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6. MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS FAMILIARES

. Formato: 21 cm x 25 cm / em cores

. Volume 1: 48 páginas

. Volume 2: 56 páginas

. Volume 3: 48 páginas

. Volume 4: 40 páginas

Esse material faz paÍte do Sistema Educacional para alunos do Ensino
Fundamental - 19 ao 59 ano - por meio da Coleção "Família & Escola". Consta de
um livro anual destinado aos pais, ilustrado em cores, com linguagem de fácil
compreensão, que mostra como a família pode participar mais ativamente das
atividades escolares dos filhos e aborda aspectos do desenvolvimento infantil,
como afetívidade, limites, autoestima, mídia, direitos e deveres, sexualidade,
prevenção ao uso de drogas, entre outros,

Na ocasião da entrega do livro aos familiares, uma especialista participará
de um encontro com eles para detalhamento sobre os assuntos contidos no
material. Esse momento caracteriza-se por uma palestra, realizada em cada
semestre, em local que acomode o maior número possível de participantes.

Além disso, os gestores (diretores, supervisores, coordenadores,
pedagogos) receberão formação específica para dar continuidade, em sua
instituição de ensino, ao trabalho com os familiares.
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SefeENSINO FUNDAMENTAL - 39, 49 E 59 ANOS

O descritivc a seguir corresponde aos materiais e serviços Sefe destinados
aos alunos do Ensirro Fundamental - 39, 49 e/ou 59 anos.

1. MATERIAIS PARA O ALUNO

Coleção Caminhos - para alunos do 39, 49 e 59 anos

. Volume 5: 168 páginas + 5 encartcs

. Volume ô: 168 páginas + 4 encarlos

. Volume 7: 144 páginas + 8 encarils

. Volume 8: 152 páginas r- 2 encarirs

. Formato: 20,5 cm x27,5 cm lem cores

. Matemática

. História

o Arte

. Volume 9: 160 páginas + 1 encarte

. Volume 10: 176 páginas + 4 encartes

. Volume 1 1: 1 60 páginas + 5 encartes

. Volume'12: 152 páginas + 4 encartes

. Volume 13: 208 páginas + 14 encartes

. Volume 14: 184 páginas + 13 encartes

. Volume 15: 208 páginas + 19 encartes

. Volume 16: 192 páginas + 12 encartes

A Coleção arltresenta, em cada livro, sete áreas do conhecimento:

o Língua Portuguesa

. Ciências

o Geografia

o Educação Física

Também integra o material
do aluno um liyro calendário
arrua^l que, além de ser um elo
ent-re a escola e a família, é um
instrumento que possibilita à

criança a organização das suas
tarefas diárias e das suas pequenas,
meis importantes responsabilidades.
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2. MATERIAI§ PARA O PROFESSOR

cm x 27,5 cm / enr cores

Sefe

. 39 ano:464 páginas

. 49 ano: 476 páginas

. 59 ano: 576 páginas

Livros de áreas específicas
O Livro de Ed

todas as átí

Livro do professor - Fundamentação

Neste lÍvro do professor, estão
inseridas as páginas do aluno em

formato reduzido, com encaminhamento
metodológico das atividades página a

uca ão Física com a o rganização de
V a es propostas nessa rea.

. Formato: 20,5 cm x 27,5 cm / em cores

. 39 ano: 1 20 páginas

. 49 ano: 96 páginas

. 59 ano: 1 04 páginas

o Livro de Arte com fundamentos da área

página. Além desse encaminhamento,
apresenta o referencial teórico que embasou a produção do livro
cio aluno, bem como outras informações que contribuirão para o
desenvolvimento do trabalho escolar.

I

informações sobre artistas, entre outros.
. Formato. 1 6 cm x 23 cm / em cores
. 224 páglnas

Todo o material do professor apresenta-se
acondicionado enr bolsa própria, que possibilita a organíza odo
trabalho diário do ed uca or. . Formato: 38,5 cm x 30 cm x 9 cm

s professores regen tes recebem todo
n:e acir-rra descrito, n a proporção de 1 p
n: a Cc,,:ção Caminhos. Caso exceda essa
ntratairie) R$ 110,00

rá destiiiado para a a da Educação
materiais conten

4? e/ou 5? ano, com calendário anu

, 49 e/ou

uando ho
rnecido

rofessoÇ
recebe estr r;raterial na proporção de 1 professor a cada 25

ateriai
nos que

para
Caminh

.u

Wna Educacional Famrih c [scda

F

*.

Í

w'



?14.W

3. MATERIAIS COMPLEMENTARES
3.1. 59 ano
Integra o 59 ano o material de Educação Financeira

h.r'b.

tr§*ii*ffi
-n::rffi:::a,-Êr

*

Sefe

ALUNO
. Formato: 16 cmx 23 cm/ em cores
. 64 páginas

Educação Financeira é uma proposta que busca melhorar a qualidade de
vida de alunos e famílias, por meio de conteúdos e ferramentas que contribuem,
na prática, para o planejamento e equilíbrio da vida econômica. Visa, também,
estimular o consumo consciente, importante para a sustentabilidade.

PROFESSOR
. Formato: 16 cm x 23 cm / em cores
. 64 páginas

O Manual do Professor apresenta todas as orientações relativas ao que é

proposto no material do aluno.

Para que o professor faça o melhor uso possível dos materiais, foram
produzidas orientações e gravadas pelos próprios autores. Esse material é

entregue em CD, juntamente com o manual do professor.
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Sefe3.2. 49 ano

Integra o 49 ano o livro regional de História e Geografia

É a partir da realidade local e da diversidade de cada estado que o livro
de História e Geografia regional busca oferecer ao aluno a possibilidade de
compreender melhor a sociedade em que vive, afticulada com o panorama geral
de sua região e do Brasil.

ALUNO
. Formato: 20,5 cm x

27,5 cm / em cores
. '160 páginas

PROFESSOR
. Formato: 20,5 cm x

27,5 cm / em cores
. 160 pá0inas

. Formato: 20,5 cm x

27,5 cm / em cores
. 144 páginas . Formato: 20,5 cm x

27,5 cml em cores
. 1 52 páginas

. Formato: 20,5 cm x

27,5 cml em cores
. 1 52 páginas

Este material didático personalizado por estado contempla, em um único

volume, ci,nteúdos relativos à história e à geografia do estado. E destinado para

os alunos dc 49 ano do Ensino Fundamental.

Sl$ema Edur:,.:it.,rtal Familia e Escola
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. Formato: 20,5 cm x

27,5 cnlem cores
. 188 páginas
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4. ASSESSORIA E FORMAçÃO PRESENCTAL

A assessoria e formação presencial
consistem em várias ações que se iniciam no
contato com a equipe da Secretaria da Educação,
quando se faz uma análise da proposta
educacional do município em relação ao que é
desenvolvido pelo Sistema seguida de cursos,
palestras, visitas técnicas, entre outras ações
voltadas à equipe da Secretaría da Educação,
à equipe técnico-pedagógica das escolas e aos
professores.

4.1. Professores

Cursos com enfoque teórico e desenvolvimento de atividades práticas,
realizados durante o ano letivo, para os professores que farão uso dos materiais
do Sefe, ministrados pelos próprios autores e/ou docentes por eles indicados. Nos
dias, locais e horários previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados
encaminhamentos metodológicos da proposta, planejamento, critérios de avaliação
e atividades dos livros dos alunos, como forma de capacitação para melhor
utilízação dos materiais e encaminhamento da ação pedagógica dos profissionais
da educação do município. A formação é organizada da seguinte maneira:

- 40 h/a de formação presencial para professores regentes, no município.

- 20 h/a de formação presencial para professores de Arte, no município,
quando o número de professores for superior a 10 (dez).

- 20 h/a para professores de Educação Física, no município, quando o número
de professores for superior a 10 (dez).

Obs.: caso o número de professores seja inferior a 10 (dez), os professores dessas
áreas específicas poderão participar de evento regional ou na sede do Sefe.

4.2. Gestores
Curso específico para gestores escolares com 40 h/a com certificação. Este

curso tem o intuito de aprofundar as discussões sobre a ação educativa, orientar
o gestor escolar (diretor e pedagogo/coordenador) no desenvolvimento de suas
atribuições, bem como acompanhar efetivamente a utilização do materíal e o
desenvolvimento das ações sugeridas nos assessoramentos que o sistema oferece
no município. Além destes, serão abordados assuntos como atribuições do cargo,
organização do trabalho pedagógico, liderança, gestão de pessoas, comunicação,
planejamento, avaliação e trabalho com os familiares.

§isterna Educrciond Familia e Escola
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4.3. Visitas às escolas
Visitas técnicas realizadas nas escolas por uma pedagoga do

sistema, com o objetivo de verificar o desenvolvimento da proposta
educacional, avaliar resultados e viabilizar ações que venham a
contribuir para a melhoria constante de sua implementação.

5. FORMAçÃO A DrSTÂruCrA
Curso

Formação de professores e gestores via internet,
dese nvo lvid a por m eio da plataform a "J orn ada", ava I iada
e qualificada de acordo com a Chamada pública MEC/
SEB n9 01/2008 e constante do Guia de Tecnologias
Educacionais do Ministério da Educação - MEC/SEB.

5.1. Formação a distância para gestores e
equipe da SME

Curso Família e Escola: juntas na tarefa
de educar (40 horas), com os seguintes temas:

- Identificação do papel da família na legislação brasileira;

- A escola e sua relação com a família;

- Cognição e aprendizagem.

6. CERTTFTCAçÃO

Os educadores participantes do programa de formação presencial e a

distância serão certificados pelo Sistema, conforme a carga horária comprovada
de participação, podendo chegar aos seguintes totais de horas:

- Ensino Fundamental 1 : 40 hla presenciais e 40 h/a a distância - total de
B0 horas certificadas;

- Equipe técnica da Secretaria da Educação:40 hla presenciais e 40 h/a
a distância - total de B0 horas certificadas;

- Gestores (diretores, coordenadores, supervisores, pedagogos) das
unidades de ensino 40 hla presenciais específicas + 40 hla a distância
- total de B0 horas certificadas.

-'M

§istema Edumional Farnilia e Escola
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7 MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS FAMILIARES

. Formato: 2'l cm x 25 cm / em cores

. Volume 1: 48 páginas

. Volume 2: 56 páginas

. Volume 3: 48 páginas

. Volume 4: 40 páginas

Esse material faz parte do Sistema Educacional para alunos do Ensino
Fundamental - 19 ao 59 ano - por meio da Coleção "Família & Escola". Consta de
um livro anual destinado aos pais, ilustrado em cores, com linguagem de fácil
compreensão, que mostra como a família pode participar mais ativamente das
atividades escolares dos filhos e aborda aspectos do desenvolvimento infantil,
como afetividade, limites, autoestima, mídia, direitos e deveres, sexualidade,
prevenção ao uso de drogas, entre outros.

Na ocasião da entrega do livro aos Íamiliares, uma especialista participará
de um encontro com eles para detalhamento sobre os assuntos contidos no
material. Esse momento caracteriza-se por uma palestra, realizada em cada
semestre, em local que acomode o maior número possível de participantes.

Além disso, os gestores (diretores, supervisores, coordenadores,
pedagogos) receberão formação específica para dar continuidade, em sua
instituição de ensino, ao trabalho com os familiares.

§istema Educacional Fanilia e Escola
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SefeB. PoRTAL cTDADE eoucaçÃo

Como diferenciais de qualidade, o Sefe desenvolveu diversas propostas
adicionais que poderão ser implantadas juntamente com as ações do Sistema
(nos níveis contratados) ou separadamente, conforme a opção da Secretaria da
Educação.

Uma dessas propostas é o Portal Cidade Educação.

Com o objetivo de formar, informar, integrar e interagir, o Portal Cidade
Educação acolhe educadores em um ambiente repleto de possibilidades. É uma
ferramenta que auxilia o professor e o estimula a usar novas tecnologias em sua
prática pedagógica, de forma atrativa e dinâmica.

Nessa cidade virtual são encontrados livros, planos de aula, vídeos,
infográficos, e-books, atividades interativas e mais uma infinidade de recursos
tecnológicos com conteúdo pedagógico. Material de qualidade acessível em um
ambiente totalmente seguro.

Bcm-wrdo ô

Si$ema Educacional Familia e Escola
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Sefe
lÍwcun ESTRANGEIRA MoDERNA ENSINo FUNDAMENTAL
DE 19 ao 59 ANO

. Formato: 20,5 cm x 27,5 cm / em cores

. Book 1: 64 páginas + I encartes

. Book 2: 64 páginas + I encartes

. Book3: 112 páginas + 5 encartes

. Book4: 112 páginas + 5 encartes

. Book 5: 112 páginas + 5 encartes

A proposta do ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, para os
alunos de 19 ao 59 ano, foi elaborada por autores com vasto conhecimento na
área e experiência em cursos de ensino da língua, para esse nível de ensino.

O material do aluno, Coleção Go Kíds!, é composto por 5 volumes, sendo
um para cada ano de escolaridade. O material é impresso em cores, formato
20,5 cm x 27,5 cm. Ao final de cada volume estão os encaftes que contribuem
para a aprendizagem do conteúdo proposto no interior de cada livro.

Integra a coleção o material do professor, que
traz orientações para o trabalho em sala de aula e

é acompanhado por um CP dç_gUdio, explorando a
pronúncia das palavras,

No caso de opção por Língua Estrangeira
Inglês, serão oferecidas 40 h/a de formação para o
grupo de professores específicos da área, desde que
estes tenham domínio da língua em questão.

Será emitido certificado para os professores que participarem da formação

B,@r(3
80($(58001(4

Wne EürcacionalFanilia e Escola

ANEXO PA.A
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Nova Santa Bárbara, 23l02l2)ts

De: Setor de Llcitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo contrato n' CIO5/2OL4.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitaçáo da Secretaria de
Educaçáo, Esporte e Cultura, solicito a Vossa Senhoria previsão
orçamentária para que se.ja prorrogado o prazo de vigência do contrato no
OOS|2OL4, por igual período, ou seja por mais 12 (dozel meses. O referido
contrato foi Íirmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa VEZ
INSTITUTO UNIBRASIL PARA DESEI{. DA CIÊNCIA E CULTURA, CNFJ SOb

no 05.80L.2331OO01-07, cujo objeto é a contrataçáo de empresa para
prestaçáo de serviços para implantação de Sistema Educacional. O aditivo
acarretará custos adicionais para Administraçáo, no valor de R$
164.585rOO (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco
reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosarnente,

E{§i$e É Sant"os
Setor S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro. I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara - Faraná

E - Site - www.nsb.pr.gov.br
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atengão à correspondência interna expedida por Vossa Seúoria em data de
2310212015, informamos a existência de previsão para recursos orçamentarios para que seja
aditado em R!§ 164.585100 (cento e sessenta e quatro mil quiúentos e oitenta e cinco reais), o
contrato no 005/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresaYEZ - INSTITUTO
UNIBRASIL PARA DESEN. DA CIÊNCIA E CULTURA, CNPJ SOb NO 05.801 ,233IOOO\-
07, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços para implantação de
Sistema Educacional.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

06 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0240.02024 - Manutenção da Secretaria de EducaçãolEscolas;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 1470; 1480; 1490; 1500; 1510;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1580; 1590; 1600;
1610; 1620.
003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12361.0280.02028 - Manutenção das Escolas Munioipais - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1830;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1860

004 - Manutenção da Educação Infantil;
12.365.0290.02029 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consurno; 1910;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1940;
12.365.0300.02030 - Manutenção do CEINF Noêmia B. Cameiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2000; 2010; 2020;2025;2030;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2060;2070;2080;
2090.

Sendo o que se apresentaparu o tnomento.

Atenciosamente,

Nova Santa Biírbara, 2310212015

tutriu Çampos-de

04sa96lo-4

Rua Walfredo Bittenoourt de Moraes, no 222, Centto, I 43. 3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa Barbara ' Faraná

E - Site - www.nsb.pr.gov.br
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NÜWA SANTA ffiARffiARA

2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO OO5/20,I4, QUE ENTRE SI

CELEBRARAM O MUNICíPIO DE NOVA SANTA SÁNBANA E A EMPRESA VEZ -

rNsTrruro I,"INTBRASIL pARA DESEN. pR clÊructA E cULTURA.

O ltfiunicípio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

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

pelo seu Frefeito Municipal §r. Claudemir Valério, e do outro lado Empresa VEZ -

INSTITUTO UNIBR,ASIL PAR,A NESEN. DA CIÊNCIA E CULTURA, iNSCritA NO

CNPJ sob no 05.801 .23310001-07, com sede na Avenida Senador Souza Naves, no

470 - CEP: 80045-060 - Bairro: Alto da XV, Curitiba/PR, neste ato representado pelo

Sr. Rubens Vielra, brasileiro, casado, contador, Diretor Executivo, inscrito no CPF

n" 070.230.579-00, RG n" 1.X37.838-2 SSP/PR e pelo §r. Bruno Henrique Taqures

Pimenta, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, Diretor Financeiro, inscrito

no CPF n" 055.715.649-11, RG n" 9.201.052-0 SSP/PR, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem aditar o Contrato n.o 00512014, que tem por objeto a

contratação de empresa para prestação de serviços para irnplantação de Sistema

Educacional, firmado entre ambos em 13 de fevereiro de 2014, com vigência cle 12

(doze) meses, referente ao Processo Licitatório Pregão Presencial n' 04112014,

mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a redução do valor

original do contrato em R$ 17.765,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta e

cinco reais), em razáo de acordo entre as partes decidindo pela redução na

quantidade do material fornecido. O valor do contrato passa a ser R$ '164.585,0CI

(cento e sessenta e quatro rnil quinhentos e oitenta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que irern com o

"
I

b

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais
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PREFEITURA MUNICIPAL

Bruno Henrique

VEZ- lnstituto Unibrasil Para Desen

Taques Pimenta

. da Ciência e Cultura - Contratada

ü

NffiWA SAruTÂ ffiARffiARA

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Sa ,23 reiro de 2015.

Cla

Prefeito

VÉZ - lnstituto Unibrasil - Contratada

.yr/
t/ r(/,k

SImoni Braz de Lima

Secretária de Educação, Esporte e Cultura - Responsável pelo acornpanhamento

do contrato
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EXTRATO 29 TERMO ADMVO

ReÍerente ao Contrato ne 005/2014,
Pregão Presencial ne 001/2014

PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA EÁNENNA,
pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ
sob o ne 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato
representada pelo Senhor PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir
Valérlo e a empresa VEZ - INSTITUTO t hllBRASlL PARA
DESEN. DA CIENCIA E CULTURA, inscrita no CNPJ sob n'
05.801.233/0001-07, com sede na Avenida Senador Souza
Navês, n' 470 - CEP: 80045-060 - Bairro: Alto da XV,
Curitiba/PR, neste ato representada pelos Srs. Rubens
Vieira e Bruno Henrique Taques Pimenta,.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços para implantação de Sistema Educacional.

VALOR DA HEDUçÃO: R$ R$ í7.765,00 (dezessere ínil,
setecentos e sessenta e cinco reais) em razão de acordo
entre as partes decidindo pela redução na quantidade do
material Íornecido.

NOVO VALOR DO CONTRATO: RS 164.585,00 (cento e
sessenta e guatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais).
RESPONSAVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB-PR no 48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:
23t42t2015

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 10/2015

oBJETO: O presente Contrato tem por objeto a prestaçáo
dos seguintes serviços:

a) Hospedagem de 1 OGB de espaço em disco;
b) 20GB de transÍerência mensal;
c) 05 contas de e-mail de SGB cada, AntiSpam e

Antivírus;
d) Manutenção Geral do Web site e alimentação de

conteúdo;
e) Portal de transparência, Diário OÍicial do

Município em arquivos PDF com certiÍicação
digital;

0 Tratamento e manipulaçâo de imagem para
publicação no site;

S) Banco de Dados My-SQL 2GB de Espaço;
h) Sistema Gerencialpara administração do

conteúdo

Poder

Executivo

Ano lli
IMPREN$A ÔFICIAL -
Lei n'660, <.le 0?. de

CONTRATANTE: SAMAE DE NOVA SANTA BÁRBARA
CONTRATADA: LUMER INFORMÁTICA LTDA
TIPO DE PESSOA: JURíDICA - CNPJ. 10,422J2410001.87
VALOR MENSAL: R$=272,00 (DUZENTOS E SETENTA E
DO|S REA|S)
VALOR TOTAL: R$=2.992,00= (DOIS MlL, NOVECEhITOS
E NOVENTA DO|S REATS)
PRAZO DE V|GÊNCrA: 11 (ONZE) MESES, COM lNíCrO
EM 19/022015 E TÉRM|NO EM r8/01/2016.
RECURSO: MANUTENÇÃO DOS SERV|ÇOS
ADMINISTRATIVOS.
DATA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/02/2015

GERSON NOGUEIRA JUI{IOR
Diretor Presidente do SAMAE

DECRETO Ns 013/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no uso de suas atribuiçoes legais, resolve:

EXONEHAR

Art. 1!- Fica exonerado a pedido o Sr. Eduardo
Montanher de Souza, portadora do RG n" 27.006.903-3
SSP/SP, CPF n0 035.940.159-71 do cargo de AUXILIAR DE
TESOURARIA da PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara-Paraná.

Art. 2e - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara,23 de Íevereiro de 2015.

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

POHTARIA l'!s 016/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais:

EXONERAR

Art.1s - Fica Exonerado o Íuncionário abaixo
relacionado, do Cargo de ConÍiança, da Função
Assessor/Dlrêtor, com remuneração estabelecida no anexo
Vl do ano de e Carreira.

Doêumento assinado poí CerliÍicadoDiário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

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

www. nsb.or.oov.br

Sínnbo!oNome R.G. Cargo

27.006.903-3 Assessor/Diretor FGAEduardo
Montanher de

Souza

D;uiiài - \(ryír §tir« 3à03í4 Ftdreituíil



228 _m
Nova Santa Brírbara - PR, 24 de Fevereiro de 2015 - Dirírio Oficial Eletrônico - Edição: 45812015 -l2l

Art. 2e - Esta portaria enlra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Nova Santa Bárbara, 23 de Íevereiro 2.015.

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal

POEIABIÀFF01Z/20't§

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais:

NOMEAR

Art.lr - Fica Nomeado a Íuncionário abaixo
relacionado, para o Cargo de ConÍlança, abaixo deÍinida,
com remuneração estabelecida no anexo Vl do plano de
Cargos e Carreira.

Art. 2c - Esta portaria êntra em vigor na data 01

de março de 2015, revogadas as disposições em contrario.

^

Nova Santa Bárbara, 24 de Íevereiro de 2015.

Claudemlr Valérlo
PreÍeito Municipal

publicações para a presente data.

para a presente data.

Dlário OÍicial Eletrônico do Munlcípio de Nova Santa
Bua: Walíredo Bittencourt de Moraes n"222-Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr. gov.br

www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com. bridoensb

Nome R.G. Cargo Símbolo
Marlnez

Vlcênte da
Costa

4.076.526-3
SSPiPR

Coordenador
de Setores

FGC

Documênlü assinado poI Csditicadü Sante

Bárbara

frrtlleiiuíe Llurir:ipr;

\
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔMCO 6() PRESENCTAL

N" oo.t / JctQ

NO ESPECTFTCAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo Clltr
2 Ofício da secretaria solicitando ôb
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) ,iM

6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) tl

7 AutorizaÇão do Prefeito para^abertura
8 Portaria nomeação da Comissão de Licitação
9 Resumo do Edital oK

o(10 Parecer Jurídico (Edital)
ou.,11 Edital

12 Publicaçoes (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional)
ô(.13 Publicação Mural de Licitação (TCE)

14 Documentos de Credenciamento I dr,
15 Propostas de Preço w
16 Documentos de habilitação ôlt-
17 Ata de abertura e iulgamento I

18 Proposta final das empresas vencedoras orL
tg I ticitação ao Juridico (Resultado da Licitação) ou
20 Parecer Jurídico (Julgamento)
21 Licitação ao Prefeito (Homologação)

OK,

06
22 HomologaÇão do Prefeito
23 Publicação da HomologaÇão (Jornal Regional) oK-

Ordem de contrataÇão ôü24
0lr25 Contrato

26 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) -CIÉ-
027 Relatorio de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - tt6.250-000 Nova Santa

Bárbara Paraná- E-mail- licitacaoir,nsb.rrr.eor.br - rrrrrr.nsb.irr.gtllbr

ô(,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA §ANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA Pá9. 229

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRoCESSo LICTTATÓruo
pnrccÃo PRESENCIAL I{" 1/2014

Aos 02 dias do mês de março de 2015, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Presencial no 001/2014, registrado em22l0ll20l4,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas

do no 001 ao no 229, que coÍresponde a este termo.

Ebine Cufrt|{os Santns
Responsável Setor de Licitações

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

- E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
Brírbara, Paraná
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Pregão Presencial no 001t2014

PARTES: MUNIcÍPlo DE NovA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito publico interna, inscrita no cNpJ sob o no
95'561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representada pelo Senhor
Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valérlo e a empresa VEZ - INSTITUTO UNTBRASIL PARA oeSeN. oÃ'ClÉNCiÀ etÜrruFlA,
inscrita no CNPJ sob n'05.801.233/0001-07, com sede na Avenida Senador Souza Naves, n' 470 - CEP: 80045-060 - Bairro: Alto
da XV, Curitiba/PR, neste ato representada pelos Srs. Rubens Vieira e Bruno Henrique Taques Pimenta,.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para implantação de Sistema Educacional.

PRAZO DE UGÊNCIA: Mais 12 (doze) meses, ou seja, até 1711212016.

VALOR DO CONTRATO: R$ 182.160,00 (cento e oitenta e dois mi!, cento e sessenta reais).

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

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

OBJETO DO CONVÊNIO: Repasse Íinanceiro, para manutenção do transporte de alunos da entidade durante o ano letivo de
2015, destinado ao atendimento de aproximadamente 65 (sessenta e cinco) alunos da Educação Especial.
OBJETO DO ADITIVO: Redução de valor.
VALOR ORIGINAL: R$ R$ 26.700,70
VALOR DA REDUçÃO: R$ 3.219,86
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 23.480,84
TÉRMlNo Do coNvÊNIo E Do ADtflvo: 3it1zt2o1s

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

OBJETO DO CONVÊNIO: Transferir recursos do piso de transição de media complexidade e rendimento de aplicações financeiras.

OBJETO DO ADITIVO: Redução de valor.
VALOR ORIGINAL: RS R$ 1.055,00
VALOR DA REDUçÃO: R$ 7,14
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 1.047,86
TÉRMrNo Do coNvÊNro E Do ADtflvo: 3it1zt201s

DECRETO No.........065//20í 5
DATA:........... ..........181 12J2O1 5
SÚMULA.................Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e dá outras

providências.

O PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o
disposto no art. 80 da Lei Complementar 10112000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DECRETA

Art. 1o - Fica estabelecida a programação Financeira do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, a seguir
descrita:

1. De todos os recursos Íinanceiros orçamentários que compuserem a Receita Mensal do Município, estará sendo
destinado um percentual de ate 54% (cinqüenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida para o Executivo Municipal e até
6% (seis por cento) para o Legislativo Municipal, para custeio da Folha de Pagamento e Encargos Sociais;

2. A prioridade no 01 da Administração Municipal é a quitação dos compromissos com a respectiva Folha de
Pagamento do Pessoal e Encargos Sociais;

3. A programaçáo Financeira atenderá ainda os demais compromissos do Executivo e Legislativo Municipal, tanto
com os precatórios judiciais, como cronológica de apresentação das despesas.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt d€ Moraos n' 222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E<nall: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br - Slte: www.nsb.pr. gov.br

www'transparênciaparana.com.brldoensb

- Nova SântaDocumento assinâdo por Cortilicado
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;LASSTFTCAçÁO
Ços N.o2l201 5.
comunica aos intêÍàssados

ezembÍo dê 201 5.
Bâo: Joró Llndo dc Azev.do
i3ào: L.lla Tlyoml Hirakürl
lachado zârhbaldl.
evodo - Presidente
HlÍakurl - irernôn
lo Zsmbaldl - Membro
) RAMALHO & CIA LTDA
0.354.353/0001.f3
.tho - CPF: 511,227.919-f7

o de Adltlvo
de Assistência Social de Sâo Sêbestlão de
10 CNPJ no 14.926:555/0001-73, situeda na
,, Sâo Sebastiáo daArnoÍeirà{PR), nosto ato
aÍêcide Ramalho Femandes; Sscrêtáriã
rsileira, casada, portadora da Carteíra de
rR o CPF/MF n'4.649.398-2
lo de Karato Okinswa do Nort6 do Peráná.
rjuntoAn6 Mendes-CEP 86;240400 - Sáo
rita no CNPJ nô 08.'194.468/0001-76, nôsts
trêsser - RG. 6.546.04&2 SSP/tsR- CPF No

Êo do prazo de vigândâ do contrato n'
ltóriô Prôgão PÍgsoncial n' 19/2015. em 03
I 1/03/201 5, nos t6rmos da c{áusula terceira
r art. 57, da Lei 8.666193.

|ADA OE PREçOS No0Z20í5+MSSA
rO

, torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do
e a ADJUDICAÇÃO do obiêto à empresa:

;lA LTDA- ME, CNPJ: 10.354.353/0001-13,
Rocha, n' 144, Centro, Sáo Sobasliáo da

,êclarada vrncêdoía do ceÍtâm€ com o valor
)ssenta e sstê mil quatrocantos e vintê e dols

,ezombrode 201 5.
i - Prafaito Hunicipdl

o DE LTCTTAçÃO

'.PMSSA)ortaria n' 196/2015 do óle 02 de dezombío
o São Sebastião da AmoÍêire, E8tâdo do
,6 ticitaÉo nâ modalidadô 'TOMADA OE
reÍerente e obiêto IMPLANTAÇÁO E
UTURA PARÀ ESPORTE EDUCACIONAL,, .CONTRAiTO DE.REPASSE N"
O ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA
S E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
\L DE ESPORTES SARGENTO JORGE OE
)S E ESPECIFICAçÔES', dêclarendo a
AMALHO & CIA LTDA - ME, CNPJ:
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