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REQUERIMENTO DE EMPRESAFIO 06{

EeÉ m tPârslPOiúÉ.! ú a-ú-r
ISMÀEL ,JUSTINO DA SiLVA

I
t

i;i

A].TERAÇÀO

Conuohão pa!cia1

Sê.() sEBÀsTJÃo DA A},oRERIÀ

T

-i,I

I

I
(VINTE MIL REÀIS ) .

ServiÇos de Fünerária

I

JUNTA COMERCIAL OO PARÂüA
AGÊNCIA REGIONAL OE LONDRINA

---.i

\'
CERnnCO O REGISTRo EMr 0l/
soB -rrÚMÉRo: 201204 4 807 6
PÍotocolo: 121044807S. DE 27101
r41 10s.9304 3

T^:fr*
1

MI!*À.t.e.r{lóe

M8 Ff]

LUZIÀ PEPÉS DÀ SILVA

45?01891

declara, sob as penas da lei, não estiar impedido de exercer atividade empÍesária, que não possui oúro rêgistro de
empresáÍio e requeÍ à Junta Comerciãl do gàRÀNâú

AV. PREEEITO ÀNTONIO ERÀNCI SCHINI

sÀo sEBÀsrÍAo DÀ àYoRErRÀ

AV. PREPEÍTO ANTONIO PRÀ"\C]SCqI

rÚuEFo tr ÀscPc^ô no car
07 . 616.416/0001-83

l;ondSr, nE

?iraÍEiÊr6À DE scDE oJ o€ lrr rEouÍurt

OEFERIDO-
PUBLIOUE,

SEBASTIÀO MOÍTA
SECREÍÂRIO GEPAL

cio varejisca dé Àrranjos Flcrais-

7



:Yi.iv8vit op larJeuoc Elunl P Jenbai e
tsp o4s!ôêr o4no rnss.Í ogu enb 'sügs dua apepraitg ra:raxa ap ogpadlr.Ji Jslsa oçu 'ral ep seuad se qos

àã

' !'i r?:ê-i.: :p soj;_rr|,f,áÍr

or:r- oo oYlx..r,

a]- . r.:--)-, --

,@ , fr & *M - orá.úe.!: J, .!ÍD 3c. ccydawe

I I
':.- I

nl 8t^l

I

I

ertr"qv
r.Éã. oo.Ér 2 np.);É l'anrin

oú

g3ü
oiH'ysIUdl]{3 30 olNãWtu3no3à{

o.3i?uro, ai e,'ieiEêà ?p r!:!o.eN oualsueii(l
oÉípo&t 

'p 
o:!ôr^lo^uêsâO .p eli?Fçrs

{reu3 .r'ojêüro3 a alrlaÍrp)r '0,.1,"ü,r,i'o^rrâsêo :p or.cisiul ! ' ?.

]VU30 0lav13a3rS

I

I



Página I de I

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procu radoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEoERAIS E À DivIDA
A DA UNIÂO

Nome: l. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA - ME
CNPJ: 07.61 6.4'l 6/0001 -88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiladade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nào constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretana
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da Uniáo junto à Procuradona-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, parâ
todos os órgãos e fundos públicos da administÍaçáo direta a elê 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 1 da Lei ne 8.212, de 24 de julho de 199'l

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida g ratuitamente com base na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211012014

Emitida 010712016 <hora e data de Brasília>
Válida
Códig ce rtidão: 89E6.0F1 5.F527.5CC8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

_,'16 §

20t07 t2016

od
01716/01

co

fi le:///C :/Users/IJSURIO-2/AppData/Local/Temp/D 1 WA5748.htm

-----t-\-
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014998476-79

067

Certid a para o CNPJ/MF: 07.616.4í 6/0001-88
: I JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA

F azenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registÍados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos náo existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

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

Fornecímento GratuitoVálida até 1711112016 -

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

Etuitií)o ia lnledel P,büca l&tplQúi 1l:21:n) ?
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PREFETTURA Munrcrpal oe SÃo SeeasrrÃo oa Aruonerna
EsrADo oo PaRaHÁ

Rua Papa João XXlll, 1086 - Centro - CEP: 86240-000 - Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001 -91

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS NO 218/2016

Certifico atendendo à pedido verbal da parte interessada, que

revendo os arquivos da Divisão de Cadastro, Tributação e Lançadoria, não

encontramos débitos em nome JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA ME,

referente CNPJ. : 07.6 I 6.4 I 6/000 I -88.

Sendo a expressão da verdade firmo a presente.

Edificio da Prefeitura Municipal de São Sebastião da

Amoreira, 0l de agosto de 2016. i

Depto de Cad. Trib. e Lançadoría

,lmFlÉr!GaPü
ffi.Ô'üEàÔ,b'de

RÊ tá§0!E

Prtfeitura I\lunicioal de Sio Sebnstiio da Amoreira - Estâdo do Par{ná



Página I de I

Eil

n69

Validade: 08/07/2016 a 06108/2016

G/|.IxA
CAIXA EcoNÔMICA FEDÉRAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscri 07616416/0001-88
Raz
End

SociaI: I ]USTINO DA SILVA AMoREIRA ME

eço: AV PREFEITO ANTONIO FRANCIS 8/CENÍRO/SAO
SEBASTIAO DA AM / 86240'000

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

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.

Cert cação Número: 2016070801351965017001

Informação obtida em 2Ol0712016, às 11:30:14.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa./Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?V es... 2010712016

l- rnrürrl



Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral 0 i,l

Contribuinte,

Confira os dados de ldentifcagão da Pessoa Jurídica e, se hour,er qualquer dirergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

cóDrco E DEscRtçÃo oAATMDAoE Ec oNôM lca pR tNc tpÂL

96.03-3-04 - Serviços de funerárias

cóDrcoEoEscRçÀo DAs arMoaDEs EcoNôMlcAs sEcuNoÁRt s
47.89-0-99. Comércio vârelista ds outros produtos não especificados anleriormente

MATRIZ

NúMmooE rNscRçÀo
07.6 t 6.416/000.t -88

coMpRovANTE DE rNScRrçÃo E DE struAçÃo
CADASTRAL

OATADEABERTURA

30/09/2005

ti

. JUSTINO DA SILVA . AM ORERA - M

IITULo Do ESTABELECIMENTo (NoME

ENTE F SAVEL (EFR)

sITUAçÁo CADASTRÂL

ATIVA

UAÇÀo CADÂSTRA

CÓDIGo E DESCRIÇÃ. DANAÍUREZA JURIDrcA

213-5 - EM PRESARTO (TNDIVtOUAL)

LOGRÂDOURO

AV PREFETO ANTONIO FRANCISCHINI
NÚMERo

2148

CEP

86-240-000

ENDEREÇo ELEIRÔNrco

EAIRROD ISTRÍTO

CENTRO
MUNtciPto

SAO SEBASTIAO DA AM ORERA PR

COMPLEMENTO

TELEFONE

143' 326s-2216

DÂÍA OA sÍIUAçÃo CIoASTRÁ!

30/09/2005

SITUAÇÂo ESPECIAL DATA oA SITUAçÃo ESPECUT

Apro\êdo pela lnstrução Normati\a RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/08/20í6 às 15;55:12 (data e hora de Brasília). Página:1/1

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA J U RíDICA

@ Copynght Receita Federal do Brasil - 03/08/2016

lN
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CERTIDÃO

NOme: I. JUSTINO DA SILVA
CNPJ: 07 .6l-6 .41-6l0001- 88

6 466417 / 2016
di çã

DE DÉBITOS T

A]VIORE IRÀ ME (MATRIZ E FILIA

oitenta) dias, contados da data

s

Exp
vaI
de

e

i
as 11:31:12
80 (cento e

Certifica-se que r. ,rusrrNo DÀ srÍ,vÀ - ÀtÍoRErRÀ - ME (!íÀTRrz E FrLrÀrs)
, inscrito(a) no CNP!, sob o no O ? . 616 . 416 / O O O 1- 8 8 , NÃo coNsTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolj-dação das Leis do
Trabalho. acrescentado peLa Lei n' L2.44A, de 7 de julho de 2011-, e
na Resolução Administ.rativa n' f470/20L1, do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosEo de 2011.
Os dados constanEes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão aE.uaf izados atsé 2 (dois) dias
anE.eriores à daEa da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reJ-ação
a Eodos os seus estabe lec imenEos , agências ou fiLiais.
A aceit.ação desEa certidão condiciona-se à verificação de sua
autent.icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InEernet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuj.tamente.

]NEOR!{ÀÇÃO TUPORTÀIIrE
Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identifj-cação das pessoas naEurais e jurÍdicas
inadimplentes peranEe a üustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecídas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhisEas, inclusive no concernenEe aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em l-ei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados peranle o M.inisEério Púb1ico do
Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.

/ oL / 201,7
a expediç

e: 15
ao
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ASSAí.

SECRETARIA DO DISTBIBUIDOR E ANEXOS
Rua BolÍvia, S/n - Centro - Assaí/PB - CEP: 86.220-000 - Fone (43) 3262-3201

CERTIDAO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e
arquivos de distribuiçáo de FALÊNCIA E REcUPERAÇÃO JUDICIAIS
E EXTRAJUDICIAIS, sob minha guarda neste cartório, veriÍiquei, até a
presente data NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento
contra:

I. JUSTINO DA SILVA . AMOREIRA . ME

CNPJ: 07.616.416/0001-88

O referido é verd de e dou fé.

Assaí, 27d 016

EU

q)

J

(J212.2
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tl73
GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA. DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGISTRO MERCANTIL. SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA páqtna: OO1 / oo1
xo constam dos documenlos aÍquivados nosta Junla Comqrcial e são vigentesC6rtilicamos que as inÍor

na data da §ua expedição.

Nome EmpresErial
I. JUSTINO OA SILVA. AMOREIRA ME

Natureza Jurídicã: EMP

do Bêgisl
Emprosas. NIRE (Sede)

GNPJ oala de aÍquivamento
do Ato dê inscrição

07.616-416/0001-88 30i09/2005

Data dê lnício
de Atividade

30109/200541 1 0589804-3

Obleto

SERVICOS DE FUNERARIA;
COT,IERCIO VAREJISTA DE ARRANJOS FLORAIS.

Capital: R§ 20.000,00

(VII,ITE MIL REAIS)

limo Arquiv to

Oata, 01 t0A2012 : 20120448076

: ALTERÃÇÂO

Evento (s): ALTERACAo DE oADOS (ExCEÍO NOME EMpRESABIAL)

Microempaesa ou
EmpÍesa de Pequeno Porte

(Loi ne 123/2006)

Microempresa

Situaçàg da Empresa
REGISTRO ATIVO

Slatus
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Nomq do Emprosário
ISMAEL JUSTINO DA SILVA

ldentidado: 45701891,SSP/PR

Estado Civil: Casado

CPF:644.531.62c€7

Regime do Bens: Comunhão Parcial

CUBÍTIBA - PB, 28 do julho dê 2016
1ê52172a-3

LIBERTAD BOGUS
SECRÊTARIA GERAL

Documento Assinado orgiÉlmer o 28/07/2016
Junla Comeíoal do PaÍaoá
CNPJ:77 968 170/0001-99

Você deve inslâlar o cêriÍcado da JUCEPAR
www.iüntacomercial.pÍ lov br/cenúrcádo

PaÍa veÍiÍicãÍ a âulenlicidâde âcessê www.juntãcomerciel. pr gov bí
e iníorme o núm6ro 165277203 na Consullâ d6 Âulenücidade

Cerna disponivêl por 3o di€s s-*â-ffi,

Endereço Completo (LogrEdouro, Ne e Complêrnento, Bairro/Dislrito, Municipio, UF, CEP)

Av. PREFEITo ANÍoNIo FRANCISCHINI, 2148, cE'{ÍRo, sÃo SEBASTIÃo oA AMoREIRÀ PR,86.24&000

,,
-^/d,w



071FUNERARIA AMOREIRA

I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME

AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N.S 2148-CENTRO
86,240-000 _ SÂO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR.

cNPJ N.e 07.6r.6.416/0001-88 E CAD-|CMS N.e 9035193984
FONE: 43-32652216 Celular: 43-995649L2

ANEXO VII
DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS
AO TRABALHO DO MENOR (ART.70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial N" 25/2016

A empresa I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, inscrita no CNPJ n.o
07.616.416/0001-88 por intermédio de seu representante legal o(a) S(a).
ISMAEL JUSTINO DA SILVA, poftador da RG no 45701891 e do CPF 644.53t.629-87,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva:
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

São Sebastião da Amoreira, 02 de agosto de 2016

Assinatura:'
Empresa: I.
Representa
Cargo prop
RG 4.570.189-1
cPF 644.531.629-87

NO A LVA AMOREIRA - ME

n gal IS AEL JUfiNO DA SILVA
rietári

Prezados Senhores:

-s8

Ccúc n



075
FUNERARIA AMOREIRA

I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME

AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N.9 2148-CENTRO
86.240-000 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR.

cNPJ N.e 07.616.416/0001-88 E CAD-|CMS N.e 9035193984
FONE: 43-32652216 Celular: 43-99564912

A empresa L JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, AV. PREFEiTO ANTONIO
FRANCISCHINI, N.O 2148 - CENTRO, 86.240-000 _ SÃO SEBASTIÃO OA

AMOREIRA - PR., CNPI N.o 07.616.416/0001-88, Declaramos, na qualidade de
PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No25/2016 - sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superueniente impeditivo de
habilitar-nos para a presente licitação.

São Sebastião da Amoreira, 02 de agosto de 2016

1

Assinatura:
Empresa: I.
Representa
Cargo prop
RG 4.570.1
cPF 644.53

]U DA LVA OREIRA _ ME

nte aI ISMAEL J NO DA SILVA
rietá
89-1
1.629-87

to

ffiü'#,ítr$*T'
ffi 

.- ' cr!à'ns-
ib$!fiodoAÍH! 

Ír

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE FATOS TMPED|T|VOS

Pregão Presencial No 2512016



FUNERARIA AMOREIRA

I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME

AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N.9 2148 - CENTRO

86.240-000 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR.

cNPJ N.s 07.616.416/0001-88 E CAD-|CMS N.e 9035193984
FONE: 43-32652216 Celular: 43-99564912

ANEXO XI

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO
Pregão Presencial No 2512016

A empresa I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, AV. PREFEITO ANTONIO
FRANCISCHINI, N.O 2148 - CENTRO, 86.240-000 - SÃO SEBASNÃO ON

AMOREIRA - PR., CNPJ N.o 07.616,416/0001-88, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) ISMAEL JUSTINO DA SILVA
(PROPRIETARIO), portado(a) do R.G. no 4570189í e C.P.F. no 644.531.629-
87, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Pregão
Presencial No 25/2016, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que
não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de
Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

São Sebastião da Amoreira, 02 de agosto de 2016

076

Assinatura:
Empresa: I.
Representa
Cargo prop

JUSN
nte
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FUNERARIA AMOREIRA

I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME
AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N.E 2148 - CENTRO

86.240-000 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR.

cNPJ N.e 07.616.416/0001-88 E CAD-|CM5 N.e 9035193984
FONE: 43-32652216 Celular: 43-99564912

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial No 25/2016

A empTesa I. JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, AV. PREFEITO ANTONIO
FRANCISCHINI, N.o 2148 - CENTRO, 86.240-000 - SÃO SEAASnÃO On
AMOREIRA - PR,, CNPJ N.o 07.616.416/0001-88Declaro, sob pena da lei, que
na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
Pregáo Presencial No 2512016, instaurado pelo Município de Nova Santa
Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
poder publico, em qualquer de suas esferas.

São Sebastião da Amoreira, 02 de agosto de 2016

07:

)

Assinatura:
Empresa: I. JU

Representante
Cargo proprietário
RG 4.570.189-1
CPF 6't4.53'1.629-87

DA iL AMOREI -ME
al AE JUSTINO DA SILVA

1

ANEXO VIII

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

07.ô1





ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇÃO
RAZAO SOCIAL / CNPJ

I . JUSTINO DA SILVA AMOREIRA ME
cNPJ N.o 07.61 6.416/0001 -88
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ENDEREÇO COMPLETO
AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N,9 2148 _ CENTRO

85.240-OOO - SÃO SEBA5TIÃO DA AMOREIRA - PR.

PREGÃO PRESENCIAL N" 25120í6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENWLOPES N' 1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 25/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.O

039/2016.

Ata da sessão de recebimento e aberhrra dos envelopes no 1 e

no 2, contendo as pÍopostas de preços e a documentação, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n' 2512016 -
(PMNSB) - Contmtação de Serviços Funerários - Aqúsigão
de conjunto brisico e translado com fornecimento de material
necessiírio conforme termo de referência.

Aos 04 (quatro) dias do mês de âgosto (08) do ano de dois mil e dezesseis (2016), as 14:00 horas

no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbar4 à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,

rf 222, Bwro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência

do Pregoeiro Sr. Emmanuel E. Nunes Morgado RG n' 8.023.240-3 SSP/PR, e os membros da

eqúpe de apoio, o Sr. Zacarias de Abreu Gonçalves, RG n" 2.254.409-8 SSP/PR e a Sra. Maria
Jose Rezende, RG n" 9.170.714-4 SESP/PR, desigrados pela Portaria no 01512015, para proceder a

abertura e julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregues pelas proponentes interessadas na

execução do objeto do Pregão Presencial n" 2512016 - destinado a Contratação de Serviços

Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento de material
necessário conforme termo de referência. Aberta a sessão o pregoeiro informou que

protocolaram os envelopes no 1 e no 2 a seguinte empresa: I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA
- ME, CNPJ t" 07,6L6.416t0001-88, representada pelo Sr Ismael Justino da Silva, RG no

45701891 SSP/PR. O pregoeiro resolveu dar continúdade ao pregão solicitando que o

representante da empresa presente apresentasse os documentos para credenciamento exigidos no

edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com aniflise do envelope

contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade ao representante da empresas presente de

apresentff seu lance. Após a redução do valor apresentado o Pregoeiro declarou como vencedora a

empÍesa. I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, CNPJ no 07.616.41610001-88 no valor de

R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida,

procedeu-se à analise dos documentos da empresa vencedora do certame e obsewou-se que a

mesma atendeu aos reqúsitos editalícios, sendo portanto declarada habiütada. Foi então

concedido pelo Pregoeiro, ,o pÍazo de l0 (dez) minutos paÍa a manifestação de possível

interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestação de intenção de hterpor Íecurso o

Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O Pregoeiro informou ainda que no prazo de

01 (um) dia útil contado do encerramento da sessão, a licitante declarada vencedorq deverá

apresentar sua proposta com os valores devidamente ajustados ao ultimo lance. O processo será

encamiúado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tÍataÍ, a

sessão foi encenad4 eu, Maria Jose Rezende, lawei a presente ata que lida, e achada confomte, vfl ' ,
assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes. / \

d-.)\/

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(0xx43) 3266€100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
Eflail: licitacao@nsb.pr.qov.br Nova Santa BárbaÍa - Pâraná

I



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
RESULTADO.DE LICITAÇÃO . PREGÃO PRESENGIAL NO 2í20í6

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

A Comissão de Pregão da PreÍeitura Municlpal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia 04 de agosto de 2016, às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Bairro Centro,

Nova Santa Bárbara - PR, ôm sessáo pública, realizou-se o julgamento da proposta e abertura

da documentação apresentâda na licitaÉo na modalidade Pregão Presencial no 25120í6, que

tem por objeto Contratação de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto básico e

translado com fornecimento de material necessário conÍormê têrmo de refeÍêncla.

Protocolou os envelopes n' 1 e n' 2, a seguinte empresa: I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA .

ME, GNPJ n' 07.6í6.4'16/000í-88, representada pelo Sr lsmael Justino da Silva, RG n'
45701891 SSP/PR. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos

envelopes contendo as propostas de preço, onde foi dada opoÍunidade aos representantes das

empresas presente de apresentarem seus lances. Após a reduçáo do valor apresentado o

Pregoeiro declarou como vencedora a empresa I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, CNPJ

n' 07.6í 6.416/0001€8 no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), que apresentou lance

compatível com o preço máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos

documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos

requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea para participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.

Resolv+se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 0410812016.

,'"mL
a{osqllendeMari

Setor de Licitaçóes

Rua WalÊedo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, t 43 . 3266.E I 00, EI - E6.250-000 - Nova Santa BáÍbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www'nsb.or.sov,br

ESTADO DO PARANÁ
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FUNERARIA AMOREIRA

I, JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME

AV. PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI, N.q 2148:- CENTRO

86.240-000 - SÃO sEBASTÃO DA AMORETRA; PR.

cNPJ N.e 07.616.416/0001-88 E CAD-|CMS N:e 9035193984
FONE: 43-32652216 Celulâr: 43-99564912

ESPECTFTCAÇÕES OOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

LOTE: 1

São tião da Amoreira, 04 de agosto de 2016

Assinatura:
Empresa: I. J

Represe JUSTINO DA SILVA
Cargo p rio
RG 4.570.189-1
GPF 644.531.62947

iii r

Item Código do
produto/sêrviço

Nome do
produto/serviço

Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
tota I

1 7035 ContrataÇáo
de Serviços
Íunerários -
Aquisição de
conjunto
Básico e
translado com
fornecimento
de material
necessário.

10,00 Um 920,00 9.200,00

920,00 9.2000,00

}\

-ME
Legal
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Consulente: Departamento de Licitações e Contratos

Assunto: Análise de procedimento licitatório (pregão presencial).

Referencia: Processo Administrativo n.e 039 /2016

Ementa: LrCnaçÃo. pRecÃo PRESENCLAL

N9.025/2016. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

nuuEnÁRlos - aqursrçÃo DE coNJUNro

sÁsrco n TRASLADo coM FoRNECIMENTo DE

MATERTAL NscsssÁRIo. PLANo DA

LEGALIDADE. O presente certame, restou

DESERTO. Necessidade de repetir o processo

licitatório.

r. RsmróRIo

Para exame e parecer desta Assessoria furídica

Municipal, o Departamento de Licitações e Conrratos, por intermédio de sua chefia,

encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo

licitatório, na modalidade pregão presencial, para a Contratação de Serviços

Funerários - Aquisição de conjunto e traslado com fornecimento de material

necessário, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social.

A consulente requer manifestação jurídica acerca

da regularidade do procedimento licitatório norteado pelo Edital ne. 025/20L6,

tendo em vista, notadamente, à homologação do certame.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - X - 86.250-000
A (43) 3266-8100 - E - E-mail: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Site: www.nsb-pr.oov.br 1
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2. FUNDAMENTAçÃo

2.1. DO ATO Oe HOrraorocAçÃO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível

que se realize, ao menos, um sucinto esclarecimento em relação ao ato

administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade

competente deliberar quanto à homologação da licitação.

Marçal fusten Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a

homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da tegalidade,

outra no plano da conveniênciaa, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para
verificar sua conformidade com o lei e o edital. Tratando-se de
um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência
discricionária.
Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as
providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade
superior não pode substituir se à Comissão, praticando atos em
nome próprio, substitutívos daqueles víciados. A decretação da
nulidade deverá ser proporcional à naturezo e à extensão do
vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autortdade
superíor não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será
reaberta a oportunidade para a Comissdo efeüvar nova
classificação.
Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento
licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência
acerca da licÍtação. A extensão do juízo de conveniência contido na
homologação depende do conceito que se adote para adjudicação

t ..1
Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da
licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado.
A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a
validade de todos os otos pratícados no curso da licítação. Possui

eficácia consütutiva enquanto proclama a conveniência da licitaçdo
e exaure a competêncía díscrÍcíonária sobre esse tema. (grifei)

I 
/n Comenuários à Lei de Licitaçóes e conhatos Administrativos. Ba Ed. são Paulo: Dialética. 2ooo. p. 440,

Rua WãlÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa BáÍbara - PR - B - 86.25G000
a (43) 3266-8100 - E - E-mail: polsU(@lsbJlgallbt - Site: www.nsb.pr.oov.br 2
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No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "o

homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade,

competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão.

Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidode dos atos praticados pela

comÍssão e à conveniência de ser mantida a licitação'2.

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer üsará ao

exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em

consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do

úcio quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem

como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse

parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade

competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

2,2. DA FASE INTERNA DA LICITAçÃO PARA AQUISIçÃO DE COMPRAS E

PREPARATÓRIA DO PR"EGÃO

Para aquisição de compras deve a Administração atentar para o

que disciplina o artigo 14 e 15 da Lei 8.666/93, litteris:

ArL 74. Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterízação de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentáríos para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e

responsabilÍdade de quem lhe tiver dado causa.

Art 75 As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípÍo da padronização, que imponha
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,

obseruadas, quando for o caso, as condições de manutenção,
assistência técnica e garantía oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de regÍstro de preços;

2 
,n Curso de Licitaçôes e Contratos Administràtivos. 2. Ed, Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.276.

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - X - 86.250-000
E (43) 3266-8100 - g - E-mail: pI0Isb(@!§bJLq9lLE - Site: www nsb'Dr.oov.br 3
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III - submeter-se ris condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as pecuhartdades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entídades da Administração Pública.

§ 7e O regístro de preços será precedido de ampla pesquísa de
mercado.

§ 2e 0s preços registrados serão publicados trimestralmente para
orientação da Administração, na imprensa ofcial.

§ 3e 0 sistema de registro de preços será regulamentado por
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as
seguintes condições:

II - estipulação prévia do sistema de conüole e atualização dos
preços registrados;

III - volidade do regÍstro não superior a um ano.

§ 4e A existência de preços registrados não obriga a Adminístraçdo
a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao benefciário do registro
preferência em igualdade de condições.

§ 5e 0 sistema de controle originado no quadro geral de preços,
quando possível, deverá ser informaüzado.

§ 6e Qualquer cidadão é parte legíüma para impugnar preço
constante do quadro geral em razdo de incompatibÍlidode desse

com o preço vigente no mercado.

§ 7e Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquírido sem indicação
de marca;

Il - a definição das unídades e das quantídades a serem adquiridas
em função do consumo e utilizaçdo prováveis, cuja estimatÍva será

088

Rua WatÍredo Bittencourt de MoÍaes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - I - 86.25G000
A (43) 326ê8100 - El - E-mail: ptr!§bí@!§b.pt ggrLu - Site: www.nsb.pr.oov.br
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I - seleção feita mediante concorrência;
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das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua

classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do

certame ao lícitante vencedor,

2.2,L,Da definição do obieto e da composição dos custos

Compulsando os autos, verÍfica-se que o Termo de Referencia, no

anexo I do Edital do Pregão Presencial ne 025 /2076 foi composto pelas

especificações dos produtos, quantidades e preços máximo, conforme disposto no

II, do artigo 3e da lei 1,0520/2002.

Destarte, considerando o tipo de aquisição a ser realizada,

entendo que in casu há um conjunto de elementos necessários e suficientes para

bem caracterizar o objeto da licitação, porquanto resta observado o artigo 15, I a V,

da Lei ne 8.666/93 e II da Lei 10520/2002.

Além disso, cumpre registrar a existência de ampla pesquisa de

mercado, que embasou os valores constantes do termo de referencia.

Depreende-se que há previsão de recursos orçamentários que

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições que ora serão

pleiteadas.

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222, Centro - Nova Santa Báôara - PR - E - 86.250-000
t (43) 3266-8100 - g - E-mail: polsbÍ@Isb4t ggllu - Site: www.nsb.pr.oov.br 6

Além disso, insta verificar se a minuta do instrumento

convocatório foi previamente examinada e aprovada pelo respectivo órgão

jurídico, bem como se houve regular nomeação do Pregoeiro e sua equipe de apoio.

2,2.2. Dos recursos orçamentários
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De acordo com o item 15 do edital convocatório verifica se que a

contrato excederá o exercício financeiro em curso, isto é, sua validade é de t2

fdozeJ meses, porquanto Ín casu há de se falar na contemplação do objeto desta

licitação no Plano Plurianual.

Portanto, verifica-se a observância dos preceitos legais referentes

ao planejamento financeiro das aquisições.

2,2,3. Do edital, do Pregoeiro e Equipe de Apoio

Noutro giro, cumpre registrar a regular nomeação dos integrantes

da equipe de apoio e pregoeiro, realizada através da Portaria ne 015, de 23 de

fevereiro de 2015.

2,3.1.Da convocação e publicidade do edital

A convocação dos interessados se deu por meio de aviso

tempestivamente publicado em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do

Estado do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação da forma de

acesso à integra do edital.

Além disso, consta documento que demonstra ter haúdo

publicação do edital e seus anexos através do site da Prefeitura de Nova Santa

Bárbara, Diário Oficial Eletrônico e afixado aüso no mural da sede da Prefeitura.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - I - 86.250-000
A (€) 3266-8100 - E - E-mail: pmnsb(Onsb.or.oov.br - Site: www.nsb.Dr.gov.br
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Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as

minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas

por assessoria jurídica da Administração, observado o dispositivo da Lei de

Licitações que exige a prévia apreciação do instrumento convocatório por órgão

jurídico.

2.3, DA FASE EXTERNA DO PREGÃO PRESENCIAL
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Desta forma, restou atendido o disposto no artigo 21, U e III, § ts,

e § 20, III, da Lei nq 8.666/93 e inciso I, do artigo 4q da Lei 10.520 /2002.

2.3.2. Da habilitação dos licitantes

Segundo se depreende da Ata, foi realizada a sessão pública para

credenciamento, recebimento da documentação de habilitação e proposta

financeira no dia 04/08/201.6, às 14:00h, conforme designado no Edital do Pregão

Presencial na 025/20L6, bem como no aüso de convocação, regularmente

publicado conforme documentos constântes dos autos ora analisado, tendo como

participante a seguinte empresa: I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, CNPf n"

07.616.4t6/0001-BB, representada pelo Sr. Ismael lustino da Silva, RG n"

4570189-1 SSP/PR.

Houve o credenciamento da empresa e o pregoeiro iniciou a

sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preço, onde deu-se a

opoftunidade ao representante da empresa presente de apresentar seu lance. Após

a redução do valor apresentado o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa: :

I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, CNPJ n" 07.6L6.416/0001-88, no valor de

R$ 920,00 (novecentos e ünte reais), com valor compatível ao preço máximo

estipulado no edital.

Além disso, foi procedida a análise dos documentos da empresas

participantes, onde se verificou que deram pleno atendimento aos requisitos de

habilitação e de observância ao artigo 27,Y, da Lei ne 8.666/93, decorrente da

norma contida no artigo 7e, XXXII, da Constituição da República Federativa do

Brasil3, bem como a declaração de idoneidade e fatos impeditivos exigida no inciso

no item 10.2.1, L0.2.2 e 10.2.3, do Edital.

Assim sendo, entendo plenamente atendidas as exigências legais e

editalícias referentes à habilitação.

I Art 7c São direitos dos E?balhadores urbanos e rurais, além de outros que üsem à melhoria de sua condição social [...]
)0OOII - proibiÉo de Eabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer habalho a mênores dê
dezêsseis anos. salvo na condiÉo de âprêndiz a partir de quatorze anos; (Redafo dada pela Emenda Consútucional nc 20,
de 1998).

8
Rua Watfredo Bittencourt de Moraês, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - A - 86.250-000

A (43) 3266-8100 - E - E-mail: pmnsb(Ônsb.pr.oov.br - Site: !4u4§bg49!Lbt
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Entrementes, advirto que, inobstante a validade das certidões

apresentadas quando da sessão pública do pregão, deverá a Administração por

ocasião da efetiva contratação exigir a substituição daquelas eventualmente

vencidas.

s. coNcrusÃo

Nova San 09 de agosto de 2016.

Pereira
OAB 7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbara - PR - E - 86.250-000
a (€) 3266-8100 - E - E-mail: ptrIsbí@lsb4t.qgllb! - Site: www.nsb.pr.oov.br 9

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, norteado

pelo Edital ne 025/2016, no que tange ao plano da legalidade, merece

homologaçâo por parte da autoridade competente, à quem caberá ainda deliberar

acerca da conveniência da licitação.

É o parecer.
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Juúdico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PRDGÃO PR.ESEI{CIÂL'n." 2512016 -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 09 lO8 /2016.

Fahto Gomcs
01s/201sPregoeiro

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BárbaÍ4
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.qov.br

27)



035

REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil

e dezesseis (2016l, em meu Gabinete, eu Ctraudemlr Valério, Prefeito Municipal,

no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Presenclal n." 2512016, destinado a Aquisição de conJunto báslco e

translado com forneclmento de material necessárlo cotrforme termo de

referêncla, a favor da empresa que apresentou menor propostâ, sendo ela: I
JUSTINO DA SILVA AMOREIRA - ME, CNPJ n' O7.616.416/0001-88 no valor

de R$ 9.2OO,OO (nove mll e duzentos realef, paÍa que a adjudicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

r10
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenlÍo,I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BilrbaÍa,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www'nsb.or.cov.br

c

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
PREGÃO PRESEI{CIÂT N" 2612016

,l
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

Avrso DE ucnAçÀo piEcÃo pRÉsÊNclal í.. r!r20i6
Objalo: Conúâtaçlo d6 3€Niçon d. lolda. Trpo: MônoípÍrço globel.
R6cêbimanlo dos BôvãlopG6:Àtá à3 I3:3O hoB3dodlâ 23/08i'20t6.
lnilo do PrBglo: Oh 23,OU20, 6 à r 4 ÍO horâ!.
P.êço l.láriíÍro: R3 5t.55O.0O (CiÉueírlô e !m ítd, ql]hhenlG e dÍlqúrnb

íeaE). l
lnÍormàç6et qomplemontaÍes: pode.ão 3er oblidas êm hoÍáío dé

Ê&€(ri.n!. ns PÍ.í.ilurs MuíÍdprl d. Noy. Srnr. Báôüa, sib á Rue
Wàltuo Aitl!ôcoutt dê lrdr.! n'22. peb ím.: 43.3266-6í m. ou pc. emeil:
lisrtaal4Àlsb"9n3aebr.§t w§'t§b.!'.q[b.

Now $nla Báôara. 08/08/2016.
F.blo Hinriqu. Go,n.s - Pr.go.iro. PoÍt.rh 0íí20í5

avlso oE ucÍTAçÃo pREGÀo pREsENcrÀL fl. 2912016
ObFlo: CoíllretaÉo d. êmFaBâ iom.ll6&a paÍa divulg.Éo da slor ofid.i6

do É&cúivo Munlcip.l 6 dos óEáos pâíti€lpãnle!. Lêgiilàtlvo Munlêlpál 6
SAMAE . Serviço Arrtrinoí}o Municipâl da Agua a Esoolo.

Tlpo: Meoü pÍ€ço, po. it6rí. Racabim€nto dos envelopes: Ató diâ
2308Í2016âs 13:30hoíss.

tniclo do Pr€gâo Oiã 23/0&2016 à§ 14:OO horàs.
Pr6§o Máximo: RS 5O./O0.m (cinqúênte mil § quelrocortd íâeÉ).
lhlormâÇõcs Complêmantaí€s: pode.áo sar oblidr3 êm horáíio da

expêdbnte n5 PísÍêitlra Ml.,lirial do Nova Sanl. 8áíbsra. sito à Rue
WêlÍ6do Biu6ncourl dê Morâês n'222, pêlo íofle: 43-326Ê8100. ou lor Email:
, '(,Ecrú, r.h pr rtrv-bÍ. Sito s!! !:h-Srt§l"

Novô Sanla BáôârÀ 090812016.
F.blo H.Íúqu. Gom.r - Pí.goslro. PorúI. n' 0í5n0t5

TÊRfo DE HoMoLoGAçÁo
PREGÃo PREsElctÀL N. 23norô. sRP

Âo3 09 (ílo{ê) dias do ÍÉs dê agosto (08) d,o ano dê dois m ê deuêsseis
Í201 6). 6m Ín61/ 6âbiÍ|êt6. 6u Cleud.mlí Valádo. PíDfeilo Múnicipâ|, m 1139.,6
mnha! âtribuiçôca lôgalr. HOUOLOGO o pÍoçcdhenio d. Licitaçào Píe€ào
Prslrnoal n..23/2016, dosünâdo eo Íêgi{lío ds poços para evcnúal
aquisição de mateÍiai! dê consiruÉo e outÍo5 pa.a mânutenção das
sscíêlariâ§ mrrnijpâis. a lavoí dar empíBsa§ qrre apíetenla.am mênones
propo3tâs, lendo elasr GUSTAVO AZEVEDO PINTO - ME, CNPJ n'
08.688. t 3l /0001-15, no veloí d. RS 378.256.28 {lrôzsíi6 c !€lântá € oilo mil,
dvadrlos ô ciÍlqoanta 6 s€rs reeis o únta e oito cantâvÀi), NAIR SINGULANI &
CrA LÍOA. CNPJ n'07.912. r 42l0o01-74. no valoí d. RS 42.248,70 (quãr6nte e
dors mil, duzênto3 e quaaenta ê oito íôaÉ e setenlã cênlavos). RM SILVEIR &
EARROS tTDÀ CNPJ n'02.919.009/000147, no valor de RS 1'13.637.3?t

{qrnlo ê lreze mil. s€iscentos e lrinlá e sale í€ais e lrinta e quelro centavosl
CURY INDÚSÍRIA E cOMÉRcIo oE TINTAS LTOA - MÉ. CNPJ n.
08.299.'1 52rO0O1{9, no vebr d€ Rt 15rI,@ lquinze mil. !êl.contos c lÍhtã
rêâas). ÍÀYNÂ ISABELLAÂLO SO 09700842932. CNPJ n' 24.5,t7. í 17rO0OÍ -
58, no velor dê Rl 18.000.00 (óezoito n l.êaÉ). para qu6 a âdiulicâçáo nelé
píocedrdâ pÍoduza seus tuíidicos e bgais eleilos

Oár cênã! aoi inlerêssrdos. obrsrvãdos as píescÍi@s l6gâis peíin€n(€s-
Clâud.mlr Valárlo . P..Íâho lrunlclpâl

çianF e clot\a,oEscenG, toÍnpôsE nal
, REPRESENÍÂNIE OO CONSELHO
cRtÀNÇA E 0O ÂDOLESCENTE

FátiÍneApsraciláEspeíüol -Titulâ,
Siilei TuÍmán - Suplênl€
REPRESENTANTE OO CONSELHO-I
Í6rêze Cláudinod€ Mollo -Tilular
RoseniApar€cida Coír.à d€ Olivoira -
REPRESEMTANTE DO DEPARTÀMÊI
Mària Cristine DiÉs - Ítulâr
Maíia Aparêcida Ssnches Àbanês - Su
REPRESÉNÍANTÉ OO DEPARTÂMA
vMani Mara Ross Sorrzâ - IÍtular
LurzÂ4loí o Oras da Rola - Sud€nte
REPRESENTANTE DÉPÀRTAMENTO
Vera Ltrciá Marángoni Maítinelii - Íltulâ
JúliânaFons€câFerêliAtini -Suplsírt
REPRESENTANTE DO OEPÂRTÂMEI
Ctuliao Clsiton Ubódo de O{ú6irá da S
V€ldiÍdos Sentos Dis! -Suplent€
Art. 2". Esle OêcÍeto €nlraaá 6m v

rêvogando es demais dispciçõês êm con
EdiÍicio de PreíeituÍe Municipal d6 Se

âgostode20l6.
OEVANIR I.IARÍIIIELLI.

EXIRAÍO DO 3' ADMVO DO
CONÍRATANTE: MUNICIPIO DÉ S

Éstado do Pâráná. pessoa iuÍidica d6 diÍ6
sob o lf 75.832.1 70/0001-31 . com s.de a

Nilsôír Ribas, eÊ4, cenüo, írêste eto, íêp
Sênhor OEVANIR MARÍINELLI, bíâsileiÍ
ldedidaóêÍr.. 3,944.1 35.7iSSPPR e CPi

CONTRATÂDÀ A ompresa VIEIRA A
sêdê m Slüo CdtcÍi*o, Báino águâ do V
inscíita no CNPJ n'09.530.369/00
simplesmsírtô CONTRATADO. nêstr ato
Vioi€, Podedor de Cádule de ldsôtidadB i

nô 193-146.55H7.
Têm. entrá si, iulto ê âvançado. ê

instrumentô â de cônÍoÍmidâda com o di

iunho do 1.993, e procssso dr Licil
PRÉSENCIÂL t{. U0r2013 B PROCESS(
mêdiânÍê âs s6guintê3 dáusulaÉ ê coaÉid

DO LOCAL E DATA: Lavràdo ê 6§sinâ(
,d6 Sariro Ântonio do PaÍôlso: PaÊú. i
201ô.

FUNoAMENTAçÀO LÉGAL: O píe
dispositse6 oonstantês na Lêi n', 8.666
rnodifrcâ*€s.

CúUSULÁPRIMEIRA- PRAZO OÉ VII
Ficá alterada a Cláusulâ Íeícêire do Coí

d€ m1 3, qu€ pesss a têr a s€gr.riôte aedsç:
A vigêi1ciE do Contíalo ora oditado 8G

tolâlizando 48 (quârênta e cito) mg3â5 ca
original, vêncerdo em 1{/08f2017, podeÍl
s€r proÍÍEgodo. Írêdiânt€ TeíÍmAditivo, o
57 dá Lsi n'. 8.666/33, com sues posteDorc

CúUSULASEGUNDA-DovÀLOR E t
O presênte edliYo tem por otú€to ã(,

Coôtrâto original rf 0512013 dê t4 de âg(
aditivoserdêRS í'!3-4m,00.

Adesposã em quoslão ocqÍerá à conta (

Dol4áo Oçamentá.ia CódiÍro Raduzid(
CúUSULÁTÊRCEIRÂ. OAS DEI.IA]S
Ficam íÉnüdâs as dêmâis dáusulas e

oogind, não êpíessamêde allêt€dos porl
cúUSULAQU^RTA- oAPUBLICAçÃ
A Cool,ãlant6 píoYU€rKiaá 6 pubtkáç

OÍcial do Municípb, CoaÍoíÍnê {r€têmÍná c

n'.8.666/93. SentoAnlooio do PaíaiÉo, €íÍ

Aos 09 (novo)
(2016), .m nau Gabin6tê, .r/ Claúd.Ínlr Vâlárjo. Prêíôilo Munlcipal, no u6o de
mhhas âbibuhú.! lêgair. HOMOLOGO o flocedimârlo d! LkitâÉo Pr.gão
PÍEs.Írciãl n-' 251201ô. d6slinâ(b â Aquisição dô coniunto úlbo e trámhdô
com íoÍneclrÉnlo d€ mãteÍbt flec€s3áÍb conÍoÍme teÍrm ds |EÍe.Qflcrâ, a
Íavor da eÍipírsa qre apíêseílou mênoí píopo3tr, 3endo €ls: I JUS1NO OA
SllVÀ MOREIRA - ÀtE, CNPJ n'07-6'16.416r'00o1-88 nó vÊloí óê Rl9.200.m
{nolra Íri € ih.r.sttos r€ai6}. pâÍa qúe â adiúrílcâçào í}61ê píocê(fde pÍodu:â
ssu! juÍiliLr r Lgait oÍcilos. Daí cdh.ir so! inLío§.do6. obGãívsdês ag
prê3criÉê6 bgeú p€ílinênte3.

Ctr ud.ndÍ \f.lárlo . PrÉhlto ltúfli.iÉl
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

oRrlEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa: I
JUSTII{O DA SILVA AMOREIRÂ ME, inscrita no CNPJ sob no

O7.6L6.4161O001-88, num valor de Rô 9.2OO,OO (nove mil e duzentos reais)

Tudo de conformidâde com a presente Licitaçáo na modalidade Pregáo

Presencial *" 2512016.

Nova Santa Bárbara, 09 I 08 I 2016.

Cla

Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes no 222, Cen:iro, S 43.3266.8100, E - 86.250'000 -Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Contrato no 20/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
eÁngnRA E A EMpRESA I JUSTINo DA stLVA AMoREIRA ME, TENDo poR

oBJETo A coNTRATAçÃo DE EMnRESA eARA coNTRATAçÃo DE sERVtços
ruleRÁnros - AoulsçÂo DE coNJUNTo eÁsrco e TRANSLADo.

Referente ao Pregão n,o 25120'16

Pelo presente instrumenlo particular de contrato, vinculado ao Pregão n.o 25/2016, de

um lado, a PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direiro público

intemo, inscrita no CGC/MF sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourl de Moraes,

n' 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, nesle ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr,

Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSPIPR, inscrilo no CPF sob. o n0

563.691 .409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, e a empÍesa I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n"

07.616.416/0001-88, com sede na Av. Prefeito Antonio Francischini ,2148 - CEP: 86240000 - Baino: Centro,

São Sebastião da Amoreira/PR, neste ato representado pelo Sr. lsmael Justino da Silva, inscrito no CPF n"

644.531.629-87, RG n'4570189'l doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no

8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente

contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçÕes a seguir estabelecidas e enunciadas:

, CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE Serviços Funerários -
Aquisição de conjunto básico e translado com fomecimento de material necessário, mnforme consta

da proposta apresentada no Pregão Presencial n.0 25

CúUSULA SEGUNDA- DA PRESTAçÂO.
A entrega dos bens e a prestação de serviços serão de acordo com a necessidade do

órgão solicitante.

1,

Rua Walfredo Bittençourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

NOVA SANTA BARBARA

ITENS

I
9.200,00Lote

001

1 7035 Contratação de Serviços
Funerários - Aquisiçâo de

Conjunto Básico e

translado com

fornecimento de material

necessário conforme

termo de referência.

IVADERIT UN 10,00 920,00

9.200,00TOTAL

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

I
Código

do
produto/

serviÇo

lDescrição do

lproduto/serviÇo

lMarca do

l,'.o*'

Unidad lQuantidade
ede I

medida I

I

Preço total

,
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cúusuu rencEtRA. Dos ANExos coNTRATUAts
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.0 25120'16 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 04/08/2016.

PARÁGRAFO PRIMEIRO . As partes declaram ter pleno conhecimento que os
documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execuçã0.

PAúGRAFo SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências enlre os anexos e
este contrato, vale o contralo.

PAúGRAFO TERCEIRO. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se
vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e
que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamenle
assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA euARTA. Do pREço
Para a prestação dos serviços descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obíga a pagar à CONTRATADA um valor total de 9,200,00(Nove Mil e Duzentos Reais).

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTo
O pagamento se dará de amrdo com os serviços prestados e os materiais fomecidos.

CúUSULA sExTA. DA RESCISÃo CoNTRATUAL
A rescisão conkatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e
amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatôrio, desde de que haja conveniência da Administraçã0.

PAúGRAFO ÚNEO . Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades

previstas, Íica su.ieita a uma das seguintes sanioes:
a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

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

enquanto perdurem os molivos determinantes da punigão ou, até que seja promovida

a reabilitaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos

resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra

"b'.

cúusuLA sÉTrMA. DAs sANÇôEs
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas nesle contrato

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

2

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa B
E-mail licitacaoAnsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov-br b

arana -
(



PREFEITURA MUNICIPAL l0íl
NOVA SANTA BARBARA
ÊSTADO DO PARANA

das disposiçoes anteíores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da
avenç4.

cúusuLA orrAVA - DA DoTAçÂo oRçAMENTARTA

As despesas deconentes desta Licitaçáo mnerão por conta da dotação orçamentária
no

CúUSULA NoNA - Do PRAzo DE vrcÊNclA.
0 prazo de duração do conkato a ser firmado entre as partes será de '12 (doze) meses,

podendo ser pronogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei n0. 8.666/93,

CúUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE

Para cada 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, o valor das parcelas mensais será reajustado

tendo como base no IGP-M (indice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado

nos últimos 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO FORO

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

questôes oriundas do presente contralo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justos e

igual leor, na presença de duas teslemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 1110812016

c
P tratante

Rua Wal&edo Bitrencoun de Moracs no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - ljgi@çaal@lsb.gl4gltb! - www.nsb.pr.eov.br

DoTAÇÓES

2860 09.001 .08.244.041 0.2033 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2890 09.00'1.08.244.041 0.2033 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

3120 09.002.08.244.0430.2035 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3.3.90.30.00.00 Do Exercicio3135 09.002.08.244.0430.2035

3170 09.002.08.244.0430.2035 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3200 09.002.08.244.0430.2035 722 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

3

acylados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de

nr ll
-t

I

lConta da

ld.sp.r,
Funcional programática

lFonte 

de recurso 

lNatureza 

da despesa Grupo da
fonte

lo

lo

ltzz
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NOVA SAN BARA
ESTADO DO PARANÁ

Da Silva
I Justino Da Silva Amoreira ME - Contratada

F Baldini Ranieri
Secretária de Assistência Social

Rua Walfredo Bittençourt de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bfubar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wrvw.nsb.pr.qov.br

4
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PREFEITURA IVIUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA , n.)I U.J

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, '12 de agosto de 2016.

Contabilidade

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, solicitar que seja acrescentado no processo de
licitação Pregão no 02512016 a Dotação Orçamentária:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0430.2035 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3133 - 3.3.90.30.00.00 71 1 - Material de Consumo.....
3195 - 3.3.72.39.00.00 71 1 - Outros Serviços de Terceiros Pes. Jurídica......

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Lauri eSo Campos
Co Ía

Recebido por:

30.380,00
8.000,00

Nome Assinatura data

Rua Walfredo Bittenmurl de Moares n0 222, Íone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: polsUOl§b+rgqlbI - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNICO (íPRESENCIAL

No 25 t e.rjÀ

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

Bárbara Paraná - E-mail - ligilêgaql@!§b.ptgg]LlE - www.nsb.pÍ.eov.br

t01

NO 6spsçfi6[Ç[o DOC OBS.
1 Capa do processo ot(
2 OK

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) oK
4 Contabilidade à Licitação (Respostq dotação) oK

Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) (,K
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) oK
7 Autoriza ção do Prefeito para abertura al(
o Portaria nomeação da Comissão de Licitação/ Portaria nomeação

da Comissão de P regão clí
o Resumo do Edital ÍX
í0 Parecer Jurídico (Edital) ol<
11 Edital completo oK
12 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União). ou
13 Publicação Mural de Licitação (TCE) OK
14 Documentos de Credenciamento r:(
15 Propostas de Preço o(
16 Documentos de habilitação ot(
17 Ata de abertura e iulgamento DP
18 Proposta final das empresas vencedoras DK

LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação) o(
20 Parecer Jurídico (Julgamento) OK
21 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão) p(
22 HomologaÇão do Prefeito o(
23 Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial Eletrônico)
g(t

24 Ordem de contrataÇão
25 Contrato ô?(
26 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico) o(
27 Se houver aditivo:

Ofício da secretaria solicitando aditivo
28 Se o aditivo for de preÇo:

28.1 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação).
28.2 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)
29 Termo aditivo
30 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal Regional/ Diário

Oficial do Município)

Ofício da secretaria solicitando
3

5

19

27.1

f---------t
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PREFEI TU RA lvlul'l lCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
e srmo oo pannruÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
PREGÃO PRESENCIAL N' 2512016

Aos 17 dias do mês de agosto de 2016, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório de Pregão Presencial n" 2512016, registrado em
21107/2016, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 105, que corresponde a este tenno.

Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86-250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná

- E-mail -licilacâoarirnsb.p..sov.br- url§.nsb.Dr.qol.br
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l0§
PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA

Seaetaria *lunicipat [e flssi*êrcia Sociat
c.N.P.J. 1{.o í9.560.7891000í63

Esta Secretaria Municipal Solicita a Vossa Senhoria o aditivo por mais 12

(dose) meses ao contrato n" 2012016, cujo objeto é a contrataçao de Serviços

Funerários na Funerária Justino da Silva Amoreira ME-CNPJ07.616.416/000'188.
Aquisição de conjunto básico e translado com fornecimento de material necessário,

conforme previsão constante na cláusula nona do referido contrato.

Sem mais para o momento me coloco a disposição para eventuats
esclarecimentos.

Atenciosamente;

)
<§ia* R9 [ríg tu s [a C o sta Ko nío

Secretiíria Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, I 19 Cenúo cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mul socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR

CoRRESPONDÊXCIA nYrenXa

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 062/2017

Para: Secretaria de Administração
Data:08/08/2017

Assunto: Solicitação

D^" OEf(rTllRecebido por:



PREFEITURA MUNICIPAL l0l
NOVA SANTA BARBARA

soLrcrTAçÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO GONTRATO NO 2Ol2016
REF: PREGÃO PRESENCIAL N,'2512016

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 20D016, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa IJUSTINO DA
SILVA AMOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n" 07.616.416/000í-88, cujo objeto é a
contratação de serviços funerários, com vencimento em 10/08/2017, para prorrogação

de seu prazo de vigência por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses,
conforme previsão constante na clausula nona do referido contrato, nos termos do art.

57, da Lei no. 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara,08 de agosto de2017

Atenciosamente,

Elaine C na itk do Santos

Setor de Licitaçôe

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes. 222 - Cep. 8ó250-000 ' Fons/Fa\ (043) 326ó.81 00 - c.N.p.J. N." 95.56r -080/0001-60

E-mail: Iicitacaoansb.pr.sov.br - Nova Saota BaÍbara - Paralá

:
:7
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l0q
pREFEITURA MUNlctpAL DE NovA SANTA eÁneaRa

Av. WelÍíedo Bittencourt de Moíaes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
cNPJ N.o 95.56't .080i0001-60

E-mail: ptr!§DÍ@lgDn4p!.bl - Nova Santa Bárbara - Pa.aná

Parecer j uridico

Sofi-citante:
Cont ra to s

Departamento Municipal de Licitações e

Ref. Solicitação de aditamento (prorrogação de vigência)
do contrato administrativo n. 020/L6-

Trata-se de pedido de parecer acêrca da

possibiJ-idade jurídica da realização de aditamento
(prorrogação de vigência) no contrato administrativo
autuado sob o n. 020/t6, provenientê do procedimento

pregão presencial n. 025/16, cujo objeto é a contrataÇão

de serviços funerários, conforme solicitação e

justificativa da Secretaria Municipal de Assistência
Social.

É o breve rel-atório.

Analisando detidamente os autos, se verifica a

prêsênÇa dos seguintes apontamentos: a) que o contrato foi
celebrado no ano de 2016; b) que cuida da prestação de

serviços funerários; c) que a prorrogação desejada é pelo

periodo de 12 (doze) meses e d) que o valor da contratação

continua o mesmo com relação àque1e inicialmente acordado.

Dessas considerações para o permissivo 1ega1,

vale dízer, art. 51 , inc. II, da Lei n. 8 -666/93, é

possivel a feitura do aditamento - consj-stente na

P

^,Qo"o



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfrcdo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561.080/0001 -60
E-mâil: ornnsb(Ansb.or.qov.br - Nova Santa BárbaÍa - paraná

prorrogação do ptazo de vigência da contrataÇão, desde
guê, nos posteriores atos, também haja profundo respeito
aos dizeres da norma Iega1.

l0q

Do art. 57, anc. Ir, da Lei n. 8.666/93,
que :

Art. 57. A duração

esta Lei ficará
respectivos créditos
aos relativos:

dos contratos regidos por

adstrita à vigência dos

orÇamentários, exceto quanto

Normativa n. 02 / 2OOB

Gestão, no Ànexo I,

II - à prestação de serviços a serem executados

de forma contÍnua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos periodos com

vistas à obtenção de prêÇos e condiÇões mais

vantajosas para a administração, limitada a

sessenta meses ;

Não sendo ousadia a intel-ecção de que o serviço
do caso em voga possui natureza continual, eis que é o

único disponibilizado no território municipaf, não

havendo, para o serviço, intervenção da iniciativa
privada. Logo, sem a prestação do serviço funerário e na

ocasião do infortúnio de algum municipe, a princípio não

haverá ninguém para assistir o administrado, restando

l Vafe trazer a comento o que a InstruÇão
do Ministério do Planejamento, Orçamento e
utiliza como serviço continuado:

1- SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa
comprometer a continuidade das atividades da Administração e
cuja necessidade de contrataÇão deva estender-se por mais de um

'\/
exercici-o financeiro e continuamente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. WalíÍedo BittencouÍt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

oNPJ N.o 95.561.080/000160
E-mâil: pIO!9Uí@!§!I!.q9!LUI - Nova Sântâ Báôara - Paraná

omisso o Poder Público em situação eüê, salvo me.l-hor

joizo, deveria agir.

Em outro particular, não se está implantando
acréscimos pecuniários na contrataçãor euêr ademais,

possui o mesmo vafor desde o inicio, sem até a incidência
de reajuste, remanescendo vantagem ao Poder Público.

Ito

Nem se diga que a contratação supera o

de 60 (sessentaI meses de vigência, visto
de negócio entabul-ado en 2016.

pe ri odo

que semáximo

trata

Por fim, taI qual emanado do Tribunal de Contas

da União, Decisão no 586/2002 - Segunda Câmara, toda

prorrogação de prazo calcada no art. 57, inc. II, da Lei
n. 8.666/93, deve conter previsão editalícia e/ou

contratual, sob pena de gravar de irregularidade a

alteração na vigência da contratação. In verbis:

Agora no que se refere à previsão da prorrogação

no ato convocatório, resta esclarecer Que, de

fato, a prorrogação do inciso II dependê de

explicita autorização no ato convocatório. Sendo

omisso o Edital, não poderá a entidade promover a

prorroqação. o doutrinador MarÇa1 Justem EiIho,
na obra "Comentários à Lei de Licitações e

Contratos Administrativos ", 8' Edição, páS. 57,

tece comentários a respeito da matéria,

defendendo não ser possivel que sê instaure a

licitaÇão sem explicita previsão da possibilidade
da prorrogação, visto que os eventuais

interessados deverão ter plena ciência dessa

",at)." o



PREFEITURA MUNICTPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waf.edo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

CNPJ N.ô 95.561 .080/000160
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possibilidade a fim de apresentarem suas

propostas gue, evidente, poderão ser mais

vantajosas êm funÇão da possibilidadê de se obt.er

um prazo mais al-ongado de fornecimento. Assim, em

razão de não haver êsta previsão editalicia e,

consequentemente, contratual quanto à prorrogação

em questão, entendo que deve ser mantida a

irregularidade.

Oportunidade (previsão de aditamento) devidamente

anotada na cf áusul-a nona do contrato.

Por tais razões, esta Procuradorj-a entende ser
possivel a realização do aditivo, prorrogando a vigência
do contrato administrativo n. 025/76 pox 72 (doze) meses,

sem qualquer espéci-e de aumento no valor inicj-al.

Nova Santa B^árbara, 0B de agosto de 2017.

,t,

./,Gabrief Almeida de Jesus

Procuradoria Juridica
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10t08t2017

t1z
MINTSTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÃo NEGATTVA DE DÉBlTos RELAT|VOS 4os TRtBUTos FEDERA|S E À DÍvtDA ATtvA
DA UNIAO

Nome: l. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA - ME
CNPJ: 07.61 6.41 6/0001 -88

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no Éso 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. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÇão desta cêrtidão está condicionada à verificâção de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.rêceita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emiti ente com bâsê na Portaria Conjunla RFB/PGFN ns 1.751, de 0211012014.
Emitidâ à 08:06 do ia 1OlOBl2Ol7 <hora e data de Brasília>.
Válida a 2t2018.
Código controle da dão: 24E3.975F.1 787.8í6E
Qualquer ura enda invalidará este documênto

1t1
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GiAIXA
CAIXA ECONOTTTICA FEDERÁL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07616416/0001-88

Razão Socia|:I ]USTINO DA SILVA AMOREIRA ME

Endereco: AV PREFEITO ANTONIO FRANCISCHINI 2148 / CENTRO / SAO' SEBASTIAO DA AMOREIRA / PR / 86240-000

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

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

Validade: 23/07 /2017

Certificação Número: 6383L867730

Informação obtida em tO/O8/2O77, às 11:08:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www. ca ixa.g ov. b r

ldel l0/08i2017 1l:08

f yorrAi -l

2L/08/2ot7 |



PREFEITURA MUNICIPAT 11!,Hffiil
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, lO l08l2Ol7 .

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contÍato f 2012O16.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Assistência Social, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para
que seja aditado o contrato n" 2012016, decorrente do Pregão Presencial n'
2512016, firmado com a empresal JUSTINO DA SILVA AMOREIRÂ ME,
inscrita no CNPJ sob n' 07.616.416/0001-88, cujo objeto é a Prestaçáo de
Serviços Funerários - Aquisiçáo de conjunto básico e translado com
fornecimento de material necessário. O adiüvo acarretará custos adicionais
para Administração, no valor total de R$ 9.2OO,OO (nove mil e duzentos
reaisl.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ehirc Santos
Setor de Licitaçõe

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, n' 222. Ccntro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

E - Site - \rvw.nsb.pr.eov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 115

ffitr"r
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREsPoNDÊxcIa rNtenNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Seúoria em data de
1010812017, informamos a existência de previsão para recursos orçamentiírios para que se.ja

aditado em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), o contrato n" 20/2016, decorrente do
Pregão Presencial n" 2512016, firmado com a empresa I JUSTINO DA SILVA
AMOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob no 07.616.416/0001-88, cujo objeto é a Prestação
de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com fomecimento de
material necessário.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentriria é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002- Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0430.2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo; 3244;
3.3.90.39.00.00- Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3285.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 10/0812017 .

Lauiuif,a Çanpos
Contadora./CR 04s096to-4

Rua walftedo Bittencourt de Moraes, n' 222, CeÍrao,7 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - PaÍaná
g - Site - www.nsb.DLcorü
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
,t" TERMo ADtlvo Ao coNTRATo oe enesraçÃo

DE SERVTçOS N" 020/2016, QUE ENTRE St CELEBRARATTI O n,lUtrcipro oe
NovA sANTA aÁnglne E A EMpRESA tJUslNo DA stLVA AMoREIRA ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado empresa I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA ME,

inscrita no CNPJ sob n" 07.6í6.4í610001-88, com sede na Av. Prefeito Antonio

Francischini, 2148 - CEP: 86240000 - Bairro: Centro, São Sebastião da

Amoreira/PR, neste ato representado pelo Sr. lsmael Justino da Silva, inscrito no

CPF n'644.531.629-87, RG n" 45701891, resolvem aditaro contrato de Prestaçâo

de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto básico e translado com

fornecimento de material necessário, n." 02012016, firmado entre ambos em 11 de

agosto de 20í6, com vigência por 12 (doze) meses, referente ao Processo Licitatório

Pregão Presen cial n.o 2512016, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 09/08/2018, conforme previsâo

constante na cláusula nona do contrato, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93,

para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil ê duzêntos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária

havida pela conta no 09 - Secretaria Municipal de Assistência Social; 002- Fundo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes Centro, Fone 43- 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
E-mail licitacao 4!§b4teq]!bl - $ tl N.nsh.!r.eov.hÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Municipal de Assistência Social; 08.244.0430.2036 - Manutenção do Fundo Municipal

de Assistência Social;

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo; 3244;

3.3.90.39.00.00- Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3285.

CLAUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 10 de agosto de2017

Prefeito Municipal - CONTRATANIE

Jtla-

lsm el Jus no Da Silva
I Justino da Silva Amoreira ME - Contratada

/
cif4l#u,íg,«"?ko'k"a.

Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Cenrro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa BáÍbara Paraná

E-mail licitacao@nsb,pr.gov.br - wrvw-.nsb.pr.eov.br
Piryna 2 de 2
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Poder
Executivo

Ano V

IMPBENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril
de 2013.

Santa Bárbara, Paraná Quinta-Íeira, 1

I . Alos do Poder Execulivo
ETTRAIO l'TERi.!O DE ADÍTUO EXÍRÂÍO 13'TERMO OE ÂDIÍIVO

ReÍerenle ao Conlrâto no 294P1!.
REF.: Pregão PÍrsêncial r,o 252016.

PARTEST unicípio dê Nova Sonla gáóarâ, pessoa júíídica dê direilo publico inEma,
inscrila no CNPJ sob o no 95.4161.080/0001{(), com sedo administrativa na Rua Walíredo
Bitlencoud de Moraes, U, nesle ab rcpresentado peb Senhor Prefeito Municipal Eric

ã(ondo, e a emprcsa IJUSÍ|NO DA SILVA AIIOREIRA E, inscrih no CNPJ sob n'
/.616416/0001{8, com sede nâ Av. Prefeilo Aíbnb Frâncisrfiini, 2Í48 - CEP: 862O000

- BairÍô: Centío, Sáo Sêbasüão da AÍnoíêiía/PR, nêste alo ÍêpÉsênlado pelo Sr. lsmaêl
JBlino dâ Sifua

_ avtso pE Llc[acÁo
PREGÀO PRESENCIÂL I,IO 34/2017 . SRP

ReíêÍênle ao Conlralo no 0qE0l! dê Emprcitâdâ dê obra
REF.: Tomada de Prcços No 1D015.

PARIES: ilunicípio dê Nov. Sânh Báóara, pegsoa juridica de direih publco inlema,

iírs.{ila no CNPJ sob o n! 95.561 .080/0001ó0, com sedê âdministraliva na Ruâ walfrcdo
Billencoud de MoEes, 222, neste alo epesenbdo peb Sênhor PÍêfêito Munidpal E ic
Kondo, e a empÍesa LUCAS FR IC§CO BISPO & CIA LnlA.lilE, iis.Íita no CNPJ sob

n' 19.308208,0001{9, coíÍ sêde nâ Rua Sebasfão Prudêncio Pinheiro, n' 101 - CEP:

86250{00 - Bâiío: Co.runto Sábiâ, l,lova Sa.la 8árbarâ/PR, neslê alo repíesêntado pelo

SÍ. Luca! Francisco BiÊpo.

PRAZO DE EXECUçÀO E VIGÉNCI^: Mais 60 (sessenta)dias, ou sêja, até 06/10/2017.

SECREÍAR|À SêúêtâÍia dê Obías, do Tíabalho e C€Éçáo de Emprcgôs.

RECURSOSi ContBto dê Rêpar.ê oGU 7937í20í3AICIDADES/CAIXA - SIIGF n'
Í 0101,í1.23, PDgráma Planêiamento Uôano.
RESPONSÁVEL JURIOEO: GâbíblAtneida de Jesus, OAB/PR n'81.S63.
DATA 0E ASSINAIURÀ 0O TERMo DE A0lTlvo: í0/0812017.

OBJíO: ContrataÉo de êmpê.a pará Pêstação dê SêÍviços FuneráÍi6 - OSJETO: Exêc!Éo dê obíâs para ?aviÍhenlaÉo com pêdra fiêgulâr, ê díenagêm nas

Aqli6ição de coíjünlo báEico ê trôrGhdo com fomecimênto dê matêrial nêcê6sádo. Ruas do Jaídim EspeÍança, no municipiode Novâ Sânlâ Báóaía-PR, compíeeodendo um

tolalde 4.958,84 m1'.

VALOR 00 ADÍIIVO: R|9.200,00 (novê mile du2enlo6 reai6).

SECRETARIA: Sêüetâna Municipal de A§sjslência Social.

RECURSOS: SecÍêlaÍia Municipal de Assistênch Socjal.
REsPoNsÁvEL JURIDTo: GâbÍiêlAlnêklâ de Jêsus, OÂB/PR n'81.963
DAÍA DE ÀSSINÂIURA D0 TERMO DE ADITIVO: 10/08n017.

Objeto: R€glstro dê píeços parâ êvênt ôl aquisição dê.r.aÍg. ê cilirdros de O PÍÊíeilo Municjpalde Nora Sanb 8âbaÍa. no uso de suas atüolFês hgEis
oxlgânio nedkhal. e íegm€nbis, e coníoíme disposlo m legislaÉo deste Municipio, Íesotve:

Íipo: MênoÍpíê@, por Lotê. EXONERAR

RêcêbiÍÍpnto dos EnÉlopes: Alé à§ 09h30Ínln. do db 25,08n0i7.
lnicio doProgáoroia 25I1Er20'l7, às 10h00min. Artlo- Fica exoÍ!êrâdo a pedido o (a) Sr (a) FABIO HEIRnUE GOttES,

PÉço máximo: Rt 23.166,00 (viniê e t Ês mil, cento e sê!6entâ e ôêi6 Írais). poítdor do RG n' '10.407.423.5 SESPPR, do cargo de AUXILIAR ÀoMINISTRATMO,

b&@!§i!f-.]bg!hDÊ!tsIgt: poderão s€r obtidas em hoÉíio dê exp€dientê na bhdo ÍÉ Secrelada dê Segurança Públicâ de Nova Sanla Báôarâ+aÉná, coníome

.Prcíeitura Munrcipalde Nova Sanb 8áÍbara, §lo à Rua Walfuo BilteícouÍt de lroráês íf pedlro pohcobó.-\2, pelo íone: 43-326S8100, por Email: !EiEtrq@!!Àr!99!UI oú pelo sito Art. ?- Estê decíelo enlra em ligor nesla dah, Íê\ogadas as disposiÉes em

,í$tv.nsb.or.oov.h cont'aÍio.
Regisfe6e, Puuiquê€ê e ormpra+e.

Nova Saniâ Báóara, 09m82017.

Novâ Sania Báíbara, l0 dê agosto de m17.

llarco Antônio de A.§is Nunê3

PrêgoêiÍo EÍlc Korldo

PoÍiatu n'08020'17 PÍele o Muoicid

LErN".86220í7

súMULA: AUroRtzA A pARTlctpAÇÂo, coM RESERVAS, Do MUNlcÍpto DE NovA sANrA BÀRBARA No coNsóRcto pú8llco |NTERMUNtctpAL DE tNovAÇÃo E

DESENVoLVIMENTo Do ESTADo Oo PÂRANÁ -cINDEPAR E DÀ oUIRAS PRoVDÊNCAS,

A CÂMARA MUNtcrpAl DE NovÂ sANrA BARBARA, No uso oE suAs ATRTBUçôES LEGAts, ApRovou E EU PREFEIÍo MUNtctpAl, sANctoNo A SEGU|NTE LEt:

Art. 1' - Ficâ o Munoipio de Nova Santa BáÍbara, autorizado a participaí, com ÍeseMds, implicando em consorciamento paÍcial, do Col,lSÓRClo PÚBL|Co
It{ÍERtilUlilClPAL DE INOVAçAO E DESENVOLVIIIEIITO DO ESTADO D0 PARANA. CIilDEPAR, conslituído coníorme Protocolo de lnlençoes íÍmado em 15 de abnldê
2013 e altera@s postêíiores, obseívado o disposto na Lei Federal n" Í 1.107/2005, de 06 de Abdl de 2005, nos terínos do artigo Art. 2-A do Eslatuldcontrâto dê Consórcio
Público do CINDEPAR.

Art. 2' . Fica ratficado parcialmente o Prolocolo de lnlençoes e as cláusuhs do Estatutdcontrato de Consorcio Público, publicado nos jomais de circulaÉo de
âmbrto regonal e no Jornal 'o Dráíio do Norre do Paraná', do coilsÓRco PÚ81rc0 INTERÍ{uillclPAL DE lNovAçÁo E DESENVoLVIMENTo Do ÊsTAoo Do
PARAiIÂ - CIIIDEPAR, vrsando pomover âÉês na áreâ de inÍraestíutura e desenvolümêfilo uÍbano dos municipios consorciados adedndo as Ínalidades píevbtas n6 incisos
ll a Xl, do arligo 8", do Protocolo de lnlenÉes e seu aditamento. quais sqam:
a) pavimentação de vias urbanas. por diíerenles pÍocêssos - pavimenlaçáo asfâalica, elementos préfloldados de concrêlo ou oulros, seMços dê hpa-burams da
pâvimentação, recapeamento de üâs, execuÉo de meicfo, saÍjeta etc., beín como sêÍviços complemeílhrês necessáÍios a execuÉo dos seÍviços, quais sejam lâvagem de
ruas, íemoção de áNoíes e pinturas de üas;

Diário Oricial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua WâÍredo EUriêírcoun de lúoÉes n.222 - Cenro

fonerd 143)3266{100
E-íÍlâil: diaiooiciai@,§b.pí.gov-!.

ww.ns!.p..gd.br
htlp J/ísb,or.Oe.b./pônáüt45D66n.ia/.jia,io{fi cial4tsroricô'doê

o@rÚb 6rEó F, Cl.i[.ád. ogbl - Nova Sáí1,
8rú. tutnr. rtuúb.t 9556llBlm$0 - rC SEII §À -

Diário Oficial Eletrônico
lVlunicípio'de Nova Santa Bárbara,: Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHÀ NO PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL NO 025/2016

Aos 18 dias do mês de agosto de 2017, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Pregão Presencial n" 02512016, numeradas do no 106 ao no

120, que coÍresponde a este termo.

Efaine
Responsável pelo Setor de L itações1

Rua Walfredo Biüencourt de Morâes n" 222. Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

- E-mail licitacao,Ansb.pr-sov.br - \\^\Y-nsb.Dr.sov.br

PREFEITURA I\,1U1'JlCl PAL
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Seoetaria ?Lunicipaf [e flssistência Socitf
c.N.P.J. N.o 19.560.789/000í -63

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretada Municipal de Assistência Social
N'070/2018

Para: Secretaria de Administração
Data: 08/08/2018

Assunto: Aditivo /Plano Funeral

Solicito aditivo por mais 12 (doze) meses ao contrato n" 2012016, com vencimento em
09/08/2018, cujo objeto é a contratação de Serviços Funerários - Aquisição de conjunto
básico e translado com fornecimento de material necessário, conforme previsão constante
na cláusula nona do referido contrato.

Estou à disposição para eventual esclarecimento.

J...ta

Giane Rodrigues da Costa Kondo
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

Recebido por: !* Datat a7l*lIB

I

A Secretaria Municipal de Assistência Social Está amparada no PROJETO DE LEI N'
014, de 20 de Junho de 2016 . Concessão de beneficios eventuais no âmbito da Política
de Assistência.



PREFEITURA MUNICIPAL 122
NOVA SANTA BARBARA

SOLICITAÇÂO DE PARECER JUR|DICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2Ol2016
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 25120í6

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 2012016, cujo objeto é a contratação de empresa para contrataçáo de
servÍços funerários - aquisição de conjunto básico e translado, firmado com a empresa I

JUSTINO DA SILVA AMOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n' 07.616.416/0001-88,
com vencimento em 09/08/2018, para prorrogação do prazo de vigência por mais 12
(doze) meses, conÍorme previsáo constante na clausula nona referido contrato e nos
termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 28 de junho de 2018.

Atenciosamente,

Elaine udi

Setor de L

Rua walftedo Biíencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - c.N.P.J. N-' 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao/Ansb.pr.eov.bÍ - Nova Santa Barbara - Paraná

dos Santos
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PREEEITURA UT'NICIPAT DE NO\TA SÀÀIIÀ BÁRBAR]A
Àv. Wâlfredo Bittêncourt de Morâes r.o 222t Forle/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.5 61.08 0/0001-60
E-màil: pÍrnsb@nsb. pr.qov.br - Nova Saota Bárbara - Paraná

Parecêr jurídico

Solicitante:
Cont ratos

Departamento Municipal de Lic j-taÇões e

Assunto:

vigência )

Sollcitação de aditamento

do contrato administrativo n.

(prorrogação

020 /16.
de

Trata-se de pedido de parecer acerca da

possibilldade jurídica da realização de aditamento
(prorrogação de vigência) do contrato administrativo
autuado sob o n. O2O/16, proveniente do procedimento

pregão presencial n. 025/L6, cujo objeto é a contratação
de serviços funerários, conforme solicitação e

justificativa da Secretaria Municipal de Assistência
Soci-al-.

É o breve relatório,

Analisando detj-damente os autos, se

verifica a prêsença dos seguintes apontamentos 3 a) que o
contrato foi celebrado no ano de 2016; b) que cuida da

prestaÇão de servj-ços funerários; c) que a prorrogaçâo

desejada é pelo período de 12 (doze) meses e d) que o

valor da contrataÇão continua o mesmo com relação àque1e

inicialmente acordado.

Páglna 1de 4

-\

.-/



t?5

PREFEITURÀ MT'NICIPÀL DE NOI'À SÀ}ITA BÁRBÀRÀ
Àv. Walfredo Bitlencourt de Moraes a. 222, Forte/Fàx Í043) 3266-8100

CNPJ N." 95,561.080 /0001-60
E-maif: pmnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbala - pâraná

havendo,

privada.

Ainda, que a contratação
período máximo de 60 (sessenta) meses de

que se trata de negócio comêrcial- travado

para o serviço, intervenção da iniciativa

Logo, sem a prestação dos serviços
funerários e na ocasião do infortúnio de algum municipe, a

princípio não haverá ninguém para assistir o administrado,
restando omisso o Poder Público em situação que, salvo
mel-hor )uizo, deveria agir.

Noutro particular, não se está implantando

acréscimos pecuniários na contrataÇão, eue, ademais,

possui o mesmo vafor desde o início, sêm até a incidência
de reajustes, remanescendo vantagem ao Poder Público.

nao supêra o

vigência, visto
em 2 016.

Por fim, tal- qual emanado do Tribunal de

contas da União, Decisão n" 586/2002 - Segunda Câmara,

toda prorrogação de prazo calcada no art. 57, inc. II, da

Lei n. 8.666/93, deve conter previsão editaficia e/ou

contratual, sob pena de manchar de irregularidade a

alteraÇão na vigência da contratação. In verbis:

"Agora no que se refere à previsão da prorrogação

no ato convocatório/ resta escTarecer que, de fato,
a prorrogaÇão do inciso II depende de expTicita
autorizaÇão no ato convocatório. Sendo o.mjsso o

Edital, não poderá a entidade promover a

prorrogação. O doutrinador MaÍÇaf Jústem Fi o, nd

3de4
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PREFtsIIT'RÀ MI'I{ICIPàT DE IIO\TA SA}(tÀ B,IRBÀRA
Av. wâlfredo Bittêncourt de Horaes Do 222, Eone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mai1: pmnsb@nsb. pr . gov. br - Nova Santa Bárbara - Paraná

obra "Comentários à Lei de LicitaÇões e Contratos
Administrativos", Edição, pá5. 57, tece
comentários a respeito da matéria, defendendo não

ser possiveT qüe se instaure a Ticitação sem

explicita previsão da possibiTidade da prorrogação,
visto qúe os eventuais interessados deverão ter
plena ciência dessa possjbilidade a fim de

apÍesentarem suas propostas que, evidente, poderão

ser mais vantajosas em função da possibi)idade de

se obter um prazo mais aTongado de fornecimento.
Assim, êm Íazão de não haver esta previsão
editaficia e, consequentemente, contratuaf quanto à

prorrogação em questão, entendo que deve ser
nantida a irreguTaridade. "

Oportunidade (previsão

devidamente anotada na cl-áusula nona do

de aditamento)

contrato.

Por taj-s razões, esta Procuradoria entende

ser possível a realização do aditivo, prorrogando a

vigência do contrato administrativo n. 025/L6 por 1"2

(doze) meses, sem qua1quer espécie de aumento no valor
iniclal- contratado.

É o parecer, que submeto a me.Ihor

intelêcção.

Nova Santa Bárbara, 09 de agosto de 2018.

=)
Gabriel almeida de

Procurador Municipal
us

Página 4 de 4



PREFEITURÂ MUNICIPALHHH"A ! n7

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 09l08l2Ol8.

De: Setor de Licitações

Para: Departanento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" 2O|2OL6.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal
de Assistência Social, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para
que seja aditado o contrato rf 2012016, decorrente do Pregão Presencial n"
2512016, firmado com a empresa I JUSTINO DA SILVA AMOREIRÁ ME,
inscrita no CNPJ sob n" 07.616.416/ 0001-88, cujo objeto é a Prestação de
Serviços Funerá,rios - Aquisiçáo de conjunto básico e translado com
fornecimento de material necessário. O aditivo acarretará custos adicionais
para Administração, no valor total de R$ 9.959,90 Inove mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e noventa centavosf.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Eki,u t [os
S de tações

Rua walfrcdo Bittcncouí de Moraes, n" 222, Cer|tÍo,l 43.32«.8100, I - 86.250400 - Nova Santa Biáôard - PaEná
E - Site - çr,rru.nsb.or.sov.br



09i08/2018 IGP-M - lndicê Gêrâl de Preços do Mercêdo - Calculador.com.br

Calculador (/) i Tabelas (/tabela) / Índices Financeiros (/tabela/indice)

/ IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado

Atualizado em 09/08/201 8

! ?c

IGP-M - índice Geral de Preços do
M ercad o

Í Compartilhar (https:/ ,!/ww.facêbook.com/sharer/sharêr.php?u=http://www.câlculador.com.br/tâbela./indice/lGP-M)

, Tweet (https://twitter.mm/intênUtweet?url=http://www.calculador.com.br/tabela/indice/lGP-
M%3Futín_source%3Dshare_button7026utÍn_medium%3Dt\rv%26utm_campaign%3Dshare)

Júl120 I1

0,51 ^

Corrigir valor pelo IGP-M (/calculo/correcao-valor-por-indice)

ACriar alerta (email)

Ultimos 12 meses (/tabela/indicei IGP-M) 2017 (ltabelalindice/lGP-M/20 í 7)

2016 (/tabela/indice/lGP-M/2016) 2015 (/tabela/indice/lcP-M/2015)

20í 4 (/tabela/indice/lGP-M/20'1 4)

Mês Valor Acumulado Ano
Acumulado '12

meses

http:/tu ww.câlculador.com.br/tabela/indice/lGP-M 1/6

IGP-M - Ultimos 12 msses

0

1



09/08/2018 IGP-M - índice cêral de Prê@s do Merc€do - Calcülador.com.br

Acumulado í2
Valor Acumulado Ano meses

0,51 5,9300

1,87 5,3900

1,38 3,4600 4,2700

0,57 2,0500 1,8900

'! 2e
Mês

Jull2018

Jun/2018

Abr12018

Marl2018 0,64

Fevl2018 0,07

Janl2018 0,76

Dezl2017

1,4700

0,8300

0,7600

-0,5300

0,2000

-0.4200

-0,4100

-0,5300

Nov/2017 0,52 -1 ,4í 00 -0,8700

OutJ2017 0,20 -1,9200 -1,4200

Setl2o17 o,47 -2,1100 -1,4500

Agol2017 0,1 0 -2,5700 -1,7200

O Calculador.com.br náo assume responsabilidade por defasagem, erro ou

outra deficiência em informações prestadas em séie temporal, bem como

por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

)r&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
rr&utm_medium=referral&utm_contênt=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)

a&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below AÉicle Thumbnails Top Row:)
Recomendado para você
(http://room5.trivâgo.com.br/praias-romanticas-no-brasil/?

cip=551'10033110127&cip_tc=0NCU_A0099_CPC_DS_AT_BeacRoTBDs&utm_source=taboola&utm_medium=refenal)

5 praias românticas para fugir com seu amor
trivago

(http://room5.trivago.com.br/praias-romanticas-no-brasil/?

cip=55110033110127&cip_tc=0NCU_A0099_CPC_DS_AT_BeacRoTBDs&utm_sourcê=traboola&ulm_medium=refenal)
(http://wwwjetcost.com -br/?
utm_source=traboola&utÍn_medium=cpcSutm_content=lmage_590_Texte_'10&utm_campaign=HP_REGION_DESK&ut n_term=calculador)

Voos baratos de Paraná a partir de R$ 167
wwwJetcost.com.br

(http://www jetcost.com-br/?

utm_sourcô=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=lmage_590_Texte_10&utm_campaign=HP_REGION_DESK&utÍn_term=calculador)
(http://ofi cialtrk.com/pathíp.php?
trvid='10644&tÍyx=eÍd9871s&campid=5123ô8&creaid=httpo/ô34%2Folo2Fcdn.táboolasyndication.com%2Flibtrco/o2FstaticTô2Fthumbnails%2F51

Mini rastreador surpreende bandidos

8,2600

httpJ ./ww.calculadorcom-br/tabêla/indice/lGP-l\,1 2t6

Mail2018

0,89
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https:/ rlvw.siÍge.caixa.gov.br/Empresrcrf/CríFgeCFSlmprimi.Papêl.asp
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G,^IXA
cÂtxÀ EcoNôMrcÁ FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição3 07616416/0001-88
Razão Sociat: I JUsrINo DA sILvA AMoREIRÂ ME

Endereço: AV PREFEITO ANTONIo FRANCISCHINI 2148 / CENTRO / sAo
SEBAST1AO DA AMOREIRA / PR / 86240-000

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 quê, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

validadê: 07 /08/2018

Certificação Númêroi

05/09/2OL8

2018 7043L5926566434

Informação obtida em 09108/2018, às 12:33:20.

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

https:/^Mri^.,/.sifge.caixa.gov-bÍ/Empresa/CrflcríFgêCFSlmprimirPapel.asp
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MINISTERIO OA FAZENDA
Secretaria da Recêila Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: l. JUSTINO DA SILVA - AMOREIRA
CNPJ: 07.616.416/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pêla Sêcretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fedêrativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. RêÍêre-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11 da Lêi n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/iwww.pgÍn.gov.br>.

Cerlidão gratu entê com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014
Emitida à 11:00:48 do ia 18/06/2018 <hora e data dê BrasÍlia>.
Válida a 15t12t2018
Código controle d rtidão: C21 F.D480.1 CFB.FBAC
Qualquer menda invalidará este documento
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESPoNDÊxcH rxtBnx.c.

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Seúoria em data de
09/08/2018, informamos a existência de previsão para Íecursos orçamentários para que seja
aditado em R§ 9.959,90 (nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa
centavos), o contÍato n' 20/2016, decorrente do Pregão Presencial n" 2512016, Íirmado com a
empresa I JUSTINO DÂ SILVA AMOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n"
07.616.41610001-88, cujo objeto é a Prestação de Serviços Funerários Aquisição de
conjunto biísico e translado com fomecimento de material necessário.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002- Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3. 3.90.3 0.00.00- Material de Consumo; 327 0; 3290 ;
3.3.90.39.00.00- Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 3340.

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Brlrbara" 09/08/2018.

/ \r\( \ l\---r \\i -]\
cauittdsiüCanryos

Contadora./CRC 04509 6 I O -4

Rua walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bâbara - Paraná

E - Site - urwv.nsb.pr.p.ov.br
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I .-i clPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

2. TERMO AD|T|VO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERV]ÇOS N' 020/2016, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNTCíP|O DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA IJUSTINO DA SILVA AMOREIRA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

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

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmentê

CONTRATANTE, e do outro lado empresa I JUSTINO DA SILVA AMOREIRA,

inscrita no CNPJ sob n" 07.616.416/0001-88, com sede na Av. Prefeito Antonio

Francischini, 2148 - CEP: 86240000 - Baino: Centro, São Sebastião da

Amoreira/PR, neste ato representado pelo Sr. lsmael Justino da Silva, inscrito no

CPF n" 644.531.629-87, RG n' 45701891, resolvem aditar o contrato de Prestação

de Serviços Funerários - Aquisiçâo de conjunto básico e translado com

fornecimento de material necessário, n.o 02012016, firmado entre ambos em 11 de

agosto de 2016, com vigência por 12 (doze) mesês, referente ao Processo Licitatório

Pregão Presencial n.o 2512016, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 08/08/2019, conforme previsão

constante na cláusula nona do contrato, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93,

para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conforme previsão

constante na cláusula décima primeira do contrato, parágrafo único, de acordo com

a variação no período do IGPM acumulado nos últimos 12 (doze) meses que é de

8,260/o.

PARÁGRAFo Útttco - Fica alterado o valor unitário de

R$ 920,00 (novecentos e vente reais) para R$ 995,99 (novecentos e noventa e

v)
Rua Walfredo Biftencoun de Moraes n'222, Centro, F'one 43. 3266.8100, CEP ' 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná
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