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t tN,srÉRo DA FÂzEtDA
ProcuÊdoria.Gêral da Fazenda Nacional
SêcÍetaÍia da Recêlaa Federal do B.agl

cERrDÂo CoNJUNTA EGATTVA
DE DEBÍTos RELA'Iwos Àos lRlBtJTos FEDERA|S E À Dú|DA ATtvA DA uNtÃo

Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - B/ENTOS - ME
CNPJ: í 4.221.{591000í -20

Certidão emitida cqn bâsê na PoíaÍia Conjunta PGFIüRFB ns 3 , de O2tO N7 .

Emitidâ às 03:{4:13 do dh 2210312013 <h*a e dâta de Brasitia>.
Vállda até 1909/20'13.
Código de coí*role da ceÍtidão: D6CC.D2Í)ÀA392.DF[ C

Ressâl\ado o direito de a FazeÍda l.lacíoíral cobíâ, e inscíêreí quaisquêr diúdas dê respoÍsatilidâde do
sujêilo passiro acima idenüfcado que \êÍ€ín a ser âÍxJrâdas, é c€Ítifcado qlê náo cotEtam
pêndéncias em ser, oome, Íêlâti\as a tÍihjtos administradG pda SecretaÍia da Flecêita Federal dc
Brasil {RFB) e a anscdçõês em Dlúda ÀtiE da união .iuÍto à procuradoÍia€eral da FaeÍldâ t{âcional
(PGFN).

Cêítjdão êmitidâ graluitamêntê.

Atenção: quâl$reÍ Íâsulâ ou eÍnerúa invalidará ests docuÍnênto,

l&ya Consuta
.EIE k p.r* pàin.

&
I!

CONJUNTÃ

Ests ceÍtidão, emitidâ em nqne da máÍiz e !álida pâra todas as suas filiás, reEíê€ê exclusi\ameite á
situação do sujeito pâssiro no ámbito da RFB e da PGFN, ÍÉo abrangÊíÉo as coÍltdhliçôG
píet*renciáÍias e as cofltíbuiçÕ€s deüdas, poÍ lei, a teÍceiÍo6. inclusi\e as inscíitas em Oi*Oa ntiú Oo
,mtitulo l.Iaciond dc Segt.ío Social (NSS), óieto de certidib êspecffica.

A aceitação dêsta ceÍtidão está cmdicionada â wíificação de sua autstticidade na lntemet. nos
endereço§ <http:/ M,r,w.receita.bzenda.gov-k> ou <http:l/ú$Á,.pg&.fuzenda.gov-br>.
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PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

063

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 10310í22-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.221A39f0001-20
Este CNPJ/MF nâo consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados
ou que venham a ser apurados, cêrtificamos que, verificando os registros da Secretaria Oé eitaAo
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requeiente, nesta data.

Finalidade: LicitaÉo

A autenticidade desta Certidáo deverá ser confirmada via lnternet
www.Íazenda.Dl.qov.br

Esta Certidão tem validade atá 15/08/20í3 - Fomêcimento Gratuito

§Jg

Emitida Elelronicam€nte üa lnternet
í7 ,4110í 3 - 19:39:02

Dados lraÀ$ritilos de foírna segura
Tecnologtr CELEPAR

&

https://www.arintemet.pr.gov.br/ouúos/_d_negativa2.asp?eUser:&eCPF=&eCNPJ=1... 1710412013

Estado do Paraná
SecÍetaria de Estâdo dâ Fezende

Coordenação da Receita do Estado

Codldlo tlo í03í0lZI€2



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO PAVAO
CNPJ: 76.290.69 1 tOOOl -27
Rua Jeíonjno Faíiâs Ma(ins - no 133S _ Cenlro CEp 86 225 0OO
Fone Íeleíone (43) rax

www santacectlâdopavao pí gov bí

06{

Gertidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão no 0075 I 2013

- 
Contribuinte

Nome / Razão Social

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS ME
CPF/CNPJ
14.221 .45910001_20

Endereço
ADELSON DOS SANTOS

Cidade
SANÍA CECILIA DO PAVAO

Complemento

11
cep
86225-000

Bairro
I\,1ONTE CASTELO

UF
PR

lnformações
Nome Fantasia
GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Atividade
SERVIÇOS DE DE ORGANIZA
PROT 364/201 1 DE 02t19t2o1 1

Fina lidade

ÇÃo DE FEIRAS, coNGRESSos, EXpostÇôES E FESTAS

lnicio das Atividades
02t09t2011

O PRESENTE MOI\,4ENTO AFIRN,4O O EXISTIR D BIToS DE rRIguIoS E STEONTRIBUINTE

Ressalvado o dirêito da Fazênda pú.blica do Municipj.o dê êobrar quaisquêr caáditos
tributários, cERTrErco, para ô finaridade acima indicada, NÀo ExrsrrR, débitos. taxas,
multas e demais tri"butos municipais, até a p!êsêntê ctata. pêlo guê, na forma dosdispositr'vos r.gu1aÍrentarês vigêntes, folneço a plesente .ERTTDÀ. NEGÀTrvÀ, a quar
produzrrá os efêiCos Lega j. s .

Certidão emitida em 1gt14t21t3 ás Og 2Z

Certidão válida até 18t}5t2013

Hzrceto Atí6,1io dc Crrto
Aurillar 

^d.nini3trqtivoRG:7.872.97$2

a

w

\
- É\

1

Aglr Sorrwa.e pãÍa AÍeâ Pubtr€

\t
ARA FINS DE LICITAÇ o solrcrTAÇ O VERBAL

c0lü

Usuáíio MARCELO ANTONIO DE CASTRô

Referência



Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetarla da Receita Federal do Brasil

Página 1 de I
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Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do su.ieito passivo acima
identiÍicado que vierem a sêr apuíadas, é certiÍicado que não constam
pendências em seu nome relalivas a contribuições administradas pela
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATTVOS.ÀS CONTRtBUtÇôES pREVtDENCtÁRtAS

E ÀS DE TERCEIBÓS

A aceitação desta cêrtidão está condicionada à Íinalidade para a qual
loi emitida e à veriÍicação de sua autenticidadê na lnternet, no
endereço <httpr//www. receita.íazenda. gov.br>.

Na 000282013-14022459
Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARTO - EVENTOS - ME
CNPJ: 14.221.459/0001-20

- averbação de obra de construção civil no Begistro de lmóveis:
- redução de capital social, transÍerência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou ÍansÍormação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de Íirma individual ou de empresário, conÍorme delinido pelo
art.931 da Lei ne 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civit,
extinçeo de entidadê ou sociedade empresária ou simples.

Esta certidão, emilida em nome da matriz e válida para todas as suas
Íiliais, reÍere-se exclusivamente às conÍibuições previdenciárias e às
contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscriçôes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PcFN), objeto de Certidão Conjunta pcFN/RFB.

Esta certidão é valida para as Íinalidades prêvislas no art. 47 da Lei na
8,212 de 24 de julho de 199'1, exceto para:

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nr 0t, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 0810212013
Válida até 0710812013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará êste documento

http://www0l0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... l'l10412013

\'ô'



cátxâ

A Caíxa 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 situaçào regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

cAtxÀ EcoNôMtcÀ FEoERÂL

Ceúificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: r422L4s9looot-zo
Razão SociaI: VANDERSoN RIBEIRo SUDARIo EVENToS ME

NOME FANIâSiA:GAE GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Endereço: RUA ADELSON DOS SANTOS 11 / CONJ MONTE CASTELO /
SANTA CECTLTA DO PAVAO / pR / 86225-000

Validade: 17 /04/2073 a L6/O5/2OL3

Certaficação Número: 2013041719360 47 494651 s

Informação obtida em 17/O4/2Ot3, às 19:36:04.

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

G§8ilrcil 066

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa./CrflCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 1710412013

Página I de 1
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PCIEP, JÜDICIÁRIO
.!ÜSTTÇÀ DO TRÀBÀLTO

CERTTDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTOS TRÀBÀIJIIISTÀS

Nome: V?\NDERSoN RIBEIRo SUDARTo - EvENTos
CNP,J : 14 .2Zr . 459 / OOOL-2}
Certidão n"z 28843537 / 2Or3
Expedição: lg/04/2OL3, às L4 :32:32
Validade; l4/LO/20:.3 _ t-80 (cenro e
de sua expedição.

INFOR!,ÍÀçÃo IrI{PORTÀI{TE
Do Banco Nacional d
necessários à idenL

CCTIifiCA-SE qUE VÀNDERSON RIBEIRO SI'DÀRIO - EVENTOS - UE (IíATRIZ EFrrrrÀrs), inscri-to(a) no cNp.I sob o rr" 14.22L.45g/ooot_2o, NÃO Cotrs"Àdo Banco Naciona] de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642_A da Consol,idação das Leis doTrabafho, acrescentado pela L,ei n" :.2.440, de 7 de julho de 2011, ena ResoluÇão Administrativa n' l47o/2oLL do Tribunal superior doTrabafho, de 24 de agosto de 2011 .
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi I idade dosTribunais do Trabalho e est.ão atualizados aEé 2 (dois) diasanteriores à data da sua expêdição.
No caso de pessoa jurídíca, a Cert.idão atesta a emprêsa em relaçãoa t.odos os seus estabeLecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona_se à verificação de suaautentj.cidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet (http: / /www. EsL. jus.br) .
Certidão emitida gratuitamenEe.

oitenta) dias. contados da data

e Devedores Trabafhistas constam os d.adosificação das pessoas naturais e jurídícas

ME (MATRIZ E FTLTAIS)

inadimplentes perant e a \Tust 1ça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabefecidas em sentença condena tória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabaLhi s tas incLusive no concernente aosrecoLhimentos previdenciários, a honorários, a custas. aemolumentos ou a recolhimentos dete rminados em lei,. ou decorrêntesde execução de acordos firmados perante o Ministério púb1ico doTrabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

iú.,'rdas e s,_rgêsr5ê cn.!r;!st. i{



MV PRODUÇÕES ARTISTICAS
Vanderson Ribeiro Sud:írio - Eventos - ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, I I - CONJ. MONTE CASTELO
- FONE: 8412-988119961-8485-CEP 86225-000 - SANTA

CECÍLIA DO PAVÃO _PR. CNPJ: I 4.22 1 .45 g I oool -20

DECLARAçÃO FAToS SUPERVENTENTES

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Nova Santa Barbara - PR, í7 de Abril de 2013.

068

MARCOS ENO

U

w

,W*rit*t

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório, PREGÃO

PRESENCIAL No 24120í3, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a empresa VANDERSON

R|BE|RO SUDARIO - EVENTOS ME inscrita no CNPJ sob o no í4.221.t159/000í-20, até a presente data

não recebeu deste ou de qualqueÍ outro órgão da administraçáo pública direta ou indireta, SUSPENSÃo

TEMPORARIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administmção, assim

como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração

pública íederal, estadual, ou municipal e do Distrito Fedenal, não havendo assim FATO

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAçÃo da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar

omnÉncias posteriores.

\Ô'



MV PRODUÇOES ARTISTICAS
Vanderson Ribeiro Sudário - Eventos - ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, l1 - CONJ. MONTE CASTELO
- FONE: 8412-988119961-8485-CEP 86225-000 - SANTA

CECÍLIA DO PAVÃO _PR. CNPJ:14.221 .459IOOOI-20

DECLARAçAo DE toENTTFTCAçAO DE SOCIOS

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os socios proprietários (ou quem o

estatuto de constituição societária designa0, da Empresa VANDERSoN RlBElRo SUDARIo -
EVENToS ME, inscrita no CNPJ n.0 14.22'1.45910001-20, com sede na Rua Adelson dos Santos n.o

11 Conjunto Monte Castelo, são os Srs. VANDERSON RIBEIRO SUDARIO. Dêclaro ainda, que, no

caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo Pregfo Presencial no 2412013, a

pessoa que assinará o instrumento contratual seÉ o Sr. MARCOS VALENTIM DAMASCENO,

brasileiro, maior, procurador, portador do CPF/MF 077.784.978-08 E RG 4.146.772-0 SESP/PR,

residente e domiciliado neste Municipio de Santa Cecilia do Pavão - PR.

Por ser verdade, firmo o pÍesente.

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Abril de 20í3.

ENO

PROCURADOR

069

\

MARCOS

&
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MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Vanderson Ribeiro Sudririo - Eventos - ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, I I - CONJ. MONTE CASTELO
- FONE: 84Í2-988119961-8485-CEP 86225-000 - SANTA

CECÍLIA DO PAVÂO _PR. CNPJ:14.221 .45qIOOO1-20

DECLARAçÃO DE PLENo ATEI{DIMENTO AOS REQUTSTTOS DE HAB|L|TAÇÂO

Prezados Senhores:

VANDERSON R|BE|RO SUDARIO - EVENTOS ME, inscrito no CNPJ n0 1t1.22í.459/000'l-20 por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) MARCoS VALENTIM DAMASCENo, portador da RG

no 4.146.772-0 e do CPF n0 077.784.978-08, declara que "Atende PlenamenÍe" aos requisitos de

Habilitação, conÍorme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal n0 10.520, de '17 de julho de

2002.

Nova Santa BaÍbara - PR, 17 de Abrilde 2013

Em - EVENTOS ME

VALENTI

U70

DAMASCENO

R

RG 4.í46.772.0 SSP/PR

cPF 077.784.978-08

DERSON RI



MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Vanderson Ribeiro Sudiirio - Eventos - ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, 1l -CONJ. MONTE CASTELO
- FONE: 8412-988119961-8485-CEP 86225-000 - SANTA

CECÍLIA DO PAVÃO _PR. CNPJ: 14.221 .459IOOOI-20

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÂO PRESENCIAL NO 2412013 - PMNSB . TERMO DE CREDENCIAMENTO

Empresa V NRI - EVENTOS ME

Legal SV M DAMASCENO

RG 4.í46.772-0 SSP/PR

cPF 077.784.978-{18

07t

,Írit ut

A empresa VANDERSON RlBElRo SUDARIO - EVENToS ilE, com sede na Rua Adelson dos Santos

n.o 11 Confunto Monte Castelo, CNPJ n.0 $.n1.45910001-20, representada pelo(a) Sr.(a) MÂRCOS

VALENTIM DAITASCENO, CREDENCIA o(a) Sr.(a) MARCOS VALENTIM DAMASCENO, bnsileirc,

maior, procurador, portador do CPF/MF 077.784.978-08 E RG 4.146.772-0 SESP/PR, residente e

domiciliado neste Município de Santa Cecília do Pavão - PR, para representá-la perante o Município de

Nova Santa Bártara em licit4ão na modalidade Pregão Presencial n.o 211/2013' PMNSB, Processo n.o

2412013, contratação de empresa para realização de shows musicais e outros eventos para a festa

de comemoração do aniversario do Município de Nova Santa Bárbara, podendo furmular lances,

negociar prEos e pnaticar todos os atos inerentes m ceÍtame, irrlusive interpor e desistir de recusos em

todas as fases licitatórias.

Nova Santa Barbara - PR, 17 de Abril de 2013.



MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
Vanderson Ribeiro Sudiírio - Eventos - ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, l1 - CONJ. MONTE CASTELO
- FONE: 8412-988119961-8485-CEP 86225-000 - SANTA

CECÍLIA DO PAVÃO -PR. CNPJ: 1 4.22 1,45 9 I OOO I.2O

MoDELO DE DECLARAçÃo ( ART. 70, lNC. )00fl1 DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa VANDERSoN RIBEIRO SUDARIo - EVENToS ME inscrita no CNPJ sob n0

14.221.45910001-20, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). MARCOS VALEI'ITIM

DAIíASCEIIO portador (a) da Carteira de ldentidade no 4.14ô.772'0 e do CPF no 077.78tí.978-08

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 dezoilo ano§ em

trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega

menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Nova Santa Barbara - PR, í7 de /Úrilde 20í3.

Em o EVENTOS ME

Re VALENTI ENO

RADOR

072

Carg

RG 4.146.t72.0 SSP'PR

cPF 077.784.97&08

DERSON RI

w
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Livro P-33 - Fls- 183 - LLlOtl2oL2 PROCURAÇÃE
VANDERSON RIB IR SUDARIO _ EVENT S-ME. COMO ADIANTE SE DECLARA.-

propostas e orçamentos, assinar contratos de aberlura de credito podendo também abrir;
movimentar e encerrar as contas de depósitos,

dos de investimentos, inclusive por ordem d
e poupança, autorizar debitos, transferência S

d
e saques, efetuar aplicações e resgate em fun
pagamento, receber, dar quitação e autorizar conversao de ordens de pagamento de

^poedas 
estrangeiras para moeda nacional, receber, requisitar talonários de cheques e

;olicitar extratos de contas, receber, retirar o cartao e fazer o uso do cartão, registrar senha;
alterar senha, receber/ passar recibos e dar quitações de qualquer natureza, emitir, sacar,
endossar, aceitar e avalizar cheques, notas promissórias, duplicatas, assinar borderôs e
instruções de cobrança alterando as características e condições originais dos títulos
entregues em cobrança descontada, entregar franco de pagamento, cancelar e conceder
abatimentos alterar vencimentos protestar, sustar protestos, dispensar e cobrar juros,
conceder descontos, retificar va or de desconto, receber por conta, alterar datas para
concessao de descontos ; conceder e assinar cartas de anuência inclusrve em causa própria,
para fins de obtenção de flnanciamentos junto ao mesmo BANCo em rmoveis pertencente
ao OUTORGANTE podendo ainda contratar com o referido estabelecimento ban
abertura de credito em conta corrente para garantir a cobertura de cheques emitido
ainda o OUTORGADO investido de poderes para assinar o referido contrato sob qu qu
limite de crédito e renová- lo nas condições estipuladas pelo BANCO, podendo praticar
os demais atos necessários ao
anteriormente pelo procurador

fiel desempenho, e ainda ratificar todos os atos firmado

o

5

ora constjtuído., respondendo ao OUTORGANTE civil e
criminalmente pela exatidão das declarações que o oUToRGADo fizer e pelos atos que

inda para administrar ospraticar nos limites e por força do presente mandato, oderes a

W

B'r{h fEX'" * . i§,KBrqo .,'r

"i'

lii rl: l)r.rr
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bens e haveres de qualquer natureza, podendo para tanto dito pro ra r comprar, vender,permutar, doar, alugar, hipotecar ou arrendar bens moveis ou imóveis, estipular o ,.quatum,,,
prazos, juros, multas, alugueres, modo de paga mento, arrendamentos e locações, aceitando,e assinando os respectivos instrumentos p blicos ou particu ares; assrna r guias, recibos,u
protocolos, requerimentos, declarações; resctsao de contratos de quaisquer naturezas
ASSInar, endossar ou avalizar duplicatas , notas promissonas, letras de cambio, notas de
credito, cedulas rurais pignoratÍcias e h ipotecarias, cartas de fiança, cartas de anuência,
contratos ou escrituras publicas de quarsquer naturezas, adquirir ou vender Açoes, Apólices,
Obrigações e outros títulos da dívida pública Federal, Estadual ou Municipa de bancos ecompanhias, pagando os preços, recebendo quitação e promovendo a transferência dostítulos para o nome do outorgante; celebrar, rescindir, modificar e prorrogar os contratos
necessaflos ; receber capitais, juros e dividendos vencidos e vincendos alugueres,'estitui

çoes de impostos, PIS, pASEp, FGTS e o mais que por qualquer título lhe seja devido;
receber dinheiro dar quitação e autorizar prorrogamento ou cancelamento de dívidas;l
efetuar pagamentos; fazer declara ção de Imposto de Renda e receber restituição de imposto
de Renda; realizar qualquer operação de credito para o custeio dos móveis ou imOVEIS;
praticar atos de simples administração, tais como: fiscalizar os sérvios, fazer as compras
necessa nas contratar fiscais empreiteiros, trabalhadores agrícolas e demais pessoal,
despachar e retirar mercadoria s/ cargas e encomendas nos Correios. Alfândegas, portos,
Aeroportos, Estrada de Ferro e de Rodagem, assinando guias, recibos e demais papeis
necessanos requerer, assinar, promover e encaminhar perante os Ministerios da Fazenda
da Agricultura, Secretarias de Estado, Institutos, Bancos, Cooperativas, INSS INCRA BRASIL
TELECOM TI14 VNO, CLARO, COPEL, FORUM DETRAN C]RETRAN DNER DER IAP
iBAT,lA COHAB COHAPAR SERCONTEL GW, Juntas Comerciais Consórcios em geral
representa-lo ainda perante as Repartições públicas Municipais, Estaduais Federais, em
especlal junto a RECEITA FEDERAL, Agencia de Rendas Estadual, Cartoflos Tabelionatos,

^§órum de Justiça, Prefeituras tudo quanto diga respeito aos negócios do outorgante;
constituir advogados com os poderes da cláusula ,,ad-judicia Comparecer perante qualquer
Prefeitura Municipal do território nacional para fins de particip ar de qualquer modalidade dd
Licitação Publica, ou dispensa dessa enfim praticar e assinar tudo o que for necessário ao
fiel desempenho e cumprimento do presente mandato, nterpor recurso as instancias
supenores, requerer o que nece ssano for, relativamente ao beneficio, bem como usar dq
todos os meios legais para o fiel cumpri mento do presente mandato., inclusive substabelecer:
no todo ou em parte como assim disse e me pediu, lavrei-lhe este instrumento queiE

sendo-lhe lido e aceitam e assinam declarando expressamente que dispensam a presença de
Testemunha de acordo com o provimento 346 da Corregedoria Geral de Justiça do paraná.,t

(ALCEU G. MONTEIRO), Escrevente que digitei, subscrevi, datei e assine
em público e raso, Custas 384,62 VRC R$ 54,23 Lançado no livro de feitos so
07,120rt - (aa) VANDERSON RIBETRO SUpARro NADA MAIS.-

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

SANTA CECÍLIA Do pAVÃo (pR), 11 de janeiro de 2.OL2.- w
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NOVA SANTA BARBARA 076
ESTADO DO PARANÁ

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'024/2013 - PMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no I e

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

habilitação, em atendimento ao edital de Pregão Presencial
n'02412013 - (PMNSB) - Contratação de empresa para
realização de shows musicais e outros eventos para a

festa de comemoração do aniversário do município de
Nova Santa Bárbara.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abnl (04) do ano de dois mil e treze (2013), as 10:00 horas, no
prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Zacarias Lemes Gonçalves, no 436,
centro, em sessão públic4 sob a presidência do Pregoeiro Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG no

27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk, RG no

9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-4 SSP/?R, designados pela
Portaria no 05612011, para proceder o julgamento dos envelopes no 1 e no 2 entregue pela
proponente interessada na execução do objeto do Pregão Presencial n" 02412013 - contratação de
empresa para realização de shows musicais e outros eventos para a festa de comemoração do
aniversário do município de Nova santa Brárbara. Aberta a sessão o pregoeiro informou que

credenciou-se para o certame a seguinte empresa: VAI\DERSON RIBEIRO SIIDÁRIO -
EYENTOS - ME, CNPJ rf 14.221.45910001-20, representada pelo Sr. Marcos Valentim
Damasceno, RG n' 4.146.772-0 SSP/PR. Até a data e horiirio paÍa encerramento do envio das
propostas, foi recebido proposta da empresa mencionada, razão pela qual o pregoeiro iniciou a
sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade a

empresa de apresentar seus lances, porém a proponente manteve a proposta apresentada que foi de

R$ 25.000,00 (ünte e cinco mil reais). Diante disso o Pregoeiro declarou como vencedora a

empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, CNPJ n 14.221.459t000t-
20, credenciad4 conforme edital, tendo em vista que a mesma apresentou preço compativel com o
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. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos para a
manifestação de possivel interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestação de
intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será

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

sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme,
vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Eduardo *r#*

PREFEITURA MUNICIPAL

er de Souza

Pregoeiro

ATA DE REUNüO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N" I E N'2

Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-1222 C.N.P.J. 95.5ó1.080/0001-60
E{nail: Iicitacao@nsb.pr.oov.br Nova Santa Bárbâra - Paranâ



NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

Equipe de apoio

masceno

empÍesa n Ribeiro Sudário - Eventos Me

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - E(0)0(43) 3266-1222 CN.P.J. 95.561.080/0001-60

Eflail: licitacao@nsb.Dr.oov.br Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA IVUNICIPAL

i* NOVA SANTA BARBARA

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2013

Ao Senhor,

MARCOS VALENTIM DAMASCENO

Procurador da empresa Vanderson Ribeiro Sudário - Eventos _ NtE

CNPJ n' 14.22'l .45910001-20

lnformamos que em razão da desistêncla por parte do Trail Clube
de Londrina, filiado à Federação Paranaense de Motociclismo o Enduro da Sobrevivência
2013, não será feito o repasse de R$ 3.000,00 (três mil reais), previsto no edital
convocatório do Pregão Presencial n" o24t2013. sendo assim o referido pregão será
homologado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos votos de
apreço e consideraÇão.

Atenciosamente.

Eduardo *"#*.rde Souza
Pregoeiro

Portaria n" 056/201 1

D,balu)

Rua Bittencoud de Mo.aes 222. Fooe 43 3266 1222 C N p J No95561 080/0001-60
E-nrnil: iriit ;rr,,, s]]I| q,,r.hr - i\()\a Santa l]àrbara - Parilna

Recebido por



REFEITURA MUNICIPAL 0?9
,,_____ NOVA SANTA BARBARA

RESULTADo DE LtctrAÇÃo
pRecÀo pRESENctAL No o24tzo13

A Comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipar de Nova
santa Bárbara, Estado do paraná. comunica que no dia 23 de abrir de 2013, às .lOhoras.

no prédio da câmara tr/runicipar de Nova santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de
Almeida n' 130. Bairro cêntro, Nova santa Bárbara - pR, em sessão púbrica, rearizou_se
o julgamento das propostas e abertura da documentaÇáo apresentada na ricitaçao na
modalidade Pregão presenciar no 02412013. que tem por obJeto a contratação de
empresa para rearização de shows musicais e outros eventos para a Íesta de
comemoraÇão do aniversário do municipio de Nova santa Bárbara. credenciou_se para
o certame 0í (uma) empresa, sendo ela: VANDERSON RIBEIRO SUDÁR'O
EVENTOS - ME, cNpJ n' 14.221 4s9r0001-20. Após anárise dos enveropes contendo as
propostas de preço, onde foi dada oportunidade a empresa de apresentar seu rance.
porém a mesma manteve a proposla apresentada. Diante disso o pregoeiro decrarou
COMO VENCEdOTA A VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS . ME. CNPJ N"
14 221 45910001-20, habiritada, que apresentou proposta de R$ 25.000.00 (vinte e cinco
mil reais), conforme ata anexa. Em razáo da desistêncra poÍ parte do Trarr crube de
Londrina' filiado à Federação paranaense de Motocicrismo o Enduro da sobrevivência
20'13. não será feito o repasse de R$ 3.000.00 (três mil reais), previsto no edital
convocatório do pregão presenciar n" 02412013 sendo assim a proposla da empresa
vencedora ficou em R$ 22 000.00 (vinte e dois mil reais).

Resolve-se encaminhar à Assessoria Jurídica para obter o parecer, e
após enviar ao Sr prefeito, para que tome as medidas necessánas.

Nova Sanla Bárbara, 2StO4t2O13.

EI ine ditk
ta Ões

t:S I .\D() IX) l, \R.À\.\

Rtra \\ altiedo Billenc(rut1 tle \lorat:, rÍ' lll. Centro. g l-j. l
l'arani ' , L-rtrail' 1r. rt.r;:r,,,r rr, , 1.r

6. I ll:. - 86.1i0-000 \or a Sanra Bárbara



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa n. S12, Fone/Fax lc!,3) 266_1222 - CNPJ N.o 95.561.080/OO0t €O

E-mail: pmrsbí@ondaoom.br - Nova Santa Báóara _ paraná
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)rigem: Depto. Jurídico;

D estino; Prefeito Municipal.

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 2s de abrit de 2.013, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalidade do processo de licitação pregão presencial ne 024/2018
que tem por objen a contratação de empresa para rearização de shows musicais e

outros eventos para a festa de comemoração do aniversário do município de Nova

Santa Bárbara, conforme solicitação da mesma, passo a tecer os seguintes

comentários.

Observa-se que o processo foi íniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprimento das exigências fixadas pela Lei no

8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

0 processo passou pelo jurtdico para andlise da

modalidade licitatória e diante da informação de que o processo se destinava a
contratação de empresa para realização de shows musicais e outros eventos para a

festa de comemoração do aniversário do município de Nova santa Bárbora e sempre
para garantir maior competitividade, publicidade e transparência e obedecendo a
oríentação do Tribunal de contas da Ilnião e do Esndo do paraná, houve a

elaboração ilo eilinl convocatório, seguindo a modalidade sugerida por esse

departamento jurídico de pregdo presencial.

Verifica-se que o edital foi devidamente publicado
junto ao órgão oficial do Município em data de 10 de abril de 2.0L3, no DiárÍo 1ficial
do Estado do Paraná no dia 05 de abrÍl de 2.013, cumprindo-se desta forma o que

determina art 27 da Lei no 8.666/93, oguardou-se o prazo legat de no mínimo 0g

(oito) dias para disputa no sistema presencial marcado para 23 de abril de 2.013,

Rua walÍÍedo Bittencourr Moraes, 222 - FonerFax (o§43\ 26Ç1222 - E-mair: pmnsbarbaÍa@aor.com.br - Nova santa
BáÍbata - Pe'áná

PARECERII]RÍDICO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarâes da Costa no 5í2, Fone tFax ((4.3) 266_1222 _ CNpJ N.o 95.561 .OBO/0001{O

E-mail: pmnsb@on&_coÍh.bÍ - Nova Santa Bárbara - paraná
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onde constatou-se que uma única empresa se credenciou para participar do certame
presencial junto ao pregoeiro e Comissão permanente de licitação.

0 pregoeiro deu conünuidade oo processo, com
análise da proposta de preço e posterior riberação da fase de rances orais, mantendo-
se o proposta inicial apresentadq sem negociaçdo de reduçdo, dando-se por vencedor
a empresa VANDERSjN RIBEIR1 suDÁRI) _ cNpJ N.e 14.221.459/0001_20. Após o
encerramento da fase de lances, foi feita a conferêncio e avaliação da documentaçdo

de habilitação, conforme previsto no editar do certame, constatando-se que a
empresa vencedora estava habilitada.

Até o presente momento ndo há informação da
comissão Permanente de Licitação da interposíção de recursos administrativos ou
judiciais contra o procedimento em andamento, razão pera quar encaminhe-se a
autortdade superior para que decida sobre a homologaçdo ou não do processo.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara, 26 de abril 2.073.

ra rtins Pereira
B/Pr no 48.857

Ang

Rua Walfrêd o Bittencourt Moraes, 222 - FonetFax (o/'x43) 26G1222 - E-mairr pmnsbarbaraaaor.coÍn.br - Nova santa
Bárbara _ paÍaná
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n: o24l2Ol3,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 30 l04l2OL3.

#. n*Dduardo Mo de Souza
Pregoeiro - Portaria 056l2Oll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 7 43.3266'1222, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb pr.sov br - www nsb.pr.eov br



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCTAL No O24|2OL3

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e

treze (2013), em meu Gabinete, eu Claudemir Valérlo, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitaçáo

Pregão Presenclal n.o O24 / 2013, destinado a contrataçào de empresa para

realizaçáo de shows musicais e outros eventos para a festa de comemoração do

aniversário do município de Nova Saata Bárbara, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO -

EVENTOS - ME, CNPJ n" L4.221.459 IOOOI-2O, no valor de R$ 22.OOO,OO

(vinte e dois mil reais), para que a adjudicação nele procedida produza seus

jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, V 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbar4

c

Paraná - El - E-mails - liçitacao@nsb.pr.sov.br or.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE CONTRATAçÃO

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa:

VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVEI{TOS - ME, CNPJ N"

14.22l.459lOOOL-2O, no valor de R$ 22.OOO,OO (vinte e dois mil reais). Tüdo de

conformidade com a presente Licitaçáo na modalidade PÍegeo Presenclal n."

o24l2OL3.

Nova Santa Bárbara, 02IOS /20L3.

{

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, E 43.3266.1222,8 - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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It*]rffi NOVA SANTA BARBARA
PREFBTURA IÚUNICIPAL

OA0--

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTAeÁnalRA E A EM'RESA ,ANDERS.N RrBErRo suolnro - EviNTos - ME,TENDO POR OBJET-O A CONTRATAçÃO DE EúPNiSI PIü NiAirZEçÃO OESHOWS MUSICAIS E OUTROS CVEiTOS PARA A FESTA DE CõT.,IEMORAçEOoo aNveRsÁRto oo tvtutttcÍpto DE NovA saNre eÁnamA. 
_ -.-..

Referente pregão presencial n,o 24t2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao pregão presencial n,o2412013' de um rado, a 
'REFETTURA 

oo launicipro ôi,rôva sffiil eÁneaRA, pessoa jurídica dedireito público interno, inscrita no CNPJ sob o no g5.561.Oaolooõl-oo, 
com sede na Rua walfredo Bittencourtde Moraes' n' 222 - centro, Nova santa Bárbara, Paraná, ,..t. ,t. representado pelo seu preÍeito Municipal,sr' claudemir valério, brasileiro, casado, portador do RG n. 4.03g.3g2-o ssp/pR, inscrito no cpF sob. o no563 691 409-í0, residenle e domiciriàdo nurt, .iJ.u., . doravante denominado simpresmenteCoNTRATANTE, e, de ouho rado vANDERSor,r nreeno iúóAnrô . irl*r;;:ft:;.rJ: jurídica dedireito privado' inscrita no oNPJ sob ono 14.221.4591000r-zó, L, sede administrativa em santa cecília doPavã0, Estado do paraná, sito à Rua Aderson dos s.rtor,'ni 1í - conjunto Monte castero, neste atorepresentada por seu procurador sr. Marcos Valentim Damasceno, instrumento de procuração em anexo,portador da cedula de identidade RG no 4.146.772_0 SSplpi inscrito no CpF sob o n" óii.ZA+.gZA_OA,doravante denominada GoNTRATADA, em conformidade lom a Lei no g666, de 2.r de junho de 1993,alterada pela Lei 8 883/94 e posteriores, ajustam e ceteoram o f,.s.nt contrato, de acordo cám as seguintêscláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

rsraoO Oo peRAr,tÁ

Contrato no 0i6/2013

1. SHOWS MUSICAIS
Para a festa de comemoração do Aniversário de Nova Santa Bárbara

, Centro, I 41 ?66.1222.8 - 86.250-000 Nova

cLÁusuLA pRtMEtRA. oo oBJETo
A CoNTRATADA obriga-se a realizar shows musicais e outros eventos para a festa decomemoração do aniversário do município de Nova santa Bárbara, conforme consta da proposta apresentadano Pregão Presencíal n.o 2412013 e especiÍicado abaixo:

com re rtório musical condizen te com o evento , conforme

As doze duplas deverão ser, pelo menos, de renome regional e por escrito Grem informadas à Contratanteaté o dia 02 de malo de 2013, que poderá vetar qualquer dupla por motivo justiÍicado e solicítar suasubstituiçã0. Eventualmente, por motivo de força maior, as duplas poderão ser substituídas após prévioconsentimento da Contratante

A Banda que rearizará o show deve ser informada na proposta comerciar e deve ser composta por no

nos dias 1í e í2 de maio de 2013,
abaixo:

D IA E HORARIO PROGRAM
Dia 11 a parti r das 21:00 horas
Dia 1'l das 23:00 às 03:00 do dia 12 Show Musical com Band d

Som mecânico

D 1a das 005 AS 06 ho0 ras Som mecânico
Dia 12 das 16:00 às 23:00 horas Apresentação de pelo

cantores
2 (doze) duptas demenos 1

Rua Walfredo Bi ttencoun de Moraes n. 22i
mails - I ic itacao?lnsb.pÍ.eov.br

2 1 1

w



.Q. FREFEITURAMUNICIPAL

lH NovA §Àúin BARBARA o8z.ft aar*o ro ooooro

;:l,l?.:[i:.il:lJ;::nentes 
de patco, com pero menos 04 (quatro) vocais, 02 (duas) bairarinas, suitana,

2. EQUIPAMENTO DE SOM:
0 equipamento de som deverá ser 

.minuciosamenle descrito na proposta (relacionando a quantidade,potência e demais caraclerísticas lecnicas d* ..i_à, oài.r)equalizadores, ampliÍicadores, microÍones eoutros equipamentos oue comoonh., a ,prr.,nãó* ;;;;) contendo tamtÉm equipamento sonoro de
;iffff;ill',lifff§#lt';.,íSç';l';;d;ffi"pJã'3ono,i,,çao o,.,.nto J,'ro.,r'âlerto leraça

As caixas de som deverão ser colocadas no sistema FLY (suspensas no mÍnimo a 2 mehos do nível do solo).

;#fl : E"- 
equipamentos de palco serão disponibilizados para a apresentação de todos os artistas nos

oBS: 0 palco e a eneroia elétrica trifásica de até í00 ampéres seÉ de responsabilidade da CoNTRATANTE,Na proposra a CoNTúTADA devera inoicaia àmpei.d;neJrra*

0s equípamentos de iluminacão e cenário deverão ser minuciosamente descritos na proposta (relacionando aquantidade, potência e demais caracteristicas técnicas da iluminação e cenário).

os componentes da Banda dev_em estar em Nova santa Bárbara e os instrumentos, equipamenros e ocenário devem estar prontos até 18:00 toeroitol t.,a, ã. ;]; ;ft maio de 2013

3. |LUM|NAçÃO E CENÁRO:

4, CARTAZES:

5.2- CARRO DE SOM

raes no 222. Centro. 8 43.3266.1222,8 _ 86.250-0

lr:fr::tt 
cartazes de divulgação, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia, impresso em papet .couchê, 

de í50

oBS: 0 modelo de estamDa e texto.dos cartazes serão previamenre aprovados pela ooNTRATANTE e serãoafixados pela CONTRATADA nas cidades_da 
"giã;, 

ilir#;'pero menos Nova santa Bárbara, Assai, sãoSebastiâo da Amoreira, Nova America o. córr.lii,ài, ôã.io erionio oo paraÍso, Santa Cecitia do pavã0, SãoJerônimo da Sena, Sapopema e Curiúva.

5.DtV_UrcAçÂo DE RAOTO E CARRO DE SOM
5.1- RAD|o

YllTq,oq 30_(trrnta) inserções de no m.ínimo 15 segundos cada, veicuradas em pero menos uma radio deAssai, urai, são sebastiâo da Amoreira, ruova santa Éàroaiá áãão Jerônimo da serra.o texto de divurgaÇão deve ser 
-previame.t. 

áqi9r.J. [,r-1, borurnarerure e a grade de veicuraçãoinformada à coNTRATANTE com antecedência minimà oe iá rroras do inicio da veicuração

Divulgação de jingre arusivo ao evento, veicurado arravés de cano.dg so.m,1as vias pubricas dos MunicipiosNova Santa Bárbara, Assai, São Sebastião daú;;ü- Nümérica da Colina, Santo Antonio do paraíso,
santa cecítia do pavã0, sáo Jeronimo d, úà siõ;rã'ã ôrri,i*, veicurando no mÍnimo dois dias e 45minutos por dia em cada cidade. g ,qr,i!:llrüã;ã;i;;;;;;,rramente aprovado pera coNTRATANTEe a grade de veiculação informada à coNTRAiAúTE coÃ antàceooncia mínima de 4g horas do inicio daveiculação

6. RECEPçÃo

Rua Walfredo Bittencourt de Mo
mails - lici tacaoAnsb.or_

anta Bálbar4 P -E-



I

!!gyA sANrA BARBARA
ESIADo Do PARANÁ

:::iü:'S[,4fi'^l]H'i?â;.X,:Íl;IilL.li,,H;;:,J::?1"-:.evento.romecendo 
a,imentação e

montagem e desmontagemioJ equipamentos de som e outros. 
açao para os técnicos responsáveis pela

7. SEGURANçA
A segurança dos artistas no oarco ero rocar de recepção será de responsabiridade da CoNTRATADA quedisponibilizará í6 (dezesseis) seguranças po-r dia nos nàrarios lrogramados. os seguranças farâo também aseguranÇa do publico em paiceria com a Policia ruiritar e ôuaiia rr,runicipal. A empresa cóntratada deverá terem seu conlrato social a prestação de serviços de seguã,iç.. ,irno., as reis vigentes sobre esta atividade.
8. L0CUçÃ0 E APRESENTAÇÃO

ffil,.,!i',':lÊ;ijj:::l[[T::*H:'i:t;::* o. responsabiridade da coNTRATADA Adicionarmenre,

PREFBTURA IVIUNICIPAL

ittencoun de Moraes no222, Centro, 8 43. j

ú8,i

9. BANHEIROS QUíMICOS
Fomecimento' montagem' desmoniagem e manutenção permanente no local com um profissional capacitado<te í0 banheiros químicos. s"noo os"máscuriil;õãffi;;i;s a partir das 08:00 horas do dia 11 e até às
fl:;ll[Hi:i':;:fliH,&i:rõi:lõ, L,ir,ãiá.i.',#'.,,,.ti,,0* ooroóá, no ÃáiÀà, até as 14:00

cúusuLA SEGUNDA_ DA ExEcuçÃo Do coNTRATo
os materiais e serviços deverão ser colocados à disposição da conlratada seguindo-se asespeciÍicaçôes e prazos previstos na.faisrfa pn-.mJ; 

**-

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) pregão presencial 

N.o 2412013 - e seus anexos;
b) proposta da CONTRATADA, datada de 17 de abril de 20í3.

'ARAGRAFO 
,RIMETRO - As partes decraram ter preno conhecimento que osdocumentos mencionados nesta cráusura, serão considerados suficientes para, emconjunto com este conkato, deÍinirem seu objeto e , .r. p.rf.it. .*àffi.

,ARÁGRAFO SEGUNDO . Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos eêste contrato, vale o conlrato.

'ARAGRAFO 
TERCETRO - A partir da assinatura deste contrato, a ere passam a sevincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realízados eque importem em arterações de quarquer condição contratuar, desde quã oevidamente

assinados pelos Íepresenlanles legais das partes.

cúusuLA OUARTA. DO PREçO
Para o Íomecimento do objeto descrito na cláusula primeira, a CoNTRATANTE seobriga a pagar à CoNTRATADA o varor de totar de R$ zz.ooo,oo lvinte e dois mir reais).

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

266.1222,
Rua Waltedo B

mails - lici tacao(à.nsb.or.eov.br -
- 86.250-000 N E-



.lEq PREFETTURA N/UNtCtPAL

H lygy*^;Ânrin BARBARA o8e

O pagamento oconerá após a entrega dos materiais e preslação dos serviços.

pmÁoRlro úHtco ' A CONTRATADA se compromete a emitir a respectivaNota Fiscal no valor correspondente ao ajustado * bfár.rú ôrrrtà.

cúusuu sexte. ol nesctsÃo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito daAdministração' nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll uo art. zg da Lei úrd n" g.666/93, eamigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridadescompetentes' reduzida a termo no processo licitatório, desde áe que haja conveníência da Administraçã0.

pmÁonnro ÚNlco ' Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além demulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades
previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançÕes:
a) Advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Adminishação pelo prazo de ate 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou mntratar com a Administração pública
enquanro perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seia promovidaa reabiritação perante a própria autoridad. qu. .pri.o, . p.r.rio.ã., que serác.ncedida sempre que o proponente ressarcir a Adminisrração peros prejuízos
resullantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra'b'.

cúusuLA sÉTtMA _ DAs sANçoES
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste contratomotivado pela CoNTRATADA, responde esta, nos termos da lei civir por indenização integral. sem prejuízodas disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusuã penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) daavença.

cLÁusuLA O|TAVA. DA DOTAçÃO ORçAMENTARTA
As despesas deconentes desta Licitação coneÍão por conta da dotação orçamentáriano 06 - Divisão de Esportes e Lazer e Atividades Culturais; 06.002 _ Manutenção das Atividades Culturais;13.392.03í0.2025 - Manutenção das Atividades Cutturaís; àáàO.SO.OO.OO _ Materiat de Consumo; 2í10;3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros _ pessoa.luriáica;-ZtSO.

CúUSULA NoNA- Do PRAzo DE VIGÊNCÁ.
0 presente contrato terá prazo de vigência de 30 (rrinta) dias, contados a partir daassinatura do mesmo, podendo ser pronogado por igud feríodo de acordo mm as partes.

CúUSULA DÉCIMA. Do FoRo
Fica ereito o Foro da comarca são Jerônimo da sena - paraná, para a sorução dasquestões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.

encoun de Moraes no 222. Cen tro. I 43.3266.t222.8 -86
Rua Walfredo Bin

mails - liciracao.í/ b.or-so
ova á-g-E-



PREFBTURA I\4UNICIPAL

Ribei

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 20í3.

no

ventos Me - Contratada

ú90
NOVA SANTA BARBARA
eSTAOO OO peRAl,lÁ

E, por estarem justos e acertados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias deigual teor, na presença de duas testemunhas.

0-

m0nl ida Braz de Lima
secretária de Educaçã0, Esporte e curtura - Responsáver pero acompanhamento do conúato

Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, Z 43.3266.1))) - 86.250-000 Nova Santa
Rua Wdfredo

mat ls - licitacaoiànsb.pr.qo\,.br - rvwrv.nsb.Dr.eov.br
Bárbara Paraná - g - E- $
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Municipio de Nova Santa Bárbara - 2013

Listagem de Contratos 092

lnlclo vlgôncl. Fln.l vlgancl. FornGcodot
ozo5l20t3 31/Ot2ot3 37r8-S VAIDERSOT{ R|BE|RO SUOÂR|O. EVENÍOS UEG.alo? lnlclo arac.grator Flnr arac,giloí
35591 - §rcNI APARECIDA BRAZ OE LIIIA
Loc.l Lbtaçao
íAn 

^tivira.lcs 
Cdtu.âi3 Pírgào - 96 Ooq)2al2013

3íÍr|l.
Contretaçáo & êíprêsâ psra rêalzaçáo de shows mrsicab s oufos êvênlos pâra I íesta dê corlEíroraçâo do aniversário do írunichio de lbva
Sania BáÍbaÍa

Oot ção:
Contl derp... Font l{efuÍeze dorpcra
002110

002130

0000 Racur3o3 fuiúrbs (Livíü)
ooq) R.cu.3oa friúrbs (Liv.r3)

3.3.90.30.00.00. tr rERtAL DE coNsuMo
3.3.90.39.0O.00 - OUÍROS SERV|@S DE TERCETROS -

13.392-0310.2025

13.392.0310.m25

Empntrot rcm rrqulrçlo:
]aúnaro llpo Data de cmis3ão
't219t2013 OÍdináíb 02/0512013

Subtotâl

coÍi.FosrcÃo po sÂLDo

22.000.00

22.000,00

Vôloí oaiginel do coíilÍalo:

f) Vdo. atualizádo do coíÍÍâto:

V8lo. d.! ílqubaôGs dê 6mp.oho:

Vâloa dêa aatoaDoa da írquLbão da cmpanho:

(') (Valoí oíúird + V.loí dos .díiv o.) ' Linitê .dmLsivC (96)

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

(22.000,00)

0,00

0,00

0,m

0,m

TOT,I GERIL

Vâlo. orioi,ral do contÍ.to:

(') Valoí átuatiza(b do contÍeto:

Vdo. dâa rlquisiçôcs dê êmp.ího:

Vdoí doo aatoaioa dt rrqubÇ*, da €mpaoho:

(') (Velor oíiglÉl . VEloÍ do. .dlivoo) . Linitê dmb.ivd (%)

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

ValoÍ dos empcnho3 sam ,!qúBiçào:

Vâbr doa aStomos de empênho scm ícquBiçâo:

Veloí doa cancalamêntos dê Íep sam ,!quBçâo:

Valor dâs rrvcÍsóês dê catoíÍro dc cmpanho:

Saldo praa noyaa íaqulalgõaa ala arnpanho:

(22.000,00)

0.00

0,00

0,00

0,m

Critárl03 de selocão:

- Cmtrâio: ô86
- lÍlpíimk e3 dot.çôaa
- lmprimh o! aloa coíltríusi3
- lmpíiÍnir ílqoblçôar / anpGohos / csncdsmanloa da mp a scus Íêspoctivo! cttomoc

E ntô r: garÉ C.isüE túü, íÉ rÉ3& 550a y ã/1@13151141

Soquancl.:888 Contr.to:0000í6.í/20t3 St[,t-A'r:16

Valoí dos êmpênhos aam Équiaição:

Valor dot a3tomos de empónho 3âm Ílqubiçào:

Valor doa caÍrcdamêntos dê Íep 3am írquiliçàô:

Vâloí d&! ,wêÍsõêB dê €sloaío (b rmpônho:

Sal(ro paía novaa aeqülalçôa da arnpanho:
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRONIGO (x) PRESENCIAL

N" od,,u I Aote

093

NO ESPECIFICAÇAO DOC OBS.
1 Capa do processo a
z Ofício da secretaria solicitando üJ
a Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) 0v,
+ Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaçáo) 0(

LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0t
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OA

7 AutorizaÇáo do Prefeito para abertura 0ô
o Portaria nomeaÇáo da Comissão de Licitação 0(,
ct Resumo do Edital OK
10 Parecer Jurídico (Edital) r)(
11 Editai o(r
12 PublicaçÕes (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional). oi4
13 Publicaçáo Mural de Licitação (TCE) ô(
14 Documentos de Credenciamento OL
15 Propostas de PreÇo 0tC

í6 Documentos de habilitação 0(
17 Ata de abertura e julgamento 0l(,
18 Proposta final das empresas vencedoras 0(
19 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) 0(
20 (\)
21 *.
22 Homologação do Prefeito ob
23 PublicaÇão da Homologaçáo (Jornal Regional) OU'

24 OtL,

25 0,L

26 PublicaÇão do extrato do contrato (Jornal Regional) 0É
27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem 0YJ

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250400 Nova Santa

BáÍbarq Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvw.nsb.pr.sov.br

l:*.
i; - 'j'j

Ã

ô

Parecer Jurídico (Julgamento)
Licitacão ao Prefeito (Homoloqação)

Ordem de contratacão
Contrato
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pnrcÃo pRESENCIAL N" 02412013

Aos 04 dias do mês de novembro de 2013, lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de pregão presencial n' 02412073,
registrado em 03/0412A8, que tem como primeira folha a capa do processo e as
folhas seguintes numeradas do no 1 ao no 93, que corresponde a este termo.

lEtéhe
Responsável deL itaçõesr

Rua Walfredo Biíencouí
- E-mail - licitacao@nsb.or.pov.br . wwu.nsb.pr.eov.br

de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ Paraná


