setcnta c quatro Írais),
NACIONAL SAFETY EQI'IPAMENTOS DE SEGURÂNCA
f,IRELI, CNPJ t" 24.402.9031000147, num valor de R$ 2.917,50
(dois mil, novecenlos e dezessete reais e cinquenta centavos),
NORTIMEST MÂQIÍINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ n"
37.247 .49410001-l3,rum valor dc Ril 4.050,00 (quatÍo mil c cirquctrta
reais), OPORTUNO DISTRIBUIDORÂ DE MAQUINAS E
FERRÁMENTAS LTDA, CNPJ n' 24.067.409/0001-93, num valor
de R§ 4.673,06 (quatro Bil, seiscetrtos c setctrta c três rcais e scis
cetrtavos), R. A. FUJIHÂRA - CONSTRUCOES CMS, CNPJ r'
31.819.358/0001-74, num valor de R$ 3.534,60 (És mil, quinhcntos e

trinta e quatÍo re3is e sessenta cenlavos), RODRIGUES DA SILVA &
SÂNTOS LTDÀ CNPJ n'33.1It.195/000144, oum valo! de R§
197-829,09 (ceno e noventa e setc mil, oitoccntos e vinte e nove reais
e nove centavos) e SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ no

28.78'l -l21l000l-ll, rum valor de R$ 965,64 (oovecentos e sssseÍrta e

cinco reais e sess€[ta e quaEo ccntavos).
Dar ciàrcia aos interessados, observados as prescrições

legais pertineltes.

ClsudeDir Vdérlo
Prefeito Municipal

ItI§PENSA DE LICITACÂO N' T/2022

Dç acordo com o pÍocedimenro admhist-ativo instrurado pclo

MuDicipio de Nova Santa BÁÍbar4 objeto do pÍotocolo t" 112022,

refcrente ao processo de dispensa de licitação, para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PANÂ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IMPOSTOS MUNICIPAI§, CIll

atendimcnto a solicitaçâo da SecÍÊtaÍia Municipal de Administração, e

scndo atcndidas as normas legais pertinentes e na forma do inciso Il,
aÍtigo 24, da ki 8666/93, câracteriz-s€ I referida dispeosa de liçitaçào.

Nova Sants Báóara PR,091O2a022.

CLÀUDEMTR YALÉNO
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACÃO N' 2/2022

De scordo com o pÍDcedimento admitisbativo iostaursdo pelo

Municipio de Nova Saota BÁÍbaro, objcto do protocolo n" 2112022,

rcferente so processo de dispensa de licitação, paÍa a AQUISIÇÀO DE
AGULHAS E SERJNGAS DESCARTÁVEIS, cm atendimenro a

solicitação da Scçretaria Municipal dc Saúdc, c scndo atcndidas as

normas lcgais penincntcs c na forma do inciso II, do artigo 24 da Lei
E666/93, cominado com o aí. 26, câr'acteriza-se a referida dispensa de

licitaçâo.

Nova Santa Báôara PR,09102âO22.

CUIADEMIR VÀLÉRTO
Prcfeito Municipal

DISPEN§A DE LICITACÁO POR INEXIGIBILTDADE NO I/2022
Processo AdminiitÍrtiyo n" 3/2022

Dc acordo com o proccdiÍleoto sdmidstrativo hslaurado pelo

Município, objeto da Correspondência lntema de 02 de fevereiro de

2022, rcfcrente ao pro cesso de INÉXIGIBILIDÀDE DE LICITÁÇÃO,
para as despesas com a coNTRÂTAçÃo DE ÓRcÃo DE
IMPRENSA OFICIAL ESTADUAL @IOE), üsando pubticaçôcs

de atos oficiais de interesse do Municipio de Nova Santa Báôara, em

atendimento a solicitação do Gabinete do Prefeito, tendo sido atendidas

as normas legais € peíineltes na forma do contido no aÍ. 25 da L€i
8.666/93, cominado com o aí. 26 do mesmo dispositivo legal,

caÍacteriza-se a referids inexigibilidade de licitação.

Publique-se na forma da ki.
Nova Santa B&bara, 09 de fevereiro de 2.022.

CI.AUDEMIR VÁLÉNO
Prcfeito Municipal

Dlárlo Oíclal ElêtÍônlco do ilunlcíplo dê Nova Sants BáÉ8ra
Rua: WalírEdo BlttencoJí do MoÍaos n'222 - Cantro

FoaêlF.r: (43) 326ô8100
Eft il: diâíbof ciâl@n8b.pr.gov.bÍ / pmnsb@n3b.pí.gov.bÍ

Si!à: rv$,w.n6b.pr.gor.bí

Rc.poÂ.ivêl pêL Edlçâo:
üôlll.a. Xo.rta Pr!'ca.ú X. C.
Porlarlz a' NA/2O15.

Diário Oficial Eletrônico
Muaicípio de Nova Santa Bârbara - Paranâ
CLAUDEIWIR VALERIO - Prefelto Munictpat

E.tição No 2153 - Now Sa,rrq Bátbaru, Paruní QUÁRTA-FEIRÁ, 09 de FEWREIRO de 2022.
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Contrato no 1/2022

coNTRATo ouE ENTRE st FAzEM o MuNrctpto DE NovA slHtl gÁngam r n
EMPRESA GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA, TENDO POR OBJETO A

coNTRATAçÃo DE EMPRESA eam execuçÃo DE sERvrços DE TMPRESSÃo DE

cnnxÊs oe tuposros MUNtctPAts.

Rêfêrentê ao Processo de Dispensa de Licitaçáo n.o 1/2022

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado âo Processo dê dispensâ dê

licitação n.o 112022, de um lado, o [tUHtCíptO DE NOVA SlNil eÁnglRA, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o n" 95.5ô1.080/0001{0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222,

Cenko, na cidade de Nova Sanla Báóara, Paraná, neste ato Íepresentado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir

Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GRAFICA E EDITORA

MUNDO LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 28.419.3520001{3, com sede na Rua José Firmino Barbosa, 122 - CEP:

87045050 - Baino: Jardim lntemorte, MaringíPR, neste ato representado pela Sra. Marli lrene de Carvalho

Emerich, inscrita no CPF n" 565.998.549-15, RG n'3.636.357-6 SESP-PR, doravanle denominada CONTRATADA,

em conÍormidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, e postêriorês, ajustam e celêbram o presente conlrato,

dê acordo com as sêguintes cláusulas e condições a seguh estâbêlêcidas e enunciâdas:

CúUSULA PRIMEIRÂ. DO OBJETO

A C0NTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de impressáo de camês de

impostos municipais, mnforme consta da proposta apresentada no Processo Dispensa de Licitação n." 1/2022 e

especificado abaixo:

mntrato

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parle integrante deste conlrato os sêguinles documentos:

a) Dispensa de Licitação N.0 1/2022 - e seus anexos;

b) PÍoposta da CONTRATADA, datada de 05 de janeio de 2022.

LOTE:001 -

Lote 001

1 §erviços gráficos para impressâo de

lcarnês de impostos

8958 f-r lo,8o l,

.920,00400,00

.920,00

Rua Walfredo BittencouÍt Moraes, 222 - Fone/Fax (Oxx43) 32664100 - Nova Santa Báóaj€ -PaÍaná

CúUSULA SEGUNDA - Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo para enfega será de até'10 (dez) dias, mnlados a partir dâ assinâtura dêste

ril
I

ITENS

Lote Item Codlgo

do
produto

[serviço

Descrição do produto/serviço lVlarca

Co

produto

Unidade

Ce

medida

Quantidade Prep
unitário

Preço

total

TOTAL
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plúCmfO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos

mencionados nesta cláusula, serão considerados suficienles para, em conjunto com êste

contralo, definirem seu objeto e a sua perfeita execuÉo.

plúCmfO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este

mntÍato, vale o contrato.

pmÁGmfo fenCElRO - A partir da assinatuÍa deste contrato, a ele passam a se vincular

todas âs atas de reunióes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem

em altêra@s de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

cúusull eumrA. Do PREço
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a

pagar à CONTRATADA um valor total de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

O pagamento se daÉ em até 15 (quinze) dias aSs a enlrega, mediante apresentaÉo dâ

nota fiscal acompanhada da certidáo expedida coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela ProcuradoÍia-Geral da Fazêndâ Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à DÍvida

Ativa da União (DAU) por ehs administrados, inclusive os crálitos tributários relativos às contribuiçóes sociais

previstas nas alíneas'a', 'b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2121991, às contribuições

instituídas a títub de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e CeÍtmcado de Regularidade de

Situação junto ao FGTS.

PARÁGRÂFO ÚX|CO - n COHTRqTADA se compromele a emitir a respectiva Nota Fiscal

no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quârtâ.

cúUsUI.A SEXTA. DA REscIsÂo CoNTRATUAL

A rescisão mntratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos

casos enumerados nos incisos la Xll e /rVll do aÍt.78 da Lei Federal n0 8.ô66/93, e amigável, por acordo entre as

partes, mediante autorização escrita e fundamentada das auloridades ccnpetentes, reduzida a termo no processo

licitalório, desde de que haja conveniência da Administraçâ0.

PAúGRAFO ÚillCO . Ouando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa

de 200/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica

suleita a uma das seguintês sanÉes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de paÍticipação em licitação e impedimento de conhatar mm a

AdministÍaçáo pelo prazo de até 02 (dois) anos. (\ i

^\t-J( \\)\r2
Rua Walfrêdo Bittêncouíl Moíaes, 222 - Fon€/Fax (0xx43) 3266{100 - Nova Santa Bárba(a - Paíanà

40
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c) Declaração de lnidoneidade para licilar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurem os motivos determinantês da punição ou, até que seja promovida a

Íeabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o proponenle ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, apos

deconido o prazo da sançâo aplicada com base no contido na letra 'b'.

cúusut-l sÉrrml - ols slrçôes
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaSes assumidas neste conlrato

motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo das

disposi@es anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Báfiar a, 1010212022.

Prefeito

Marli lrene de Carvalho Emedch

GráÍica e Editora Mundo Ltda - Contratada

3

DOTAÇÔES

3S0 lor.oor.o+.rzz.oozo.zooo lo lr.r.so.rs.oooo lDo Exercício

Rua watkêdo Bittencouít Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266{100 - Nova Santa Bárbara - Paraná

CúUSULA oITAvA. DA DoTAçÃo oRçAMENTARIA

As despesas deconentes deste contrato mnerão por mnta da dolaçáo orçamentária n0

CúUSULÂ NONA - DO PRAZO OE VGÊNCIÀ

0 prazo de duração do contÍâto a ser Íirmado entre as partes será de 30 (trinta) dias, ou seja,

até íí,03,2022.

CúUSULA DÉCN,A. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das questoes

oriundas do presente mntrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem.iustos e acertados, firmam o presente contÍato, em 03 (três) vias de igual teor,

(,

Sonta da

Jesp€sâ lFuncional 

prosramática 
I,r:1t;,S. lNatureza 

da despesa 
lGruoo 

da Íonte
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( :1 /-
| '/Yt\-4,.o S )'/AJt;c

FÍancisco Severino FÍêitas
CheÍe da Divisão de TÍibutação - Fiscal responsável pelo ammpânhamento do contrato

1

Rua Walfredo BittencouÍt Moraes, 222 - Fonê/Fax (Oxx43) 3266€100 - NOva santa BárbaÍa - Pâraná

d,
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Ao fiscal do contrato n" 112022 - lmpressão de carnês de impostos municipais
'l mensagem

10 de fevereiro de 2022
08:37

SetoÍ de Licitaçõês - Prefeitura Municipal de l,lova Santa Bárbara
<licitacâo@nsb.pr.gov.br>
Para: tributacâo tributacao <tributacao@nsb.pr.gov.br>

Bom dia,

Segue anexo cópia do contrato n" 112022, decorrente da Dispensa de Licitação n" 112022,
firmado com a êmpresa GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA, inscrita no CNPJ sob n"
28.419.35210001-03, cujo objeto é o serviços de impressão de carnês de impostos municipais,
a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-se o cumprimento integral das
obrigaçôes contratuais assumidas.

-Att,

Elaine Cristina Luditk dos Santos
SetoÍ de Licitações e Contratos
Prêfêilura Municipal dê Nova Santa Bárbara
Têlêfone/ whatsapp (43) 3266{114

fl 1 2022 - ContÍato Dispensa 1 2022 - Gráfica Mundo.pdf
289K

https/mait.googte.corlúmailul}l?ik=14635'14b4d&view=pl&search=all&pêÍmthid=thread-a%3412281797942683030528&simpl=msg-a%34Ê8238 111

licitacâô licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
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3.1 Após o término da inscrição, Secretaria Municipal de Assistência Social efetuará a análise das informações e Eoccderá a classificação dos
candidatos de acordo com os critérios cstabelecidos na t-ei n.. 10002021.
3.2. Oconcodo empate será classificado o beueÍiciário de maior idade.
3-3 A classificasão sená diwlgada em duas listas: uma lista com a classificação das mulheres e outra dos homens, devido a especificidade das
atiüdades a serem desempenhadas.

4. DÀ CONVOCÂçÃO

4.1 Os candidatos classificados dentro dos rcqüisitos estabelecidos neste Edital seÍão convocados atÍâves de divulgação nos meios de comunicação
do Municipio bem como contato atavés do telefonc informado na Íicha de inscriçâo.
4.1.1 A Prefeitur. do Município de Nova SanÍa Bátbara nào se responsóiliza por eventuâis prejuizos aos candidatos convocados decorrentes de
informações inconetas de contato e será desclassificado o candidato quc não comparecer à convocação na data determinada.
4.2 Na data da convocaçâo, o candidato deverá comparccer SecÍetaria Municipal de Assistêocia Social pat'a:
4.2- I Comprovar as informações prestadas na ficha de inscriçâo, aprese ando seus documentos originais tais como CPF e RG.

5. DA DURAÇÃO DO BENEFiCTO

5.1 As atividades pcvistas no " Frcnte de Trabalho c Promoção Social " terão a duração de até l80 (cstrto e oiteDta) dias uabalhados.
5.2 O bencÍiciário poderá ser excluído do Programa a qualquer momento, em caso dc descumprimento do coÍttido no TeÍmo de Compromisso.

6. DA REMUNERÂÇÃO

6.1 Aos bcncficiririos do Progranra Frcatc de Trabalho e Promoção Social, scrão corcedidos:
a) Uma bolsa auxílio-desemprego, no valor de R-§ 50,00 (ciaquena reais) por dia trabalhado, limitado a no máximo 15 (quinze) dias no mês,
conforme Aí. 3" da Lei n' I 0001202 I .

6.2 É imprescindivel ao contratado tcr conla bancária para que o pagamento sejs cfetuado afavés de taosfcÉncia bancária.
À transfcrêlcia do auxílio será rcalizâda até l0 (dcz) diâs após o término do serviço.

\lí O chamamento se dará conforme a necessidade apresenrada pela Secretaria Municipal de Adminisração e por esta SecÍetaria Municipal de
Assistência Social.

7. DA JORNÁDA DE TRABALHO

7.1 Ajornada do Prograoa seá de 39 (triata e nove) horas semanais, sendo que todas as segundas sená destinada I (uma) hora para â capacitação
dos paÍticipantes a seÍ rcalizada pela equipe multidisciplinar da Assistêrcia Social.
7,2 A Jomada de trabalho será compmvada através de lista de presençÀ com o rcgistro do horário de chegada, inteÍvalo e saída.

8. D.À§ DISPOSIÇÔES FrNÂrS

8.1 A inscíçâo implicará no conhecimenlo, pelo candidato, das presentes instruções, bem como de todâs as normas deste Edital, bem como da Lei
Municipal n" I 000/202 I ;
E.2 O çândidato que pÍestar declaração fals4 irexata oq ainda, que não satisfaça a todas as condições esrabelccidas neste Regulamento, terá sua
inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dels decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatâdo posterioÍmelte.
8.3 Todas as convocações, avisos e resultados oÍiciais, referetrtes à rcatização dostc chamamento, serão disponibilizados e afixados nos seguintes
locais: CRAS, §ecretaria Municipal de Assistência Social, sendo dc inreira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podeÍdo
ser alegada qualquer espécie de descoúecimeÍto.
8.4 O caadidato será coasidcrado desistente e excluído do Chamamento quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou
rn nifestü sua desistêtrcia por escrito.
8.5 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Sccretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração.

9. CRONOGRÁMA

DIVULGAÇÃO DO EDITAL
DATA DA INSCRIÇÀO

PUBLICAÇÀO DA CLASSIFICAÇÃO

Nova Santâ Bálbara, l0 de fevereiro de 2022

Clrudemir Vrlério
Prefeito Municipal

I I I 0212022 a l8l02 12022

2t t 02 t 2022 t 25 I 02 I 7022
Horárior 09:00 rs ll:00 e drs 13:30 às 16:00 horas.

07103t2022

EXTR{TO DO CONTR{ TO N. l/2022

REF.: Dispetr§r de Licitrçlo D.' l/2022

PÁRTES: Municíplo de Nova S8trtr Bárbera, pcssoa juridica de direiro publico interna, insçrita no CNPJ sob o n' 95.561.080/0001-60, com

sede administrativa fla Rua Walfredo Binencoun de Moraes, 222, oeste ato ÍepÍesentado pelo seu Prefeito Municipal, SÍ. Claudemir Valério, e a

empresâ GRÂFICA E EDITORA MT NDO LTDA, inscrita no CNPJ sob n' 28.419.352/0001{)3, com sede na Rua José Firmiao Baôosa, 122

- CEP: 87045050 - Bairro: JaÍdim Intemortc, MaIiÍrgár/PR.

OBJETO: Cottratsçôo de empresr prra erecuçio de serviços de impressâo de car[ês dG impostos muicipris.

VÁLOR: R§ 1.920,00 (um Ell, troveceDtos e virte reri§).
PRÂZO DE VIGtNCIA: 30 (triotr) dt.s, ou s€j4 até lu03/2022.

SECRETARIA: Secretaria de AdministÍação.
RECURSOS: Secretaria de Âdministração.
REsPoNsÁvEL JURIDICo: CaÍmen cortez Wilcken, oAB/PR n' 22.932.
DÀTÂ DE ASSINATURÁ CONTRATO:'fi/0ü2O22.

Diário Oficlal Elêtrôrico do Í{unicipio de Nova Santâ Báóara
Rua: Wâltuo Bütêncouí de Moreos n'222 - Cêntro

Fone/Fa( (43) 3266-81 00
E-meil: diaÍioofi ciâl@nsb.pí.gov.bí / pmnsb@nsb.pí-gov-br

Sils: \úrw-nsb-pr.gov.bí
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N' ESPECTFICAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo
2 Ofício da secretaria solicitando ük
J Prefeito pedindo abertura do processo frk
4 Cotaçôes de preços DK

LicitaÇáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) (rt
Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇão) 0(

7 LicitaÇão ao JurÍdico (Pedido de Parecer) 0Í
t Parecer Jurídico ÂK
o Edital de autorização do Prefeito 0(

10. PublicaÇão Mural de LicitaÇâo (TCE) ôr(
11. PublicaÇão (Diário Oficial Eletrônico do Município). OK

12 Contrato OK

13. Publicaçáo do extrato do contrato (Diário Oficial Eletrônico
do Município) 0(

14. Cópia do contrato ao fiscal

Rua Walfrcdo Binencourt de Moraes n' 222, CeÍttÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa

Bárbarq Parôná - E-mail- liciracao@nsb.pt eov.br - www.nsb.or.gov.br

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

N" 0i /;oal

5.
o.
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PR EFEITURA I,/']UNl Cl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTÓRO
DISPENSA DE LICITAÇÃO X" UZOZZ

Aos 1l dias do mês de fevereiro de 2l2l,lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório de Dispensa de Licitação n" 112022, registrado em
0910212022, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 0l ao no 46, que corresponde a este termo.

tEhiw L f,as

Responsá de Licitações

Ruâ Wâ]ftedo Bitteícouí de Morâes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Sarta Bárbara, Pâraná

- E-hail - licitacao@nsb.pr.gov.br- www.nsb.or.gov-br


