
PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

@PRffi;RüC]IAT m@ft
Processo Administrativo n.o 2612018

OBJETO: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS
PARA SEcRETARIA DE eoucnçÃo

DATA DA ABERTURA: Dia 1110412018, às 10h00min.

ooreçÃo:

VALOR MAXIMO: R$154.053,60 (cento e cinquenta e quatro
mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Rua Walrredo Bittencourt de Moraes, 222, TeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P J N " 95.561 080/0001-60

E-mail: ticitacaorri nsb n!.sov! - Nova Santa Bárbara - Paraná
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FgncionalÉrogramática, Njúqéla da
dê§'pe§-a ,';

GÍupo-da fóntê ''

2018 1610 06.002.1 2.361.0210.2016 3 3.90 39.00,00 Do Exercíci'o

2018 í 620 06.002 12 361 0210.2016 í03 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 í 630 06.002. í 2.361 .0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 í640 06.002. 12.361.0210.2016 107 3.3 90.39 00 00 Do Exercício

e

0



*
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA t),-) t

Av.: Walfredo Bittencourt l,loraes, 222, A @3\ 3266j222 C.N.P.J N " 95.56'1 080/000'1-60

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

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BárbaÍa -.Pa,aná

/,.?";;?

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCÁÇÃO, ESPORTE E CULTT]RÁ

12l)r- t-r
EQL

N" 55/2018

Data:2210312018

PARA: SETOiR DE LICITAÇAO

ASSUNTO:,4BEiRTURA DE PROCESSO LICITATORIO

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

Licitatório para a contratação de Empresas que prestem serviços de oficineiros nas Escolas Municipais "Edson

Gonçalves Palhano" e "Maria da Conceição Kasecker" durante o ano letivo de 201 8, pelo período de 08 (oito)

rneses, seguindo as exigências abaixo relacionadas:

CARGA

HOfu(RIA

SEMANAL

PROFISSIONAISITE]!I OFICINA

Anes Marciais 16h

Artesanato2 16h

Banda e

Percussào

Musical

l6h

ou Cursando Pedagogia +
Certificado de Curso de

Música + l labilidade
Comprovada.

0l
Magistério/Licenciatura plena

4 Dança

l6h 0l
Educaçào Física + Registro no

CREF

Ginástica5

l6h

Licencialura Pleua ou
cursando Educaçâo Fisica -

Cenificado em Dança +

CREF,

OI

Orientação de

Esrudos
i

,l0h 02

I6h

0l

0l

FORMAÇAO

Diploma em curso de AÍes
Marciais + hpsll@nçi3 n3

área de atuação no mínjmo de

um ano.

Magistério/Ensino Medio *
Certificado em Anesanato +

Ilabilidade Com royada

VALOR

DO

OFICINEIRO

VÁLOR

DA

EMPRESA

800,00 1.398,46

800,00 L398,46

800,00 t.398,46

1.i98.46
800,00

800,00

Magistério/Licenciarura Plena

ou Cursando Pedagogia

Ceíificado de Curso de

Informática.

900,00

Magisterio ou

I.icenciatura em Área

Pedagógica
1.800.00

3

1.398,.16

6 Informática

1 .5't 3,26

,7

8 Recreação

20h 0l

Licenciatura em Educação 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA C'3
Av.. WalÍredo Bittencourl Moraes, 222, ? (43) 3266.'1222 C.N.P.J. N o 95.561.080/0001-60

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

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bátharc - PaGná

ls,i.úç,k)-
Xadrez

Tradicional

OI Física + CREF 1.t98,46

20h

01

Magistério ou Educação Física 900,00

Deverá ser exigido no edital convocatório que a empresa vencedora deverá apresentar

a relação norninal de oficineiros contratados, fazendo juntar cópia do contrato de trabalho e/ou do respectir o

registro na CTPS, cópia dos depósitos bancários referente aos salários pagos no mês de referência air

oficineiro, cópia das guias que comprovem os recolhimentos previdenciários e fundiários devidos com base na

contratação adotada pela empresa, cópia da folha ponto e/ou de frequência do oÍlcineiro que demonstrenr a

regularidade do serviço prestado devidamente atestado pelo fiscal que acompanha o contrato em nome do

Município de Nova Santa Bárbara

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

Atenciosamente,

c
Secretária Mulici

9

i,
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i

rbr-aWanco da

-'I

,,1,.
r"filrfu Silva

e CulturaorteEsaode Ed

Recebido por
Nome Assinatura
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRaNÁ

coRRESPoNDÊtcn truteRNa

Nova Santa Bárbara, 2210312018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida pela Secretaria
Municipal de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicitando a contrataçâo de serviços de
oficineiros, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

óc
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Cenrro, 8 43. 3266.8 I 00, :i - 86 250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL nr\ç

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn ntreRrua

Nova Santa Bárbara, 2210312018

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de oficineiros.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de serviços de oficineiros, por um período de 08
(oito) meses, conforme solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva,

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, num valor máximo de R$

í 54.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e sessenta
centavos)

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr tina itk os Santos
Se e Licita S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266 81 00' .^{ - 86.250-000
ov.br - rvwrv.nsbNova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail-lici nsb T v-br



PREFEITURA IVUNICIPAL

Laurita de Sou
Contadora/CRC

NOVA SANTA BARBARA CC6

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊHCIN IruTENUN

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2210312018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de serviços de oficineiros, por um período de 08
(oito) meses, conforme solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva,

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, num valor máximo de R$

154.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e sessenta
centavos)

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - Manutençâo do Departamento Municipal de Educaçào e
Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1610;
'1620; 1630; '1640.

Sendo o que se apresenla para o momento.

Nova Santa Bárbara, 22demarço de 2018

Atenciosa ente,

t

z{Campos
045096/0-4

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266 8100, >l- - 86 250-00

,r-ova Sanla Bárbara, Paraná - .Q - rvrvrv nsb.pr.gol br
0
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA FÍI 
"

.i

coRRESPoNDÊHcta txtenxa

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 2210312018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária Municrpal de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a
contratação de serviços de oficineiros, por um período de 08 (oito) meses, num valor
máximo de R$ í54.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e
sessenta centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas,
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educaçáo e
Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 1610;
1620; 1630; 1640.

Encaminho a Vossa Senhoria este pro@sso para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk dos Santos

Setor de Licitaçóes

Rua Walfredo Ilinencoun de N4oraes. 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/l Àx (043) 1266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao zr nsb.Dr eor.br - Nova Santa Barbara - Paraná



* PREFEITURÀ MUNICIPAL DE NOVÀ SANTA BÁRBARÂ
Àw. Wâlíredo B;rrê coúrrde Moraes ne,,,, Fone/Fax (õ4» .p.66-Btoo

CNPJ N.! 9r.5ór.o8olooôr6o
E-máil: pE!]lufa)nsb.pl€gy& - Nova Sánra Bárhara - paraná

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contraros

Mandaram a esta Procuradoria pedido de pare.e. acerca das

providências a serem adotadas parâ a contratação de serviços de

oficineiros, por um período de o8 (oito) meses, num valor máximo de

contratação de Rs r54.o53,6o (cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta

e três reais e sessenta centavos), de conformidade com o que requerido

pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

I.

De saída, consta o pedido e a justificativa pelo órgão a ser

beneficiário com a pretensa contratação, com caracter ízação do objeto e

valor máximo a ser licitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação de dotação

orçamentária e parecer contábil para Íazer frente com as despesas da

pretensa contratação.

ils

P n 6

Parecer iurídico
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pREFEITURÂ MUNICIpÂL DE NovA sANTÂ nÁnnana
Av. walfredo B,rkncoun de Moraes np zzz, Fonê/Fax (ôar r,66-8,oo

CNPJ N.o qr.rór.o8o,/oooróo
E-mail: pmnsl,(Â-,nsb.er.te!.E - Novâ Santá Bárbara - Paraná

Adernais, está dewidamente aurorizado pela autoridade

administrativa cornpetente.

É o brerr" relatório, do qual fundamento e opino.

II.

Inicialmente, via de regra, as obras, serviços, compras e

alienações do Poder Público devem ser precedidas da realização de

processo administrativo licitatório. Dito preceito decorre inclusi.,e de

mandamento constitucional. Senão vejamos:

"Art. j7. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá 4os princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,

ao seguinte:

XXI - ressaluados os casos especificados na legislação, as obras,

seraiços, compras e alienações serão contratados mediante

processo de licitação pública que dssegure igualdade de condições

a todos os concon'entes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetiuas da

proposta, nos terlnos da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensátteis à

garantia do cumprimento das obrigações."

Corno forma de dar maior efetividade a esse norm"do, o

legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.666/g, que cuida, num

contexto amplo, das licitações e contratos admini strativos.

)
6

ti
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pREFEITURA MUNIctpAL DE NovA sÂNTA nÁnnene

_{v. Walfredo Brkncourr de i!Íoraes ne,r,, Fone/Fãx (o4, rró6,8,oo
CNpJ N.q er.ró!.08o/ooo160

E-máiL p31 sb(Apsb plgqr.U - No.a Santa Bárbara - Paraná

A partir da lei geral, outros regulamenros foram sendo

editados pelo Poder Público, até chegar na edição da Lei n. ro.5zo/ zooz -
que instituiu a modaiidade pregão'.

Acredita-se, salvo melhor :uízo, q,te a modalidade pregão é a

que melhor se amolda às circunstâncias do caso corrente, eis que o

objeto a ser contratado não exige um processo/procedirnento de rnaior

eIaboração, de outro modo: .omplexo.

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser licitado é

dotado de natureza comum, ou seja, cujos padrões de qualidade bem

podem ser "objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especiíicações usua is de rnercado".

f..t 0

Elernentos esses, vale dizer, no que tange

convenc ionalidade, tornam possírel a adoção do pregão':

ao aspecto de

,,Lei n. rc.ízo/2oo2

Art. f Para aqtisição ile ber.s e serliços cotnltns, poàerá s*
ailotaila a licitação na moilalidaih ih pregão, que será regída pot
esta Lei,
(grifos).

'A fim de não envolrrer o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade Pregão não foi a

última a ser instituída pelo Poder Legislativo. Outras mais foram e ainda continuam sendo

consrituídas, como, por exemplo, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

' No acórdão n" zt7z/zoo1 o TribunaI de Contas da União "fi.mou que, "a utilização da

modali.lade pregão é possí.,e1, nos termos da Lei no ro,5zo/zoo2r sempre que o objeto da

contratação for padronizável e disponível no mercado, independentemente de stra

complexidade"

Pag 3de6



!* PREFEITURA MUNICIPÀL DE NOVÂ SANTA BÁRBÂRA
Âv. wâlfredo Biúencou( dê Moráes ns 222, Fon ê/Fax (o4) ,266-uoo

C 
^.. 

pJ 
^-.a 

e5. jó r. ô6olooor - 6o
E-mail: pnnsbíornsb pr gov.br , Nova Santa Bárbara - paraná

Parágrafo único, Consideram-se bens e seruiços comuns, para
os fins e efeitos deste artigo, dqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possaln ser objetioamente definid,os pelo
edital, por meio de especificações usu4is no merca.do."

Destaca-se o vocábulo "poderá" no dispositivo, e não

"deverá" fazê'lo pelo pregão. Logo, é facultativo ao Poder Público.

Em que pese isso, dentre as modaIidades licitatórias, o

pregão afigura como sendo a mais simples, e por isso, acarreta grande

celeridade e ampla participação de pretensos li.itantes, o que converge

com os objetivos licitatórios, confo.me prescreve o art. J9, da Lei n.

8.666/e:

"Lei n. 8.666/qt

ArL 3e A licitação destina-se a gorrantir a obseraância do

princípio constitucional da isonomia, d seleção da proposta mais
uantdjosd pdra a administração e d profioção do

desenaoluimento nacional sustentáoel e será processdda e

julgada en estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administratiaa, da uinculação ao

instrumento conuocdtório, do julgamento objetiuo e dos que lhes

são con'elatos."

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoção do pregão para

acobertar a contratação do objeto do caso cotrente, em vista, primeiro,

que há expressa autorização Legal, e outro, que pelas características

simplórias, ostenta o pregão certa medida de vantagem à

Ad ministração.

I

Pá 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÂ SANTÂ BÁRBARA
-{v. Walfredo Birren.ourr de Moráês ns,,,, Fone/Fax (oa;') r166-Btoo

CNPJ N.e er.r6r.o8oloôôr6o
E-mail: p!E!sb(Arpsb p!.gow U - Nová Sánra Bárbara , Paruná

III.

Ato contínuo, a Administração poderá escolher a CS écie do

pregão que melhor se arnolda para a conrratação em comentário.

Nesse ínterim, embora exista no mundo jurídico o Decreto

Ír. 5.504/oS, que dispõe sobre a preferência pelo pregão eletrônico, dito

preceito normativo, entretanto, é aplicável de rnaneira detida à lJnião,

sendo seu acatamento facultativo aos outros entes políticos, visto a

autonomia administrativa constitucional que eles possuem.

Trata-se, ademais, de urn norte, ern razáo da falta de

regrâmento nesse aspecto pela Lei Geral que rege a modalidade pregão.

Logo, a escolha entre o pregão presencial ou o eletrônico fica a critério

do Administrador, no âmbito da conveniência e oportunidade -

discricionar iedade (gênero), a qual não incurnbe ao presente órgão

jurídico adentrar no mérito.

r!

IV.

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina pela

possibilidade da adoção da modalidade licitatória PreSao Para a

contratação de serviços de oficineiros, podendo ser g pregão resenc iai

ou o eletrônico, o que a Administração deve definir - levando em

consideração, o que sugiro, especialmente o fato da existência de

forne.edo.es aptos ao fornecimento na localidade e/ou regíão.

PaSrna 5 de6



* PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Aw. walfrêdo Bir@ncouru de Móces ns zrr, Fone/Fax (orr) rzó6-8roo

cNPJ N.s er.r6r.o8olooor6o
Ir

t,J J

E-mail: pmnsbfo nsb-Dr.eo".br - Nova Santa Bárbara - Paríná

E o parecer, salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, z3 de março de zor8.

Gabr idaIme e s

Procuradoiia idi

Página ó de 6
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GB PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municlpal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como, considerando o Parecer Jurídico
contido no presente processo, AUTORIZO a licitação sob a modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL t" l9l2OL8, que tem por objeto a contrataÇão de
serviços de oficineiros para secretaria de educação, normatizaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n' 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de OBlOBl2O00, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I \2 I 2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 26l03l2Ol8.

,áz_r
Eric Kondo

Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL€É

|E]'
NovA sANTA eÁRelne

ESTADO DO PARANA

Tipo: It/enor Preço
percentual de desconto

Recebimento dos
11t04t2018.

Menor taxa administrativa ou maior

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

!1s

AVrSO DE LTCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 1912018

Processo Administrativo n.o 2612018

Objeto: Contratação de serviços de oficineiros para secretaria
de educação

lnicio do Pregão: Dia 1110412018, às 10h00min

Preço Máximo: R$154.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil e
cinquenta e três reais e sessenta centavos)

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura llunicipal de Nova Sanfa Bárbara, sffo à
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2610312018.

Marc nio de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n'08012017
o \C\Pa\de vaSânta

95 561 08uto00to§\PJ
Edital Pubhcâdo

,?G,32, fi
u,ffiÉ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, E 0

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.ns b. pr' gov.br

SO



A59 PREFEITURA IúUNICIPAL
lr \r

ll-rtJi NOVA SANTA BARBARA
=Ã'i'"lf=' eStlOO OO pln.qUÁ

PREGÃO PRESENCIAL N" í9/2018
Processo Administrativo n." 2612018

í:
U 0

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçóes por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb. pr.qov. br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime estê Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificaçôes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais peÉinentes ao certame licitatório.

Ma o de Assis Nunes
Pregoerro

Portaria n' 08012017

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8 100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.lsb.pr:gov.b[

I



PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
-§--'r1:=. estpoo oo penluÁ

PREGÃO PRESENCIAL NO 19/2018
Processo Administrativo n." 2612018

Objeto: Contratação dê serviços de oficineiros para Secretaria de Educação.

RECIBO DE RETIRAOA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e

deseja ser informada de qualquer alteraÇáo pelo e-mail
ou pelo tel/ fax

nr?

, aos I t2018

Carimbo Padronizado da Empresa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Cento, t 43.3266.8100, ){ - 86.250-000
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LICITACAO EXCLUS

NOVA SANTA BARBARA 01s

PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2018
Processo Administrativo n." 2612018

VA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA E PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDI vtDUAL ÍMEt) ÍLC 147t2014t.

ABERTURA DA LTCTTAçÃO

Abertura: Dia í1104/20'18, às í0h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às th30min, do dia 1110412018.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria n" 080/2017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (MENOR TAXA ADMINISTRATIVA OU MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO),
que será regida pela Lei 10.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e,

subsidiaflamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de serviços de
oficineiros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e

Cultura.

No dia 1í104/2018, às í0h00min, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito a Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Bauro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, será feita
a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes
Íechados e indevassáveis até às th30min. do dia 1'l lO4l2O18, contendo documentos e

proposta assinada por seu representantê legal, no Setor de Licitações da Prefeitura
lvlunicipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

1. DAS CONDTÇÔES DE PART|C|PAÇÃO
1 .1 . Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de ativrdade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condtÇôes deste Edital e seus

Anexos.

1 .2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 3" da Lei Complementar 1 2312006, entende-se

como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um

licitante habilitado.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ate que

seja promovida a reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

3
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c) empresa que se encontre sob falência, dissoluçáo, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma íorma,

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, na
contratação de serviços de oficineiros para Secretaria de Educação, conforme
descrições constantes neste edltal e seus anexos.

3. DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotaçáo
orçamentária.

4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL
4.1 . As impugnaÇões ao presente edital poderão ser feitas até as í7 horas do 2' (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer

crdadão ou licitante.
4.1 .1 . A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço êletrônico:
licitacao ov. br

(lis

n I
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4. 1.3. Não serão conhecidas as impugnaÇões interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.í.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva para Darticipacão de microemoresa e emDresa de

DOTAÇÔES

Exercíci
oda
despes
a

0qnta
da
despes
a

Funqionat programática Fqnte '
de
recút§o

Natureãa dai:r,

despesa i.
Grupo.da fonte

20í 8 '1610 06.002. 12.361.0210.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1620 06.002.'12.36í.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1630 06.002 12 361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1640 06.002 12.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Deoueno Dorte. qualiÍicadas como tais nos termos do artiqo 3o da Lei ComDlementar
n.o í2312006. com as alteracôes da Lei Complementar n.o 14712O11
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5.2. Não fará jus ao regime difêrenciado e Íavorêcido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
de pequeno poÉe:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representaÇão, no país, de pessoa jurÍdica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra emprêsa que receba tratamento jurídico diíerenciado nos termos desta Let
complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artlgo 3o da Lei Complementar n.o 123de14 de dezembro de 2006:

5-2-4. cujo titular ou sócio partic,pe com mais de 1oo/o (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o Iimite de que trata o incrso ll do caput do artigo 3o da Lei complementar n.o 123
de 14 Oe dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurÍdrca com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrâpasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar,

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurÍdica que tenha ocorrrdo em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituida sob a Íorma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinaÇão e habitualidade.

6, DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope N" 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às th3omin, do dia 11104120í 8, contendo no anverso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

f. 1 i'li.,-U
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6.2. Não será aceito. em oualouer hioótese a DaÉici DâCE o de licitantê reta rdatário.

ENVELOPE NO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 19/2018

ENVELOPE NO 02 - HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' í9120í8

considerado este, aquele oue aDresentar os envelooes aoós o horário estabelecido
ra a ent a dos mesmos com rov m o rotocolo da Prefe M

Nova Santa Bárbara

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhectmento de firma, podendo ser utihzado o

modelo do ANEXO Vll

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas altereções, ou consolidação,

devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriorês não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de

7.5. No ato da Sessâo Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentaçáo, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A nâo apresentaçáo, incorreçáo do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassif icaÇão da sua proposta no

6
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presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na
sessão do pregáo, inclusive,interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos requisitos de habiliteção, conforme modelo do ANEXO
lll do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaraÇão de cumprimento dos requisitos de
habilitaÇão pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO lll.
7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

BZ2

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comp(obatória
dessa condição, através dos seguintes documentos: )^
â) CêÉidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial; " '

7.11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope í - Proposta de PreÇo.

8. DA PROPOSTA
8.1. A proposta de preços deverá ser impressa em 01 (uma) via, entregue dentro do
ENVELOPE 01 - PROPOSTA, conforme constante do ANEXO ll deste Edital:

a) ldentificaÇão da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l);

d) Taxa de Administração, expressa em percentual, não superior a 8% (oito por cento), com

no máximo, duas casas decimais apos a virgula, admitindo taxe zero e não taxa negativa,
sob pena de desclassificação.
e) Ptazo de validade da proposta, que náo deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

f1 Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da assinatura do

contrato;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestaçáo dos serviços,

h) Data e assinatura do proponênte.

8.2. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuÇão,

Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informaçóes sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,

através de diligências ou vistorias rn /oco. No preÇo proposto deveráo estar inclusos os

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerclais, o lucro bruto da licitante e os

demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para

prestação dos serviços licitados.
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9. DA AeRESENTAÇÃo Dos DocuMENTos eARA HABILtTAÇÃo
9.1. No envêlope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitaçáo (item '10), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da AdmrnistraÇão, ou publicado em órgão
da imprensa oficral, os quais serão examinados pela Comissão de Licitaçáo.
9.1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceiteção fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matrizJfilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
citante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço

respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviÇos for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os
documentos deverão estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos.
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como vá dos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABILITAÇÃO:
10.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
íederais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiÇóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de
substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaçáo de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.í.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipars da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidáo Positiva com eÍeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

Iicitante na forma da lei;

í0.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certríicado de Regularidade do FGTS - CRF, íornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

í0.1.5. Prova de inscrição no Cedastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) medianle a //
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emrtida pela Secretana
da Receita Federal do Brasil,
10.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (GNDT), -./
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail- lic itaçaoi@lsb.pl.gol.br - rvtrrv.nsb.pr.gov. br
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't 0.2. DocuMENraçÃo coMpLEMENTAR:
10.2.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do al. l" -/
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
inciso V do arl.27 da Lei n.8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO lV.

10.2.2. Documento declarando que o licrtante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO V.

10.2.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emrtida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.4. Declarução de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

,I0,3. PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA;
10.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0í (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica dê dirêito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo

empresarial.

í0.4. PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TECNICA;
10.4.1. Comprovação de capacitação, conforme exigido no anexo I (Formação necessária
para prestação dos serviços).

10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.6. As certidóes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificaçáo da autenticidade no sítro

correspondente.

10.7. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇão em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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1 0.9.1 . Havendo alguma restriÇão na comprovaÇão da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negâtivas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

1O.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contrataçáo, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitaÇão e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.í0. Para certrdóes emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas
emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

10.1 1 . A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do

contrato.

1í. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
11.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serâo protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presenÇa dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.

11.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaração de que cumprem as condiÇóes de habilitaÇão, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos
lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificaÇão da sua conformidade com os reqursrtos estabelecidos neste
instrumento.

11.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de

participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formars.

'1 1.6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - un,rv.nsb t or,.br
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11.6.2. F alla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
í í.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereÇo completo poderá também ser preenchida pelos dados
constanles dos documentos apresentados no envelope N'2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorizaÇão de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

1 1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1í.8. Caso duas ou mars propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de MENOR
PREÇO apresentado para a taxa de administraçáo a ser cobrada pelos serviços a serem
prestados e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderáo

fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

1í.í0. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deflnidas no subitem 9.9,

poderáo os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbars e sucessivos, quaisquer que sejam os preÇos oferecidos.

í 1 .1 1 . Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço;

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do últrmo preço

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaÇão das propostas,

í í.13. Não serão aceitos lances verbais de taxa de administração negativa.
1 1 .1 3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preÇo

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela AdministraÇão ou com os preÇos

pratrcados no mercado.

1í.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preÇo

proposto, aquele que estiver acrma do valor estimado pela administração.

1 1 .16. Sendo aceitável a proposta de MENOR PREçO POR LOTE (MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA OU MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO) ofertada, o Pregoeiro
procederá à abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante
que apresentou a melhor proposta, para veriíicação do atendimento das condiçóes de

habilitação fixadas no item I - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENToS PARA
HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

3:t
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1í.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licrtante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.í8. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaÇão, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 1.17.

1 1 . 19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oÍerta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à habilitaçáo do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassiíicada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1'1.21. No caso de vícro na documentação de regularidade fiscal da habilitaÇão apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condiÇão de regularizaçáo da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.9 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situaÇáo
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.26. No orazo de 0í (um) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante
declarada vencedora. deverá apresentar sua orooosta com os ve ores devidamente
aiustados

1í.26.1. Na recomposição final, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, náo poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valo(es) consignado(s) na proposta rnicial.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.27. PodeÍá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

seráo posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
pros§eguimento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro inÍormará, com um mÍnimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,

12
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íicando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaÇão direta, por
mero eletrônico de comunicaÇão à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda Íechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.
11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a execuçáo definitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

12. DAADJUDICAÇÃO E DA HOi,IOLOGAÇÃO
12.1. No julgamento das propostas, será consrderada vencedora a de MENOR PREÇO POR
LOTE (MENOR TAXA ADMINISTRATIVA OU MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO),
desde que atendidas às exigências de habilitaÇão e especificaçôes constantes deste Edital.

12.2. O oblelo deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro ad.iudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologaÇão do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposiçâo de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13. í. Ao final da sessão, qualquer citante poderá manifestar, motivadamente, a intenÇáo de

recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

manifestaçáo imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicaÇão do objeto da ltcitaçáo ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaÇão das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imedrata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso Xvlll, do art. 4' da Ler n' 10.520, de 1710712OO2, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de LicitaÇoes, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb.pr.qov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade

C:S
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competente, devidamente iníormado, para apreciaÇão e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
13.3. í . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçóes do site
www. nsb.pr.qov. br.

í4. DO CONTRATO
14.í- Como condiÇão para celebraçâo de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçôes de habilitação,

í4.2- Quando o proponente vencedor não apresentar sttuação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sançóes
cabíveis.

14.3 - O contrato terá vigência de alé 12 (doze) meses, entrando em vrgor logo após a
assinatura do contrato.

14.4. O pÍazo de execução do contrato será de I (oito) meses, a partir da assinatura do
contrato.

15 - OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

15.1. Executar o objeto contratado, coníorme as condiçôes prescritas no presente

instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no

Anexo I deste Edital;

15.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

15.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviÇos, de acordo com as

especiíicaçoes constantes da proposta e/ou instruções deste Edrtal e seus anexos.

15.4. Responder civil e criminalmente por todos e quarsquer danos pessoais, materiais ou

morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execuÇão da presente licitaçâo,
isentando o Municípro de toda e qualquer responsabilidade;
15.5. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais e

comerciais, resultantes da execução do contrato;
í 5.5. í . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, ficais e

comerciais, não transÍere à Administraçáo Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do contrato,

15.6. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
execução do objeto da presente licitaçáo, atendidas todas as exigências legars pertrnentes,

tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de seguranÇa no trabalho e

previstas na legislaÇão específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, Íundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente hcitação, por mais

029
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especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edrtal, para com as quais Íicará
única e exclusivamente responsabilizada;

15.7. Custos relativos a deslocamento, para transporte dos profissionais, seráo por conta da
Contratada, observada as normas de segurança do trabalho e de trânsito, náo cabendo
nenhum ônus à Contratante;

15.8. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem
competirá deliberar a respeito, toda e qualquer sttuaÇão anômala no decorrer da execução
do objeto da presente licitação.

17. DO VALOR
17.1..O valor total estimado para esta licitação será de RS154.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil
e cinquenta e três reais e sessentâ centavos), podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art.
65 da lei 8.666/93.

í8 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento ocorrerá mensalmente em até 30 (trinta) dias após a prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida
con1untamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às

contíbuiÇões socrais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da
Lei Federal n." 8.21211991, às contribuiÇões instituÍdas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certiflcado de Regularidade de Situação junto ao
FGTS,

18.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agêncra e o N'da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaÇão do pagamento.
18.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçóes, encargos, tnbutos, etc, devidas pela licilante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregáo Presencial.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigaçâo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correÇão monetária.
í8,5 A empresa vencedora deverá apresentar a rêlação nominal de oficineiros

contratados, fazendo juntar cópia do contrato de trabalho e/ou do respectivo registro

na CTPS, cópia dos depósitos bancários referente aos salários pagos no mês de

referência ao oficineiro, cópia das guias que comprovem os recolhimentos

previdenciários e fundiários devidos com base na contratação adotada pela empresa,

cópia da folha ponto e/ou de frequência do oficineiro que demonstrem a regularidade

do serviço prestado devidamente atestado pelo fiscal que acompanha o contrato em

nome do Município de Nova Santa Bárbara.

19 - DAS PENALIDADES

5I
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í 9.1 - Pelo inadimplemento das obngações, as licitantes, conforme a infração, estaráo
sujeitas as seguintes penalidades:

19. í.1- Deixar de apresentar a documentaÇão exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

í9.í.2- Deixar de manter a proposta (recusa ,njustificada para contratar); suspensáo do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre
o valor total do empenho);

í9.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: adveftência;

19.í.4- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

19.2 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em

favor Ca contratante, ou cobrados judicialmente.

19 3 - O descumprimento parcial ou total das obrigaçóes, não será considerado como
inadrmplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,

devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

20 - DtsPostÇÕEs FtNAs

20.1 - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49

da Lei Federal 8666/93).

20.2. - Quaisquer dúvidas, informaçóes e esclarecimentos sobre esta licitação serão
prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à

Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, CeaÍo, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.

Art.7 da Lei Fedetal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciddo no Sicaf, ou nos sisÍeíras de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até s
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominaçóes regais.

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail -licitacao nsb.pr.gov.br - rvurv.nsb.pr.gov.bt'
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Fone: 43-3266-8100 ou por e-maili licitacao@nsb. pr.qov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos nestê edital, excluir-se-á o dia do inÍcio e
incluir-se-á o do vencimento.

20 4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666/93.

20.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitaçáo determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respeclivo conlrato
administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruÇões, bem como das

disposiçóes legais acima especificadas, não serão aceitas como razôes válidas para
justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

20.6 - A participação do licitante neste pregáo implica na aceitaÇão de todos os termos deste
Edital.

2í. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
21 .1 . ANEXO I - Termo de Referência;
21.2. ANEXO ll - Modelo da proposta;

21 .5. ANEXO lll - Modelo de Declaraçáo (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

21.6. ANEXO IV - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao

Trabalho do Menor;

21 .7. ANEXO V - Modelo de DeclaraÇão de ldoneidade;

21.8. ANEXO Vl - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
21 .9. ANEXO Vll - Modelo de Credenciamento.
2í .10. ANEXO Vlll - Modelo Declaração de Não Parentesco;

21.í 1. ANEXO lX - Minuta do Contrato.

22. OO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Sâo JerÔnimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licrtaçáo.
Nova Santa Bárbara, 2610312018.

,z/ r"
c Kondo

Prefeúo Municipal

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.gov. br - s.rvw. n s b. Dr. qov. b r
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Marco e Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

033

erçMüa;ih

\
\,l

Eráied da silva
Secretária Municipal de Educação Esporte e Cultura

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - u'r.vrv.nsb.pr.gov.br
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PREGAO PRESENCIAL NO í9/20í8

ANEXO I

TERMo oe RereRÊrucrl

1. Do Objeto e Valor Máximo

1.1. A presente licitaçáo tem por objeto a contratação de serviços de oficineiros, para suprir as necessidades da Secretarra Municipal de Educaçáo,
Esporte e Cultura, conforme especificações abaixo relacionadas.

2. ESPECTFICAÇoES DOS SERVrçOS/ PREÇO ESTTMADO

LOTE í

oescRrçÃo oe
OFICINA

CARGA
noRÁnra
SEMANAL

NUMERO DE

PROFISSIONAIS FORMAÇAO NECESSARIA PARA
PRESTAÇÃo DoS SERvIÇoS

VALOR
POR

OFICINEIRO

VALOR DA
EMPRESAITE

M

TAXA
ADMINISTRA

TIVA
nlÁxua 121

Diploma em curso de Artes Marciais +

Experiência na área de atuaÇão no
mínimo de um ano.

800,00
I Artes I\/arciais 16h

01 1.398,46
8o/o

Artesanato 16h

01

I\Iagistério/Ensino Médio + Certificado em

Artesanato +

Habilidade Comprovada
800,00 1 398,46

2 8o/o

Banda e
Percussão Musical

16h

0í
Magisterio/Licenciatura Plena ou

Cursando Pedagogia + Certifrcado de
Curso de lt/lúsica + Habilidade

Comprovada.

800,00 1 398,46
3 80Â

EducaÇão Física + Certificado de dança + 800,004 Dança 8%

l9

llua Wallicdo Biltencouí dc Molacs n" 222. Cenlro. I 43. 3266.8100. >{ - 86.250-000
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E S TADO DO PARANA

01 Registro no CREF16h 1.398,46
5 Ginástica

16h 01

Licenciatura Plena ou cursando Educação
Física + CREF. 800,00 1.398,46

8o/o

6 lnformátice
20h 01

Mag isterio/Licenciatura Plena ou
Cursando Pedagogia

Certificado de Curso de lnformática
900,00 1.573,26

8%

02
Magistério ou

Licenciatura em Area Pedagógica
7 Orientaçáo de

Estudos 40h 1.800,00 3.146,52
AVo

8 Recreação í6h
0í

Licenciatura em Educação Física + CREF 800,00
1.398,46

8%

9 Xadrez Tradicional 20h
01

Magisterio ou Educação Física 900,00 1.573,26 8o/o

Obs. Os valores acima serão fixos. A proponente deverá ofertar a taxa administrativa em percentual de desconto, não superior a 870, sobre o
preço da empresa.

3. DO PRAZO PARA INICIO DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO
3.1 . O prazo para início da prestaÇão do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da assrnatura do contrato.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo de execução do contrato será de I (oito) meses, a partir da assinatura do contrato

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.í. O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato.

6. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deveráo serem prestados na Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano e Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker

7. INFORMAÇÓES ADICIONAIS

7.1 Do pêzo, recebimento, forma de pagamento e demars regras estarão dispostas no Edital de Licitação.

20
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NOVA SANTA BAI.BARA )

rsrÁDO OO P.4eÁ.1,1Á

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

Pregão Presencial No í 9/20í 8

Contratação de serviços de oficineiros, conforme especificaçôes constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital Pregão Presencial No 19/2018, nas
quantidades e especificações abaixo definidas:

Item Descrição da
oficina

Carga
horária

semanal

Número de
profissionais Formação necessária para prestação dos serviços

Valor bruto
por

oficineiro

Valor bruto
da empresa

I Artes Marciais í6h
01

Diploma em curso de Artes Marciais + Experiência na

área de atuação no mínimo de um ano. 800,00 1 398,46
2 Artesanato 16h

01

Magistério/Ensino [\Iédio + Certificado em Artesanato
+

Habilidade Comprovada
800,00 1.398,46

3 Banda e

Percussáo Musical
16h

0í
Magistério/Licenciatura Plena ou Cursando

Pedagogia + Certificado de Curso de Música +

Habilidade Comprovada.
800,00 1.398,46

4 Dança
í6h 0í

Educaçáo Física + Certificado em Dança + Registro
no CREF

800,00
1.398,46

5 Ginástica
í6h 01

Lrcenciatura Plena ou cursando Educação FÍsica +

CREF, 800,00 1.398,46

6 lnformática
20h 01

Magisterio/Licenciatura Plena ou Cursando
Pedagogia

Certificado de Curso de lnformática.
900,00 1 573,26

2t
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7 OrientaÇão de
Estudos 40h 02

Magistério ou
Licenciatura em Area Pedagógica 1.800,00 3146,52 ô

8 Recreação 16h

01

Licenciatura em Educação Física + CREF 800,00
1 398,46

I Xadrez Tradicional 20h
01

Magistério ou Educação FÍsica 900,00 1.573,26

A Taxa administrativa proposta é de (informar o desconto em percentual (%) não superior a 8%);

- Prazo de validade da proposta (náo inferior a 60 dias corridos, caso não seja indicado, será considerada 60 dias corridos);
- Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da assinatura do contrato;
- Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestação dos serviços;
- Declaramos que, na taxa administrativa proposta estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviÇos objeto
desta proposta.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

22
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PREFEITURA N4UI'JICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
".:. 

-rr'-'*ú.. ESTADo Do pARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO ilt

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial N" 19/20í 8

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no or rntermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da RG n0....... e do CPF
no.. .. .. .... .. ........... declara que " Alende Plenamente" aos requisitos de Habilrtação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de

2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

035

Nova Santa Bárbara, Paraná- E-E-mail li sb r ov.br - rvrwv.nsb .or.Írov.br
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NOVA SANTA BARBARA
.:.n''*É- ESTAD o Do pÀRÁNÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IV

DECLARAÇAO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial N" 19/2018

Prezados Senhores

A empresa

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no_ e do CPF no

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 quatoze anos, na condição de

aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Em presa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

:, i.J

inscrita no CNPJ sob no

24
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NOVA SANTA BARBARA 0iú
ESTADO DO PARANÀ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO V

DEcLARAÇÃo DE IDoNEIDADE

Pregão Presencial N" í 9/2018

A (empresa)................ estabelecida na

.., no ........... ..., inscrita no

CNPJ sob no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N' í 9/20í 8,

instaurado pelo Munrcípio de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, íirmamos o presente

Local e data,

Assinature
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail licitaca NS ov.br - rwvrv.nsb nr.sov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAçAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No í 9/20í 8

A (empresa)........... estabelecida
na...................... ., no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura
l\ilunicipal de Nova Santa Bárbara, na modahdade Pregão Presencial No 19/2018, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

ü1i

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao@nsb.pt€o:i.bt - rvtll.nsb r ov.br
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L* NOVA SANTA BARBARA 012

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VII

TERMO DE CREDENGIAMENTO

Pregão Presencial No 19/20í 8

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representadapelo(a)Sr'(a)-,cREoENclAo(a)Sr,(a)-
(CARGO), portado(a) do R G. no

".-ri*,çaon",,od,id"dJ:fl ilTli::l':.iii:T#rXy'#T:".i:.HlH'I'.:ilH:
de oíicineiros, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos lnerentes

ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs. Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de flrma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigoo;

c) Documento de ldentificaçáo;

e C.P.F. no

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitacao,@nsb.pr.sov.br - wrvrv.nsb r o ,.br
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l*lri NOVA SANTA BARBARA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vilt

DECLARAÇÃo DE NÃo PARENTESco

Pregão Presencial No í 9/20í 8

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob
ono-,porintermediodeseurepresentantelegalo(a)Sr
(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No í9/2018, da Prefeitura
l\/unicipal de Nova Santa Bárbara, que náo mantém em seu quadro societárro ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em [nha reta, colateral ou por afinidade, até 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.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

04li

Nova Santa Bárbara, Paraná - F, - E-mail licitacaoízDnsb.pr.qov.br - rlrvrv.nsb ov.br
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ES TÁDÔ DO PI\EANA

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
NovA sANTA gÁnganl E A EMPRESA

Referente Pregão Presencial n.o 19/2018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 19/20í8, de um lado O ttlUtttCiptO DE NOVA SaNtn eÁneeRA. pessoa
jurídica de direito público interno, inscrrta no CNPJ sob o no 95.56 í .080/0001-60, com sede
na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste
ato representado pelo seu Prefeito lvlunrcipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador

do R.G. no SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR-CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, 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 condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a prestação de sêrviços de

oficineiros, conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o '19/2018 e

especificado abaixo:

Item Oficina
Carga
horária

semanal

N'
Profis
siona

is

Nome do
oficineiro
indicado

Valor
por

oficineiro

Valor da
empresa

Taxa
administrativ
a ofertada (%)

I Artes
Marciais

16h

01 800,00 í 398,46
2 Artesanato 16h

01 800,00 1.398,46

3 Banda e
Percussão

Musical

í6h
01 800,00 1.398,46

4 Dança
16h 01

800,00
í 398,46

Nova Santa Bárbara, Paraná - -E - E-rnail- licitacao@nsb.pr.gov. br - rvrvw.nsb r
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverâo serem prestâdos na Escola Municipal Edson

Gonçalves Palhano e Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker.

CLÁUSULA TERCEIRA . DO INICIO DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para inÍcro da prestação dos serviços e de 2 (dois) dias úteis,

contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregáo Presencral n.o 19/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 

-.
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 execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre

os anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que

vierem a ser realzados e que importem em alteraÇões de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

CLAUSULA QUINTA. DO PREÇO
Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA um valor total de R$
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o avenÇado no contrato,

mediante apresentaÇão da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente
30
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) Grnástica
í6h 0í 800,00 1.398,46

6 lnformática
lun 0'1 900,00 1.573,26

7 OrientaÇão

de Estudos 40h 02
1.800,00

3.146,52
8 Recreação 16h

01

800,00
1.398,46

9 Xadrez
Tradicional

2011

01

900,00 1.573,26
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ES TADO DO PARANA

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçóes
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo í 1 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiçoes instituídas a tÍtulo de substituição, e às contribuiçôes devidas,
por ler, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, apresentação
da relação nomrnal de oficineiros contralados, fazendo juntar cópia do conlrato de trabalho
e/ou do respectivo registro na CTPS, cópia dos depósitos bancários referente aos salários
pagos no mês de referência ao oficineiro, cópia das guias que comprovem os recolhimentos
previdenciários e fundiárros devidos com base na contrataÇão adotada pela empresa, cópia
da fqlha ponto e/ou de frequência do oficineiro que demonstrem a regularidade do servrço
prestado devidamente atestado pelo fiscal que acompanha o contrato em nome do Município
de Nova Santa Bárbara. O pagamento será efetivado em até í0 (dez) dias do aceite da nota
fiscal e dos documentos pertinentes, assim como do respectivo empenho realizado pelo

Setor de Contabilidade da AdministraÇão.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
a) O contratado e responsável pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato;

b) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos

trabalhistas, ficais e comerciais náo transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A rescisão contratual 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
no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzrda a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração

PARÁGRAFO Útttco - Quando o vencedor der causa a rescisáo do

contrato, alem de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do

contrato e demais penalidades previstas, fica sujeito a uma das
segurntes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitaçâo 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 motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES

n46

Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - \\t\ w .t]!b.pr.gor'.br
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Em ocorrendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigaçóes
assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

civil por indenização integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a
título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cr-Áusula DÉcrMA - DA DorAçÃo oRÇAMENTARTA
As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da dotação orçamentária no

< DOTACOES, CONTRATO#T>

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE UGÊNCIA.
O presente contrato terá validade até í2 (doze) meses, entrando em

vigor logo após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do contrato será de 8 (oito) meses, a partir da

assinatura do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônrmo da Serra 'Paraná, para a

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03

(três) vias de igual teor, na presenÇa de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

c

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao2nsb.pr.sol.br - u'rvrv.nsb v. br
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coRRESPoNDÊncta tHrenNa

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2610312018.

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do Pregão Presencial n'
1912018, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros para secretaria de
educação, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n'
8.660/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosament

Elaine Gris
Set

na Luditk o3 antosti
rdeLi çoes

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.E 100 E - 86.250-000 Noya Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails liçitacaorânsb.pr.qov.br - ww§.nsb.pr. qov. br



PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE NOVÂ SANTA BÁRBÂRA
Âv. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz

Fone/Fax (o43) 3266-8roo
E-mail: pmnsb@nsb.pr. gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departarnento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Processo licitatório n. 026/Â - procedimento pÍe4ã,o presencial o. otg/fi.

Foi encaminhado a esta Procuradoria Jurídica pedido de

pârecer acerca da regularidade da minuta do edital e anexos do processo

licitatório autuado sob o n. oz6/18, procedimento pregão presencia[, destinado à

contratação de ser'rriços de oficineiros, conÉorm. requerido e fundamentado pela

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

E o relatório.

Antes da incursão no objeto central do presente Parecer,

cabe mencionar que o mesmo está sendo produzido sob o páreo das disposições

do parágrafo único, art. 38, da Lei n. 8.666/gl, a qual dispõe ser obrigatória a

aprovação das minutas do edital e ânexos por parte da assessoria técnica

ju r íd ica.

Esclarece-se que questões de cunho preliminar, tais como

a escolha da modalidade e a presençâ de documentação fundamentaI no certame

já forarn verificados, sendo, pois, esta análise exclusiva quanto aos

instrumentos de vinculação do processo administrativo,

--'\j*

Pois bem.

P 1n ez
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Fone/Fax (o 4) 3266-8r oo
E-mail: mnsb nsb. ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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A respeito da incumbência desta assessoria técnica, não

se vê, às claras, vício de irregularidade no edital e ânexos.

Tanto o edital quanto a minuta do contrato (leia-se

também ata) corr.spondem aos reclamos legais e principiológicos aplicáveis à

espéc ie.

Particula rmente, a minuta do contrato (.to.ramente,

aplicâ-se à ata) ostenta bastante clareza em seus termos, constando, entre

outras, cláusulas que estabele."m, r) o objeto e seus caracteres; b) o regime de

execução ou forma de Éornecimento; c) preços e condições de pagamento; d)

p.azos; e) direitos e deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as disposições

do art. 54 e seguintes da Lei n. 8.666/y.

Com

íavorâvel à aprovação dos

prosseguimento do feito.

efeito, esta Procuradoria externa mânifestação

instrumentos de vinculação, balizando, assim, o

E o parecer, salvo melhor intelecção.

Nova San Bárbara, z6 de março de zol8.

Ga rle lmeida de esus

P rocura orr rl a

P âgína z d,e z

ta
1



26t03t2014 Murâl dê LiotaÇóes Municipais

R.curro5 provêniêht.r dê org.ni5ho. Inrêrna.lonâir/nulril!têràrr d. crédl

í1',.:'

Detalhes processo lrcitatório

TCEPR

Inshiuição Frnan.elra

Ccntralo dê Ernp.éslrmo

reliêr

Élltdadê Exec!tora MUNICjptO DE NOVA SANTA BÁRBARÁ

Ano.201S

NÔ Jicitaçàô/dispensa/rnexigrl) lrdàder I9

14o.laldêde' pregào

únrero edrtãl/pro(essr' )6r2018

I

I
l

__,1
De;cÍrção Rêlun"Lca do ODJêto' CONTRA-IÂÇÀO DE SERVIçOS DE OFTCI FIROS pAR^ SECRETARIA DE

EDUCAçáo

Éôíma de Avahç;o

Dotdção Orça{rcn!àrE'

Pieço máxlmôlReferên.ia de prêçc -

Rs'

Dêta de Lançarnento do Edilal

Dara da Ab€rtura das Propôslas

llOV^ Dalã da Áb€rtLra cas Proposiàs

Dôta CanceLameJrto

06002i21{r102r0201613q039000C

r 54.051,60

1610312018

11/CÉ/20r8 Oara Reg srrô

Dala Reg stro

26/0311N18

c -062507959 (!pgo_!i

httpsr/servrcos-tce.pr.gov-br/TCEPRyMunrcipal/AMUDêtalhêsProcessoCompra.aspx 111

r-iL'.1
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Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, de 02 de abril
de 20í3.

Edição N" í204 - Nova Santa Bá.bara, Paraná. Segunda.feira, 26 dê Março dê 20í8

I - Áto8 do Podêí Erêcutivo
OE ITA

PREGÃO PRESENcIAI. N" 18/2018

Objêtoi Conllatâçáo de êmpresâ para coníecção e inBlalação dê calhas, rufos e

condulores rêtángulares,

Nova Sanla 8áóaÍa 26/0320í8

ENCIAL M 21l2018

0bjêto: RegislÍo de preços parâ êvenlual aquisição de melalon, tubos, canos
gahanizados, cantoneiraÂ, íêrÍos e oulÍos,

pÍ qcv br

Nova Santa BáÍbaÍa. 2ôl03i2018

Írpor lúenor preço. por lolÊ.

-c€bimenlo 
dos Envelopes Até às 09h30min. do dia 1210112019.

-io do PÍEáo 0iâ 12104,20í8, às 10h00m'n.
Preço máxmo: R!10.802,00 (dêz mil, oitocentos ê doi6 rêais).

lÂÍoIofÂÁe§-.,]ç!!!l!EÊúaI!Â: podeíão ser obbdas em horáro dê êxpediente na

Preíeihrra Mun cioal de Nova Santa Bàrbara s o à Rua Walhedo BrilencouÍt de Moraes n"

222, pelo lane 43-3266t100 poí Êmarl lqleçgq@!§Ullgqu or pelo srl€

Í po. MenoÍ píeço poírleÍn.
Rêc€brmênto dos Envelopês. Áté às 13h30min. do dÉ 12l04i2018
ln cio dô PÍEão D'a 12rc42018, às 14h00min.

Preço marimo: R§82.948 31 (orlenta e dos mrl novec€ntos e qLrarenta e orto Íeais e tinta e

um cêntâvos),

l0lelE&if§-ClEdfEÊltilÊ§: podeÍão seÍ oblrdas em hoíàflo de expedrenle na

PreíefuÉ Munidpalde Nova Sanb BáÍbaÍa, srlo à Rua Walftedo B llencoud de l\,4oraes n"

222 pelo Íffe 43-3266-8100, poí Emal cilacaoônsb prooú br ou peio ste

Marco António de As6is Nunes
PregoeiÍo

Podaíra n'080/2017

Marco Aítôíio dê Assis Nunes
Pregoerro

Poítana n'080i2017

0bjêto: Contrataçào dê sêÍviços dr oficinêiros para Secretaria de EducâÉo,

T po: llenor preÇo po.lole (Ínenor lara admrn slÍatrva ou maioÍ peícentlal de desconlo).

Receb menlo dos Envelopesr Até às 09h30min, do dia 11/0.1n018

lnDodoPregáo 0iâ11m42018,às10h00min.
PÍeço Ínáximo: R$ 1y.053,60 (cento e crnqúenla e quatro mil e cinquênta e trés reais e

sessenta cenlavos).
lnformecóês Complêmêntârês poderáo ser obhdas em hoÍáno de expêdrenle na

PÍeíeituÍa Lllunrcipal de Nova Sanlâ BárbaÍa, sito à Rua WalfÍedo B ltencourt de Moraes n"

REF.r Dispensa dê Licitáçào n." 62018.
PÁRTES: Municipio de Nova Sanlâ Bárbara, pessoa iuÍidrcá de drÍelo publico nlerna

nscÍilá no CNPJ sob o n'95.561.080/0001-60 corn sede admrnrsúallva na Rua Walíredo

BrtlencouÍt de t,(oÍaes, 222 nêste a lo rêpÍesen lado pelô seu PÍeíerto l'4!n rc pal, Sr. ÉÍic
Kondo, ê â empresa CLINICA VIPMED . SERVIÇoS SAUDE LToA - ME, rnsffLa no CNPJ

sôb n" 22.E12.1590001-43. com sede na Rua,lorge Baíos, 1380 ' CEP 86420000 -

BaríÍo Cenlro Cadópols/PR neste ato reprêsentado pelc Sr. Âlyaío Apaíêcido MaÍquês.

Avtso oE LrcfiÁcÂo
PREGÃO PRESÉNCIÂL M 19I2OI E

222 pelo Íone 43'3266€100, por EÍnâl licrtâcao@nsb oí.oov bÍ oo pelo srtê

08JEI0: ContíataÇáo dê pêssoas iuÍidicas dê assisténcia à saúde, para

complemênta r serv iços junlo à secretaÍiâ dê saúdê municipal.

vaLoR: R$ 6.095,00, (Sêis Milê NovênL e cinco Rêais)

PRÁ20 DE VIGÊNCIA: 60 (sêssênta)dias ou sela, até 21105/2018.

SECRETÂR|Á: Secrelana muniooal de Saúde.
RECT RSOS: SêcÍelana Munlopêlde Saude.
RESPONSÁVEL JUR|olco: GabnelAlÍnerda de Jesus. oAB/PR n' 81.963.

DATA DE ÂSSINATURÂ CoNTRATo: 26/03n018.

coNcESSÃo DE DÁRtA N" o84/20i8

0 Preíe[o do Mun cipio de Nova Santa 8àÍbaÍa, Eslado do Paraná, usândo das

âlnbu @s que lhe sào conlendas por Ler, tendo em ústa as !q§_!1!!91pÊE-d-q094
lLZZl2qÉ beÍn mmo lnslruÇoes NorÍnatvas do Trbunal de Contas do Estado dc

Pârâná C0NCEDE 0hRh(S), como segue

sÉRGIo BTIENcoURT
MotoÍisla
Saúde
Rg 1í1,00 (cento e Cinquentâ Reâi6)

CURTEA.PR
solEÍTaÇao oE otÂRtÂ Ao t oroRrsra sÉRcD
BIrTENCOURT, SÉNDO RI IOO,O! REÁIS PÂRÂ CUSTEAR

DESPESAS COM ALIMENTAÇÂO E R3 5O,OO,REAIS PARA

ABASTECIMENTO DE VEICULO, EM VIÂGEM A CIDÂDE DE

CURÍTIBÁ.PR, NO DIA 23 DÉ MARçO OE 2018, PÀRÂ LEVÀR
O PACIENTE LEÂI,DRqE!U§OL!VE]8Â A UiíA CONSULTA

r nsb cv.bÍ

Nova Santa Baíba ra. 2ô1032018

Marco Anlónio de Assis Nunes
Pregoerro

Porlana n'080/2017

Avrso oE LrcrracÃo
PREGÃO PRE§ENCIÁL N" 20NO18

0bjêto: RêgislÍo dê pÍêços para evenlual contÍâtação dê pêssoa juridica presladoÍâ

dê sêÍviço6 de asÊi6lência e saúde, especiÍcaÍnentê de consuha6 para supft
horáÍios âltêrnatiyos, notumos, Iinais de sêmana e leriados.

Trpo I'ilenor preço, por item

Recebimenlo dos Envelopes Até às l3h30min. do dia 1í101/2018

lnloo do Pregáo oia 1í10412018, às 1lh0omin.
Preço ÍnáxiÍno Rt248.400,00 (duzenlo6 ê quaÍênle ê oito mile quatíocênlos rêai§),

lníormâcôês ComolêmênlâÍês podeíão ser úhdas eín hoíáro de erpediente na

PÍeÍe tura MuniâDal dê Nova Santa 8árbaÍ4. srlo à RLra WalÍredo B ltencoui( de lúoraes n"

222, pelo rone 43-3266-8100, por Emal !]!E!êq@!§D,Ig!r[ ou pelo srle

Nova Sanla 8ârba.ê. 26032018

SeÍvidoÍ:
Cargol
Sêcrêtaria/0epartam6nlo
ValoÍ (R$)l

Dêslino:
objetivo de Vl.gem:

Marco Ánlónio dê A6sis Nunes
PÍegoero

PoÍtaÍa n'080i2017

MÉDEA No HosPlrÂLANGELTNA caRoil.
23/03i2018

18,{0r018

ERIC KONDC

Data do Pagamento
U do Pagamêílo:

Diário Oficial Eletrónico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruá WalÍredo BrtlencoLrÍt de MoÍaes n"222 - Cenlro

Fonei Fax (43) 3266 8100
E-mãrl drânooÍc aL@nsb Pr gov br

lw -sb p,9or b'
ww trânspaÍencrapaíana com brldoensb

a)

lG!.!.ro !::n:É p.i Cer:r- rJ .:jr.
B.rDãa P.É,erúa \lúa.,rar g45ê:i!Ji-Jii êi ra sar-: -
- S€ aúgn!dàJ: ê gâíaxdá d€s.e.i,,e ,.!!.ii:i; ir:.i.
oos lÉ hrro;rnü rals.arên.'acárá ra:5.r q L:.É.sa

4à
§á

EIRÂTO DO COIITRÂTO N" 5/20í8
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^!tso 
DE LlcrÍ cÀo

PREcÀo PcEsEn lÀr-,lr. c,ro,t

Á Pt aêituE MuiciD.l dê 6u.rótm r@ Éhlio qu Erl
Éliz rc dr ll & Eíçô & 2013, lg @:m üIrê eú u eedq
riord, i Ru P.t!, 36, licÉCo É E d.liúa. PEgno o'4/201[, do
ripo Mffi PÉ§a, Pú,rd u roiD pEdi.l. objdo 

^q!úaÉó 
dc

mBi.ú odonblógjd d6t dd - rk.ditu dr clütt
oi,..rolfuie ü §ãcúrü Muicid e stú{,.. hÍdr,.ínê !.lo
F@fu (a4 l63a-1210 - D.p.Jl,Mtó & Licii+ô.r . C.oF.s.
Pbl@lo & Íúind! vn ilrqEd sir.:
Ew.guplErFgoxbr/Ediús c Licil.Tio - PÍ.aàô 2013. E-mil:
.Lüiô.h.ú!,61@tMril..m a FruplEr@ul..@br

Gur.reD . PR, 27 & fd@iE de 2013
CTAIJDIO BAISTA PERTIN.À

Pr.gcüo

PRIFEIIURA MITNICIPÁI DE IGUATT]

^tlsÍ) 
DE r-|crÍÀ.Áo

PREGAO P§XSÍ]IC-I^L N' UDOTI

Isutu-PR 2l d€ ruço d. 2013
ANÀ LUCIA DE 5OU2á

Pr.!EiE

^r,rso 
DE Llc[^cÁo

Pnxc^o PRfÁEtcl.ÂL !i§ n/201t

ObJ.b Conhqã. d. 6lPÉ p.n pc!{i. d. td96
6F.irliàzb3 ú g6rÀô ffú'ÊirÀ cedbd . d. -ooFrbrMtó
E D.Ebç6.r {'. 6nB, É ô qú d 6iç4 6ôPr.art n:
oridá(.ó. d.hd.ç,. do Plejrfu (PLno Pluiúu.l . t i dc
DjÉiÉ Oredúia), Oriúr.É. . .Làd4i. do Orçmb,
har @@ únpcnfi2l:nb ú qÉqroioriauCô d, a*'Aaô
C&ÉbrL tlrlo*io ds AúréEiE Púlrd, Oridtaio e
ÀodÍ'ih.'qto d.i PlE(n.r d. cdb uurl Jub b Tribúd
& Ceb dõ Flrrô, OriaE{& . &ú{ÉÁh.M6 da Dlsraa6
d. qE! d. @ê.is e p@s@ . deDi úi{àrôé lt:r,r a

DtÉ .h §ó d. .hqrE ly0rl2013
H«Íio ü ré4. .k ih.tu: 09h&úi,
V:lr edinEJo, nJ 59.&9,m (Ci'ql5E . m* íil *Lqh .

tel: lEfêim Múicip.l d. küúr 
^vdd, 

C.nraám Jr,

bfoúrõ.ú: (45) 32,13J I59

lgu.Il-PR. 26 & úso d. ,0]3.
ÀNÀ fucl Dt souz

arE8cin

PREFEITURA MuNlcÍpÂL DE INDIANóPoLIS

av so DE Boluoloc^çÃo
PREG^O ELETNOYICO N' IO/,OIX

IídiúiD.lidR, ,6 dÊ h.ir. d! 2013
JoclM R ,osÉ PÀrEa

PREFE]TIJRÀ MI]MCIP{. DE JACUÂRIAryA
DEPARTAMENTo DE CoMPRÂs E LICIAÇÃo

^rT 
so DE Lrcrr^c^o

PREGÁo ELETRôNrco ir. ..aors

oBiEro. 
^quiltio 

,L mrd.ú de E o,çio 6rriÀ i
@@Éo d. C.nh fl .qili2rdô dc Drírciàci2 \rs!l ú FsL
Vunrr!âl wàlqulnr Xãvis DÂTÂ Dl 

^BmIUR^ 
DÁ

I ICrTÀC^O ll d. rbril d. 2013. RECEBIMTNm DAS
PROPOSTÂS. dú m.mtÃ ô dn 06 d. :bril de ú 13 ü l6übE do
di. l2 & rb.il d. 2013. ÁBERIUnÀ E IIJLGAMENm DÀS
PROPOSTÂS: l6:0ldiú à l?:lotÉ d. dir 12 d..hril & 2013
n{cto D^ sEssÃo DÉ DtspLrÍ^ D! pREcos. oo.oobB dó ôa
B d. âlht ê 2018.1 ÍoR,r cÕ!§ covpLEMtNfAxEs: o
diEr cortplcro F.lqá H .xhilrdô . âdquirido rhya. rlo sib:
w.bll.6r&br . M2ioE rnÍffi9ô6 D Dept' {L C6DE c
Licibçao - rib. It ç. IÉà.1 Bm6, l,l2 - EI.am (43) 1515.9401)
- Rrel. 045r m ü.dm.dE 03h0 ü ll,l@. dls llLx)m ir
lÍroEi., o .§!ré! óo eMir ftDptuj.s@Búil.m.

,.gú!njr-P& 2? d. E.rço d. 2013.
ELIO ZUB JUNTOR

Fhscim

PPJFEITT,IRÂ MIJMCIPÀL DE LÂRáNIEIRAS DO SI'L

^uso 
Dr tRorÂoc^cÀo

rREc^o pREsEritr^L N' ls/ralt - pMr.s

Objdo: Aquisiçã. d. .{uiFDdto3
hê*fEiÉb d. produh .!lG.lrgi6 dr rsialM Éniliú.
@tlBirliaçaó, úlm d. r4.s
3lt9l3,20l6,MDrc^rxÀ - Pllj§ 101271,4-09/20 t6
MDÁrcAlXÀ elchEdo cnu. o Miúra'o .b Dêáyol@b
Àgrlrió, ÍqÉnr.do p.b Criu f@úmid F€d.rzl . o hutipio
d. t,djoiE ó sul, objáiv Éo r {6ü(io d. .çõã EldiE &
prúEâs Prôúr - d6lôlrilmb llJ,aúrêl & Éióíic Mir,
.rchs,b ps úcm .qltÚ ..npÉ d. p.{'m púk.

D€!Ílo r inonDadbilid,& d. hmno\ fio púo1úr I
.b.ro. do tu pú dÉ 12 d. ónl & 2011, n 03h3oúr

Âüetu &6 trr.lo!é oShllrnü do ú, 1r,704/2013
Irfom{3á SobE EdlEl. 

^ 
iitEE dã& Edl6l . Íú

ús Éhio düp.niwis p:E comlu m Dcp.tub d.
Licirl{6ê, no rir. do muichio q rhvâ ô .mil

trú1.iru do Sul-PR, ló d. m.íÍo & 2013
EDSON CARLOS BECKER

pEgc@

PREFEITT'RA MT'NICIPÂL DE LOÀ'DRINÀ

^vrsos 
DE Ltcrr^ÇÀo

C@ui@ 6 iDEÉed6 qE erro dispodbilizdt c

cotrcoRxÉNct N' cP,§vGP-620t3

06l@ ú-usio d. ()0 261 de É!É].oio sfilti@ a via
ur6.M & Muiclplo d. L.dnÉ ê Eaiç6 Énl0ld.trLE, om
rôÉiíh@ dô cBuQ (coldo Bô6ine U3iÊdo . q6E)
p.L Muclpro & Iddrú.

tf,,EcÁo pRxsE"\cI r N. pc,sMcp-lat 2ol!

Obie: Reilb d. ?Ír{6 !.É . cváto 1 FÉúçãó d. miçd .k

06 Id@r Fdaaó s ólidd evé. õ ,E
9w.lsd.iÉpiEov.hr QtrilqE inÍmEç,õé nesrriü Éld
cLfG (1r) 1172-4118 N iin& p.lo .'sil:

Ijnqú PR. 27 d. mÍ§. dc 2013
FABIO CAVAZOTTI E SILVA

SEÉúriô Murcip.l .L Gériô Públie

PREFEITURÁ MT'NICIPAL DE MÂR]ÂIVÀ

^usos 
DE RETtflc^CÁo

P]w Aihi rt-rrivo .' ]4,2013
PEgtu Prffi.l N' 172013

Fio diliodo rc EÀd .k Prqlô Plfuial n' 1720t3,
cujo re roi publi..<lo m DoU, D.lú 11 & Erso d. 2013, s€{no
3, Pfuü. 131, plüróa.-& o rtu & rÉ.à,lMb ô3 av.lo9ê. dó
o di. 12 dc rbnl d.2013 rú a l6:@fi! c . at tu @ dE ll dc
ú.il d. 2013 à! 09 úh+ o dird difia.lo Éb'Á di+oniv.l m sit

Prffi A(hini.hovo n' 392013
Tm:d. d. Prqd N' 7,2013

Fie ríitrEr'o rc Edibl d. Tú:d: d. Pr.{s r' 07/2018,

ajo ayü. roi publid. E DOU, @ dia 16 d. @ao & 201 8, s€çio
], PagiE 2t2, o sóil,cm 4.2.J, Dom$+ o pra & tEbrtÉb
dd vcloDd .ê o di. 17 d. úril d. 2013 .ré a 16:008 c I

.hcÍb m die l3 dr rbril d€ 2013 in 09:00h!, o ldid difi.ãdo

.sá disFonitel rc sit Pw.úi.lh.Pí.BoÍbr

Mej,rYá-P& 26 dc I4o d€ tot 3
VICTOR CEIIO MARTINI

PEfo6

PREFEIIURÀ MUMCIPAL DE MOREIRá. SÂLES

^vlso 
DE suspE:{sÃo

PREc^o :t. tÍioli
O hunhiprc d. MÉiÉ Sal.s élv. süFnde. o PESão

Plffiid 0lór2013 qk h po. otjêb ContuÉ. & mprw pe
o Í@ilEb d. situ bfmlE ó. d. tdló. Fie sxp.M ô
tu âÉ :rzli* ô tlspebo 235/2013 - CCFAMG dô rrihrúl
d. cdB do Esrd. do PmÉ.

D^ID:h 2? & rbril d. 201 3
IlfodBçôé CmeleDübÊ Flo Forc.44 1532 3ll9 -

li.i!@2@@Euul6.p..sov b.

R.gidrD de PrErc n' l4l2013. Objtu, C.r[!nÍ& d..nFs pm
llqG§.o dc xnF. & bô@ olqlM, cm €rr&iÊ hidrtuli..,
cm Fo op6&io.rl & rc drim ló @hds c Moroni*hdorr
iftlM d6pa! 6D oFrn r. óló dral-
Dzo ú Erto d! !ü€í@ 10/0.4018
Hdirío d, §,ô & átdr@: lahmni.
\álú 61ifldo: Rl 99.a51,a5 (Nov6b . rcv. mil qurrÊab .
cinqlEb ê ú Éú. qll,frE. dú úE*}
Ia.l: PEídú Mliicip.l d. Isuú, 

^váid. 
c.nháno /n.

Inlom$6: (45) 1248-1159

Eerrr+ àt ío m Muicip,o dr N@ §..nom dls
Gn{.r, PREO^o PRESENCI^L n, ll/2013, do ripô: MELHoR
PREçO POR rIEM, p:E o prgnk pr!E. licibiiio M p.r
újtu qEüÉo d€ enpÉ p€n lGbçio d. !fl'ços néú@ Á
úb.tu d6 nvclopc dú+-á Do di. l0 dc ibnl & 2013, n
lo:]Gnm. O .dibl m inEio ror êlxÉ i dispos,§io d6
rEffidc dc ].6'fci,2, dÀ 3:m ij ,6:00 ho6, nã BãÇ.
D.putd. Nilh tuba, lll, Nle Seúm das Glãç{ - P& CEP
àó630-000 oltu infon Bçõs pod€rio s obrids Do dí.Ío
.ci6a ou por c,o ô.r,il lrc'6@Ns@nohürdm

RATÀEI BR]TO DO PRADO

PR.EFEITI]RA MUMCIPÀI DE NOSSÀ SEN}IORA
DAS GRACÀS

a!'l§o Df ttcfracÁo
Pnt]cÃo PREsE^-cr^L i. rLaorl

Nl§ SaIDE .hs GraÃ (PRl, 2ó d€ nÉli. d. 201 3

FRANCISCO LORIVÁL MÂRÁTTÁ
Prcfc o

PR.EFEITIIRA MI]NICIPÂI
DE NovA sÀNTÀ BÁIBA-RA

^Isos 
DE Lrcrr^CÁo

PRI'C^O 7nf§f,Nfr^L N. r9z0ll

Objdo: ConhEfno d€ #içG & ofrciEios prr

I'ro: Memr p.Eço, 0.. lore (mmr 6a .dninishtiE ou

ruior p€lE6bsl d. d.$!to).
RÉ.õiÉnlo dd Ervclop6: Àri is 09h.lomi!. do dr.

IMnota.
Inicio d. PEdo; Dü ll/Mrol3, ls l0h00nin.
PEço mjrim' Rl ls.05r,6o (@'o . cinqudE . quúo

mrl c cinqMh. oà É! G wnb ÉnGv6)
Infmçô.s cmplcnál.B: p.dáào er oàud.s cm

hó.lrio & dI.di.Dr. ú PÍrÍdM Múcipd & Nov. Súu
Bit a sib à Ru Walôdo Binftú dr M(rlE D'222, p.lo fom
a1-1266+lm, a por E-mil, tcie.í@ b.pígaybr

PREGÀo PREsE:rct^L r' 2oaorg

O Prf.ib m .xfti.ro do munrcioo & I.dúrcp.|ú,
EsÉdo do Pút, ur.rúo dú .tih{içõ.t qc lh. sIo EdÍsidã
p.r tf,i, Ílr públim r Homloa:çto dó ,rcidiídto
:dúúlhtito rf*.c e E(übl d. LrciuÉ.} !.'020ro13
mod.lid.le Pr!8io El.rrônio, r.àE 'Áquisiçlo d. uo .'íi-h:1
FÉ mld d. úr6i!i. Eiclávên, 6!fom. mvanio 433/2017
- Ptus]ffi d. Col.u S.lá'r. - qu áE ri cl.bú o ,diuo
d.! 

^sú 
do P. í (^GUÂSPÂI NÁ) . o Municipio d.

lrdru,ó,lohs üi*lo ! 'rpler.Éo d€ rfuid Eúi.iF.ú
r&qudn dc old rldir' .G fryq & DE MGRIS
DISTRIDI IDoR DE vEicurs Lma, cN?,
61.591.{59 X»l-{x), !o v.lú uliúio d. ú233.226,3a td.liaô
i ü.irrclo m yalor d. R1238 16,34 (ó61ot . oiGou ê oiro
hil, ôãtos . yinE . Éi! Eü . oir6E . qu.ft 6r.vôr.

Objeb: ResisEo d. preçG pm evítu 1 .onhbção d.
pBw jEidic. preshdon d. sôiços d. únÉí.i. I stuk,
ôFarÊ.s.nc de coml6 prtr )upnr hmos !lrem.rn6.
nlrlllfu, fiúis de tu, e fEirtor.

Tipo Merôr pEÍo, !Ér ileh
Récbrft.b do. Envêlo!.rr Aré ir llhlom'n. do dh

In/nott
IniEio do PEgão Di, ll/or/2013, ir laho{nin
Pr.ço mlrino Rt241.40O,00 (duâm ê qldmt . o o

mil . qutsEnrôs @E)
Iof6lüçôs CoDpl.@mc' p.dqãõ ser obtidÂs tu

hdúio d. crp.dlóG o lr.fcih Múicipil d. Nolr Ssb
B,irb.n, siro À Ru walt.do BieENrt d. Mrc n' 222 p.lô
fm {l-126631m, ou poÍ E 6ril. lici@&@6b.pÍ.goyhÍ

Novr S.nk Btu6u-P& 26 & núço dc 2013.

M^Rco ANTôNro DE 
^ssts 

NUNEs
Àcsdiú

s Ei6odo rc úd€rtço eletóúi€ hqr,§w.ú.9óqbiilb;idd..húl
w1üúu7

DcljMb ú.i.d. ôgidmE Mfofu MP n' z182 d. 24 0&2m1, q$ iúritoi á

lÀ66b!tun {L Ch.6 Públi6 BruileiE - ICP-E6il.
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('orrrprovaule ile leliracla do edital Pzu l9'2018. entiriclo pela I'r'eteitura \.íunicipal tle
Nor it Slnta Biirlrara - l)l{. qLrc scr'á rcalizatig em I I r()-{.12018.

Razão Social. lnstrtuto Makro Marketing Cursos e Treinamentos EIRELI - EPP

C N.P J. n" 05.501.153/0001-36

Endereço Rua Rocha Pombo, 1335 - Centro - 87.300-450

E-mail. rn stituto@institLrtoma kro. com. b r

Cidade: Campo Mourâo Estado: PR

Telefone: (44) 3523 9863 Fax. (441 3523 9863

Pessoa para contato. Gabriela ou Cacá

Obtivemos através de acesso ao site da prefeitura, nesta data, cópia do
r instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Campo Mouráo,02 de abril de 2018 r' 0550r r 53/000r -

útú
lnstiluto Makro Markcting

Curror e Treinamentos Ltda. - ME

RU^ ROCHA POI.AO. 1335
cEXTRO . C5P t7300{50

Po I.oURÃo ^ PR *lGabriela Beloti
Sócia Administradora

, (_r:r',Ii(, - r !jrrrpl) M(),rra,ir .Pí

r i , instituto(ôinstitutomakro com. b r
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(.omprovarte tle retirada do edital PI{,1!)i2018. emitido pela Prefeitura lr.lunicipal de
Nor a Santa Bár'hala - PR. t[rc scrá rcalizado cm I I ,'0-{i 20 I 8

Razão Social: lnstituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos EIRELI - EPP

C N.P.J n" 05.501 153/0001-36

Endereço: Rua Rocha Pombo, 1335 - Centro - 87.300-450

E-mail: instituto@ Institutoma kro.com. br

Cidade: Campo Mourào Estado: PR

Telefone. (44) 3523 9863 Fax. (44) 3523 9863

Pessoa para contato: Gabriela ou Cacá

Obtivemos através de acesso ao site da prefeitura, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identiíicada.

Campo Mourão, 02 de abril de 2018

ú,tt
' 0550r r 53/000r -3

lnstituto MekÍo Martêting
Cursos e Treinamentos Llda. -

6-r

iilE

RU^ ROCtlA POraO. r335
CENTR(, " CEP 87mô{50

Po gorrRÃo - PR
Gabriela Beloti

Sócia Administradora

;. ,- i...iir:, Irriritri,, ti3:; ienlÍo C.rírrpo Modrãú _ Pr
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PREGÃO PRESENCIAL NS 19/2018

Processo Adm inistÍativo n.e 26/z1tg

Objeto: Contratação de serviços de oficineiros para Secretaria de Educação

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa CIBELE FRANCO - ME, CNPJ 27.6L0.727 /OOOL-8g, com sede e foro na Rua Roberto

Hiro Mashima,74, Conjunto Ana Mendes, na cidade de 5ão Sebastião da Amoreira, Estado do

Paraná, retirou este Editalde Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-

mail elmo-kô rateca @hotmail.comou pelo tel/ fax: 43-9989-2055.

Nova Santa Barbara, aos 08/04/ 2018.

Roberto
€sr

CIBELE FRANCO - ME

7.6t0.t27|A00L-89

iro Mashima, 74, conj.
. Seb da Amoreira - PR

EP 86.240-000

Ru

A
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APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL . EIRELI
Rua Plraclcaba, 184 | Vita Maria

B8ndeirantês-PR CEp86360-000
Tel. (43) 9958 7746 (43) 3542 - 0406

ê mail: apEn. comercialô.lrotmai I. com
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PROC URACÃo - cRRrR CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuraçáo e pela melhor forma de direito, a
empresa APTM DESENVOLVIMENTO PROFTSSTONAL - EIREL|, CNpJ:
'12.í't 9,5391000í 43, com sede na cidade de Bandeirantes, estado do paraná, na Rua
Piracicaba, 184 - Vila Maria, representada, neste ato, por sua administradora Sra. ANA
PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária, residente e
domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o Sr.
SANT'ANA DOS SANTOS câsado, emprêsário, portador da édule de i êntidade RG

.o7.014. e o F n.o 005.190.809-39, quem confere amplos poderes paran
representar a empresa APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - ElRELl, perante
este órgáo, no que se referir a qualquer modalidade de licitaçôes, com poderes para tomar

,-qualquer decisão durante todas as fases da Licitaçâo, inclusive apresentar proposta e
'declaraçâo de atendimento dos requisitos de habilitaçâo em nome da Outorgante, formular
verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente
da intençáo de interpor recurso adminiskativo, manifestar-se imediata e motivadamentê a
'ntençâo de interpor recurso administrativo ao final da sessâo, interpor recurso
rJministrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo

:'regoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
Outorgante, inclusive assinar Contratos de Fornecimento ou Prestaçâo de Serviços e
demais compromissos. A pÍesente procuração é válida até o dia 3110312019.

Bandeirantes, 04 de Abril de 2018

ôp

ÂI{A PAULA TAVEL HADO DOS SANTOS
R.G.4. .120-1tPR
CPF: 634.809.729-34
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061
1APTM DESEiIVOLVIMENTO PROFISSTONAL - EIRELI

ATO CONSTTTUTTVO pOR TRANSFORMAçÃO DE EmpRESÁRrO
GNPJ í 2.1 í9.5:!9r000í4ii

AHA PÂlrLA TAVEI-I-A IACHADO DOS SAI{TO§, brasileira, casada pelo regime de
comunhão parcial de bens, eínpresária, portadora do CPFMF 634.809.729-34 e C.l.
RG 4.895.120-1, expedida p6la Secretaria de Segurança Pública do Paraná, residenle
e domiciliado na Rua Shiniti Sassatani, 79, Mla Santa Maria, CEP 86.360-000, em
Bandeirantes, Estado do Paraná, Empresária com sede na Rua Piracicaba, 184, Vila
Santa Maria, CEP 86.380-000, em Bandeirantes, Estado do Paraná, inscÍita na Junta
Comercial do Paraná sob o NIRE 4110754&+90,e no CNPJ no í2.119.539/000143, ora
transforma seu rqistro de EÍUIPRESÁR|O em EMPRESâ INDIVIDUAL DE
RE§PO*SABILIDADE LIIUITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presentê ATO
CONSTITUTIVO:

Cláugula 1r: A empresa giraÉ sob o noÍre empresarial APTU
DESENVOLVIÍIIENTO PROFISSIONAL - ElRELl, e tem Bêde e domicÍlio na Rua
Piracicaba, í&4, Mla Santa Maria, em BandeiranEo, Estado do Paraná, CEP 86.360-
000.

Cláusula 2!: O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente
integÍalizados nêste ato em moeda corrcnte do País.
Parágnío único - a responsabilidade do titular é llmitada ao capital integralizado.

Cláuaula 3': O objeto que era COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA; oOMERCIo VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENToS DE
INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHo;
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS;
TREINAMENTO E DE§ENVOLVIMENTO PROF§SIONAL E GERENCIAL;
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS ESPORTIVAS
TAIS COMO ATLETAS ARBITROS TREINADORES E JUIZES; CURSOS DE
EDUCACAO PRoFISSIONAL DE NIVEL BASICO; ENSINO DE lDloMAS; ENSINO
DE ESPORTES: ENS,NO DE DANÇA; ENSINO DE ARTES CENICAS; ENSINo DE
MUSICA; SERVICO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS É\POSICOES
E FESTAS; LOCACAO DE AUTOMOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIo VAREJISTA OE
ELETRODOMESTICOS E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E MDEO; COMERCIO
VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRONICOS; ATIVIDADES DE ARTES CENICAS E ESPETACULOS;
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS: SERVICO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIRoS; DESENVOLVIMENTo E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR: REPARÂCAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES; SUPORTE
TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO ORIENTACAO SOCIAL; ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO;
SERVICOS DE GESTAO ATIVIDADES DE BIBLIOTECA E ARQUIVOS:

CERTIFICo o RIGISTRo sú 09/03/2OlA 11:5{ SoB N' {160067811'
inotocor,o, r8o!97209 DB 01la2lzora- cóDrco DE vEnlFrcÀÇÃo 

'118008317?8. NIR!: {16006?811?.
À?tl,t DESEWOLVIüENTO PROFISSIONÀj, - EIRELIUIr'-l

Irr.flÀco.Elcla|
I oo xr^Nri I

Libã!tad Botus
secnstÁtrl-eÉnel

ctirTrBÀ,09/01/20r8
çw. êoplesafacil . pr,gow. br &

À và]icladlê alêsle docülealo, Bê iryresso, ficà sujâiEo à coEprowação dê sua auEênri
hlorudo §eus rêsPactivos códigos d€ veriticação

cidÀdê nos respBclivos Portàr Ê
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APTM DESEiIVOLYIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI

ATO CONSTTTUTTVO POR TRANSFORMAçÃO DE EUPRESÁR|O
GNPJ 12.í í9.539r000t4:l

PREPARACAO E ORGANIZACAO DE AROUIVOS PUBLICOS COM CONVERSAO
DE DOCUMENTOS COM SISTEMA DE BUSCA ALFANITIiIERICO; ATMDADE§ DE
CONDICIONAMENTO FISICO; EDUCACAO PROFIS§IONAL DE NIVEL TECNICO;
PRODUCAO E PROMOGAO DE EVENTOS ESPORTIVOS; AGENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORT]VAS CULTURAIS E ARTISTICAS;
ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
ÍEMPORARIO EXCETO ANDAIMES; CURSOS PREPARATORIOS PARA
CONCURSOS; TREINAMENTO EM INFORiiATICA; ATIVIDADES DE LIMPEZA;
ATIVIDADES PAISAGíSTICAS; SERMCOS COMBINADOS DE ESCRIToRIO E
APOIO ADMINISTRATIVO; ENSINO DE ARTE E CULTURA; ATIVIDADES DE
SONOR]ZACAO E DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
VESTUARIO E AC€SSoRIOS; SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO
GORREIO NACIONAI; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL; ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE; SERVICOS DE
PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; PRODUCAO
TEATRA; PRODUCAO MUSICAL: PRODUCAO DE ESPETACULOS CIRCENSES
DE MARIONETES E SIMUáRES: PESOUISA E DESENVoLVIMENTo
EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS e FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS TÊXrEls, é alterado para SERVIçOS DE PROilOçÀO DE VENDAS E
PUBLICIDADE DE LIVROS oIDATIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
PAPEI-rARIA; COiIERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIiIENTOS DE
INFORIIATICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARIIARINHO;
COSERGIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS;
TREINÁIENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENGIAL;
COiIERCIO VAREJISTA DE LIVROS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS ESPoRTIVAS
ÍAlS GOMO ATLETAS ARBTTROS TREIilADORES E JUIZES; CURSOS DE
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASIGO; EN8INO DE lDlOilAS; ENSII{O
DE ESPORTES; ENSlilO DE DANÇA; ENSINO DE ARTE§ CENICAS; EltlSlNO DE
MU§lcA; SERVICO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIGOES
E FESTAS; LOCACAO DE AUTOiIOVEIS; COiIERCIO VAREJISTA DE
BRINQT EDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERGIO VAREJISTA DE
ELETRODOf,TESTTCOS E EQUTPAMENTOS DE AUD|O E VIDEq COilIERC]O
VAREJTSTA DE PECAS E AGESSORIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRONICOS; ATIVIDADES DE ARTES CENICAS E ESPETACULO§;
ESTACIONAilEiTTO DE VEICULOS; sERVlcO DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS; DESENVOLVIMENTO E UCENCI,AIIENTO DE PROGRATIAS DE
COUPUTADOR; REPARACAO E MANUTENCÀO DE CoMPUTADoRES;
SUPORTE TECNICO MAÀUTENCAO E OUTROS SERVICOS EU TECNOLOGIA DA
INFORIACAO ORIENTAGAO SOCIAL; ATIVIDAOE§ OE APOTO A EDUCACAO;
SERVICOS DE GESTAO ATIVIDADES DE BIBLIOTECA E ARQUIVOS;
PREPARACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS PUBLICOS COM CONVERSAO

CERTIPICO O RIGISTRO ú 09/03/20LS 11:51 SOB ll' {160067E11?
PROTOCOT,O: 180897209 DE O7/02/2OLA. C6DTGO DE vERrFrCÀÇIO 

'11800831778. NIRE: {160067E11?.
À}Tü DESENVOÍ,VI}'ENTO PROFISSIONÀ], - EIREI,I

lri.rEÀ coÀ.ElcrÁL
oo ial^r{ '
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Libêrrad Bogus
S ECRETÀ,R IÀ - GERÀ',

ctRrrlBÀ,09/01/2018
9w. êDp16áa!aci l. .pr. gow. br G
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063APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EtRELt
ATO CONSTTTUTMO POR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁRIo

GNPJ 12.í í9.5391000í4:i

DE OgCIJUENTOS COU §I9TEÍúA DE BU§CA ALFAIúUIIiERIOO; ATIVIDADES DE
cOllDlGI»{A,fEI{To FtElcO; EDUCACAO PROFISSIoHAL DE NIVEL TECI{|CO;
PR@lrCAo E PROIUIOG^O DE EVENTOS ESPORTIVOS; AGENGIÂil|ENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ANV|DADE§ ESPORTIVAS GULTURAIS E ARTISTICAS;
ALUGUEL T}E PALCOS COBERTURÂS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
TEIIPORARIO EiXCETO ANDAIMES; CURSOS PREPARATORIOS PARA
cOllcttRstott; TREINAIENTO Ei| lNFoRlfATlcA ATIVIDADES DE LIMPEZA;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SERVICOS COiIBINADOS DE EscRlToRlO E
APOO ADIiINISTRATMO; ENSINO DE ARTE E CULTURA; ATIVIDADES DE
SOi{ORIZACAO E DE ILUMINACAO; COIU|ERGIO VAREJISTA DE ARTlcoS DO
VESTUARIO E ACESSORIOS; SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO
CORREIO NAClOi,lALi ATIVIDADES DE CONSULTORIA Et, GESTAO
EIIPRESARIAI-; ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE; SERVICOS DE
PERICIA TEGNICA RELACDNADOS A SEGURANCA DO TFTABALHO;
PRODUCAO TEâTRAL; PRODUGAO MUSICAL; PRODUCAO DE ESPETACT LOS
CIRCE}§E§ DE MARIONETES E SíiIILARES; PE§QUISA E DESENVOLVIMENTO
EXPERIIENTAL EU CIENCIAS SOCIAIS E HUUANAS; FABRIGAçÃO DE
PRODUTO§ TÊXTEIS E ATIVIDADES DE RECREAçÃO E LAZER.

Cláucuh 4': A empresa iniciou suas atividades em 21 de Junho de 2010 e seu
pÍazo de duraçâo é indeterminado.

Cláusula 5': A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas,
respondendo ainda relâ integralizaçâo do capital social.

Gláusnb 6t: A administraçáo da empresa será exercida poÍ Al{A PAULA TAVELLA
MACHADO DOS SAlilTOS, acima qualificada, poderes e alibuiçtu de
administradora, autorizeda o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no
êntento, em atividades estranhas ao intaresse socíal ou assumír obrigaçóes seja em
favor próprio ou de tercEiros bem como onerar ou alienar bens, imóveis da Eireli.

Cláusula 7': O exercício social coincidirá c,om o ano ciú|, sendo em 31 de dezembro
de cada ano seÉ elaborado inwntário, balanço patrimonial e balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou pordas apurados.

Cláusula 8t: Declaro que náo possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade
registrada

3

CERTIPICO O REGISTRO E4 09/93/zOtA 11:54 SoB N' 4160067811?
pRoTocoto, 1BoB9?209 Da g7/02/20L0. cóDrco DE vERrprcÀÇÀo:
L1E008317?8, NIR!: 416005?811,?.
À!1Ií DESENVOLVIT'EI+TO PAOFISSIOIIÀ! - EIRELI

UlrrLrlIr rÀcoÀrttcul|I É l^Â^r.r I Lib.!tád Bod!
secnETÁrrl-cÉRÀr,

cuRItrBÀ,09/03/2018
tw. 6!prêsâfâci1.p!. gov.bE CNV

À và11dàalê dêr!. docuD.ato, !e ip.êsso, ltcâ suj.ito à coÀp.ovação dê Euà àutêDlicidàdê aos rêspêctivos portâis
lDfolllado s€uÊ r6BpectiwoE c6digos dê vêrificàçáo
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APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELT 4

ATO CONSTTTUTTVO POR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁR|O
CNPJ í2.íí9.5391000í4it

Cláus.L 9r: A Eireli poderá a qua§uer tompo, abrir ou fechar filial outra ou
dependência, mediante deliberaçào essinada p€lo titular.

Cláusula 10': A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro
labore', observadas as dlsposigões regulamentârês pertinentes.

CLusda íí': Falecsndo ou intrêrditado o litular da Eireli, a emprcsa conünuaÉ suas
atividades com os hêídÊiros, sucessoÍes € o incapez. Náo sendo possivel ou
inexistindo interesse desbs, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação petrimoniel da empmsa, à data da resoluçâo, verificada em belango
especialmente levanbdo.
Parágnúo únlco - O mesmo pÍocêdimento sêrá adotado eín outÍos casos em que a
Eireli se resolva em relaçâo a seu titular

GláuruE'l2r: A Administradora declara, sob as p€nrrs da lei, de que náo está
impedida de exercer a administraçéo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenaÉo criminal, ou por se encontÍar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o ace!§o a cargoo públicos; ou por crime Íalimentrar, de
prevaricação, peita ou sübomo, concussâo, peculato, ou @ntra a e@nomia popular,
conba o sistema Íinanceiro nacional, @núe normas de defesa da conconência, contra
as relaç&s de oonsumo, fé públkx,ou a propriedade. (aÍt. 1.0'11, § ío, CC/2002).

Cláucula í3': Fíca eloito o bro de Bandeirantes - PR para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato,

Bandeirantes - PR, 06 de Fevereiro de 2018.

At{A PAIJLA T DOSSANTOS

CBRTIFTCo O REGIgIRO . 09/03/2OLB 11:54 soB l{' 41600678117
pRorocor,o: 18089?209 Da o7/02/2018. CóDrGO DB \rBRrFrCàçãO:
II8008317?8. EIRE: {1600678117.
ÀPTü DESBIÍVOI,]rIüE'TO PROFISSIONÀ'. - EIITSI,T

Itfi COTiEICI^I
oo tar ,t/\ LibêrEàd Bo@s

sscr.srÁrre - cÉRÀ!qrillrBÀ,09/01/2018
ffi. €q!!sô!ôc j.I. pr. gov. bE r

À vBlidâil€ dêsle docuneEto, 6. i&prêEEo, fica 6ujêito ã coaprovâçáo dê sua áut6Dticidadê Àos ,eáPêcEivoE Po.rài6
IEforEâldo 6êuE rêEPêctivos códigoá dê wêÍificâçáo
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cBRTIFrco o EEGrsTno BÃ 09/Ol/zOLA 11:54 soa N' 41600678117
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11800631776. lfIRE: 416006?8117,
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APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI
Rua Piracicaba, '184 

| Vila Maria
Bandeirantes-PR CEP86360-000

Tel (43) 9958 7746 (43) 3542 - 0406
e-mail: aotm.comercial@hotmail.com

0ss

DEcLARAçÃo oe pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros DE

HaerLrmÇÃo

Pregão Presencial No 19/20í8

Prezados Senhores:

A Empresa APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - ElRELl, inscrito
no CNPJ no12.119.539/0001-43, por intermédio de seu representante legal

a Sra. Ana Paula Tavella Machado dos Santos, portador da RG no.

4.895.120-1lPR e do CPF no. 634.809.729-34, declara que "Atende

Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll,
do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara, 11 de Abril de 2018.

Ana Paula Tavé Machado dos Santos
Di residente

RG.4.895.í20-1lPR CPF:634.809.729-34

l-ra,rs,st3/oofi-4Jl
T, i'TI,1 tiES Ei',IVOLVIMENTC

Í:RCFISSiüi'IAL

. f, : i.::.!,C:BÂ t9l . VIIA SANTA MARIA .

| - aslsucoo' amoenlHres'gl
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cERTtoÃo stMPLrFrcAoA páqina: ,rr9§rZ
CoÍtlrlcamog qua âa lnÍonnaçóB3 abalro constam doa documentor a.quivados nesta Junta Comorçlal o lao vlggntes
na dala dâ 3ua oxpgdlgâo.
Nome Empre8ârlal

; APT DESENVOLVIiIENTO PROFISSIONAL . EIRELI
. Naturezs Juíldlca: E PRESA I{D|VIDUAL DE PONSABILIOADE LTDA
Númoro do ldontiflcagâo do Reglrlro do
EmpreEa8 . NIRE (Sodo)

41 6 00878íí.7

CNPJ ' Oata de Arqulvamgnto do
Ato Conttitutivo

í 2.1í 9,5391000í.{3 2í106120í0

Oata ds lnlclo
do Aüvldade

21t0ôt2010

'.1

, Endersgo Complêto (Log6douÍo, tl'c Complem€nto, BâlrÍorDlílto, Munlclplo, UF, CEP)

, Bq4l!!4q!94E4.1!!yt4§4!t4-UâB!a, BÂNDEIRANTES, PR. E5.360.000

, Obleto
sERvlços DE pRotíoçÃo DE VENDAS E puBLlc|DADE oE LtvRos DroÁTtos; corúERcro VAREJtsrA DE ARÍlcos DE
ÉApELARra; coMERclo vAREJtsrA DE EoulpAtíENTos E supRrüENTos DE tNFoR ATtcA; coMERcto VAREJtsrA
DE ARTIGOS DE ARIIARINHO; COUERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS; TREINAÍrlENTO E
DESEI{VOLVIÍIIENTO PROFISSIONAL E GERENCIÂL: CO ERCIO VAREJISÍA DE LIVROS; ATIVIDADES PROFISSIONAIS
ESPORÍIVAS TAIS COMO AÍLETAS ARBITROS TREINADORES E JUIZES; CURSOS DE EOUCACAO PROFISSONAL DE
I{IVEL SASICO; ENSINO OE

oEiErnqs eox
!NO.oE DA ç4i Eirsflio
eRESSOSD(PO§TCOES

DE ARIES CEI.IICAS;OE ESPORTES; ENS
ENSINO OE MUSICA; SERVICO E FESTÂS; LOCACAO DE
AUTOi,IOVEIS; COÍIIERCIO VAREJI Êaos E.AÂllêos RESREÂT|VOS; CO ERCIO VAREJISTA DE
ELÉÍRODOÍI'ESTICOS E EqUIPAM .E viDEgiiarÉ'àclô vaREJrsra DE pEcAs E acEssoRros pARÂ

APARELHOS ELETROELETRONICOS; AT OE ARTES êeÍü,elÉ E ESPETACULOS; ESTACIONAMENTO DE
vElcULOSi SERVICO OE ÍRÂISPO DE VITIIENTO E LICENCIAÍTIENÍO DE PROGRAT,AS
oECoüPUTADOR; REPARACAO UTENC DÉ. E OUTROS
SERVICOS E TECNOLOGIÂ DA oRt SERVTCOS
DE GESTAO ATIVIDAOES DE E ARQUIVOS; PR Lrcos
coir coNvERSAo oE Docutrt coM SISTEMÂ oE BuscA AI.FANUMERIEO; ATIVIDADES OE CONDICIONAMENTO
FISICO; EDUCÂCAO PROFISS NIVEL TECNTCO; PROOUCAO E PROXIOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS;
AGENCIAMENTo oE pnorlsslol$Il9 pIRA AÍIVIDAoES ESPoRTIVAS cULTURAIS E ARTISTIcAS; ALUGUEL oE
PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESJRUTURAS DE USO TEMPORÂR|O EXCETO ANDAIMES; CURSOS
PREPAMTORIOS PARÂ CONCURSOS: TREINAMENTO El,l INFORMAnCATÂTIVIOAOES OE LlÍtlPEZA; AÍlvlDAoES
pAtsActsTlcAg; sERvlcos comEl{ÂDos oE EscRrroRro e aporo lontitrsTlrvo; ENsrNo DE aRTE E cULTURÂ;
ATIVII»OES OE SONORIZACAO E ÍllNACAg; CO ERCIO VAREJIST§QÊ ARTIGOS oO vESTuARlo E

ACES§OR|OSi SERVICOS DE dAo REÂgtzÀDos PELo co ACIONAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA
E
R D

Capltallntsgrallzado:R§ 150.000,00
(CENTO E CINQUENTA iIIL REÁIS}

OE'APOIO A GESTAO DE sltRvlcos DE PERICIA TECIiIICA
PRODUCAO TEATRAL|.ÉODUCAO ÍTIUSICAL; PRODUCAO DE

lndote]mlnado
icroemprosa

RRElqit
SAUDts;

Tltular
l{ome/CPF

Ât{A PAULA TAVELLA IIACHADO DOS SANIOS
63..E09.?29ô4

lnlclo do
andato

2ír06n0í0

Támlno.ro
Mandrto

xxx.xxxxxxxSlm

[jru mo AÍqulvemonto

Número:20í80896990
Sltuação

REGISTRO ATIVOData:0rr0U2018

Ato: ALTERÂçÂO

EYonto (s): TMNSFORÍúACAO --Statu!-- 
- , -

xxxxxxxxxxxxxx-xxxx

AT _lí à1 ,"

i

', :r. " i-+

uiu ur- l,.ii,

fi,r*í m

JUNTA COMERCIAL Ü

ESPETACULOS CIRCENSES DE
CIENCIAS SOCIAI9 E HUMANAS;

Capltll: R$ í60.000,00
(CENTO E CINOUENTA MIL REÂIS)

SOCIAL; A

DE PRODUTOS

Prazo do Duraçào

E PRESARIAL;
A SEGURANCA

E glMll-ÂRESi PÉSOUI§A E OESENVOLVIÍÚENTO EXPERIMENTAL EM

-eàrrvroloes oe REcREÂçÃo E LÁZER

- ÍrllcÍo€mpreaa ou
EmpÍssa dg Pgquono Pgno

(Lel no 123/2006)
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070
GOVERNO DO PARANA
- <l aPlÀ DÀ AD\1r\lsTRAçAO L DA PRtV.DLNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
] ] L t]À ,NT'CRADL ]EÁUIOI.]ACÃOOORfGST.{O[ILRCAN;iL SIARCO

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: OOli OO1

C.rtiiicamos que as inÍormaçóes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junla Comerciale são vigenles
i. d3la da sua expediçáo.

llcn,-, Empresarial
CIBELE FRANCO.IJE

llalureza JuÍrdrca: EMPRESAnIO

llumero de ldenlrlicacão do Registro de
Empresâs - NIFE (Sêde)
-.1i r 0621â3r-7

CNPJ

27.610.127 000149

Oata de AÍquivamento
do Ato de inscÍiçáo

27 04.2017

Data de lnício
de Atividadê

2A 03 2017

E raerecc Completo (LogradolrÍo. N'e Complemênlo. 8aríro Distíro. Municipio. UF. CEP)

31,1 qOEEBTO HIBO NASHIiJIÂ, 7.I . CASÂ SALA. CONJUNTO ANÂ MENDES. SAO SEBASTIÀO DÀ AMOBEIRA. PB,
ô5 2r0-c00

Ob elc
Ersrno d€ Karatê, danÇâ. Kung Fu, capoeiÍa. Íaêkwondo, Jiu Jilsu. boxe. anesanato. pintura. maquiagem. oíicineiros.
proÍessoÍ edircaçâo rrsica. alividades recrealivas. musicâ, intormalica, arle, cullura,

capitâii Rs 1oo.0oo.0o Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

.cEH LllL BEAIS) (Lêr n',jl23.2006r- \
l*úl^g".^ I

l/
Ull mo Arqurvamenlo SiüdÇãe-Ca{eprlsa

Dala: 27 04 2017 Numero: 20171?9'1037 REGISÍRO A'TIVO

Alo. ENOUAOBÁMENTO DE IICFOEMPRESA Status
E,,enro isr ENoUaDRAfiENTo DE M|CFoEMPRESA (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

l.lorn e do Empresario
CIBELE FRANCO

ldenlrdade: 864022289.SSP PR

Eslãdo Civil: SolleiÍo

CPF: 035.069.059-61

Rêgime de Eens: »i{ntonnado
CLLF ii6Â.aÊ r:"enr;,'u le20t8 /

.1814483i
LIBEE]A,i BCG-S

1.. mÉ.r.: ;3!, 3.c :r 1.r3 -ê11ê Ll:
J_.!a ._! rEr.;: :r .-j .r.á
cNrl rr 9€! --- lli: ..:

í\ t/

l\(

uf

..'' .a*\ ',':rcé .erÊ 1st2 3. : .: r, -':t'i dz r,l.-:-rii; il

t^.

':-],. .]].-/.! ':,-.-,,|'1. ..]:
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PREGAO PRESE NCIAL N9 19/2018

Processo Administrativo n.e 26/2018

Objeto: Contratação de serviços de oficineiros para Secretaria de Educação

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A EmpÍesa CIBELE FRANCO - M E, CNPJ 27.61.0.727 /0001-89, com sede e Íoro na Rua Roberto

Hiro Mashima, 74, Conjunto Ana Mendes, na cidade de 5ão Sebastião da Amoreira, Estado do

PaÍaná, retirou este Edrtal de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-

mail elmo ka rateca @hotma il.com ou pelo tel/ fax: 43 9989 2055.

Nova Santa Barbara, aos 08/04/ 2018

6

{

CIBELE FRANCO - ME

- - ?7-.61.0.12710001-89

Rua Rob-êrto'tliro Mashimâ, 74, Conj.
ndês,5.5eb da Amoreira - pR
.§

EP 86.240-000

A
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GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADI\4INISTRÂÇÀO E DA PREVIDÉNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÀO DO REGISTRO IT4ERCANTIL . SIARCO

Número de ldentiÍicação do Regrslro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 '1 0663860-6

CNPJ

11.211.810,0001-73

Dala de Arquivamenlo
do AIo de inscrição

1310 2009

Data de lnrcio
de Atividade

03 11 2003

Ullimo Arquivâmênto

Data: 21 11 2017

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páoina: OO1 / OOl

Certiíicamos que as inÍormações âbaixo conslam dos documentos arquivados nesla Junta Comercial e sào vrgentes
na data da sua expediçào.

Nome Empresarial
PAULO BOBERTO MOBEIRA. ME

Nalureza Jundrca: EMPBESABIO

Endêreço Completo (LogradoLrro, Ne e Complemento. Bairro/Dislrito, Municipio, UF, CEP)

RUA OUtNTtNO BOCÂjUVA í 1, CENTRO, COBNELTO PROCOPTO. PB, 86.300-OOO

Obleto
SEBVIÇOS DE ENSINO PARTICULAF, DANÇA, IOIOMAS, ESPORTES, CUBSOS PBEPARATORIOS PARA CONCURSOS,
ARTES CENICAS, MUSICA, INFORMÂTICA, ATIVIDÀDES OE BIBLIOTECAS E ABOUIVOS. TEBAPIA OCUPACIONAL,
APOIO A GESTÁO DE SAUDE, PBATICAS INTEGRATIVAS EM SAUOE HUMANA, SONORIZAÇÁO E ILUMINAÇÀO,
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPBESARIAL, PESOUISA E DESENVOLVIMENÍO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS
HUMANAS, SERVIÇOS DE PERiCIA ÍÉCNICA DE SEGURANÇA OO TRABALHO APOIO AOMINISTFÂTIVO. CONSULTORIA
EM TECNOLOGIA DA INFOFMAÇAO e AGENCIaMENTO DE MAO-0E-OBBA.

Capital: F$ I.OOO,OO MicÍoempresa ou
Empresa de Pequeno Porle

(MrL BEArS) (Le in,

Situaç ao a mpresa
REGISTRO AÍIVONume.o: 2017752236q

Alo: ALTERAÇAO

EvenIo (s): ÂLTEBACAO DE DADOS (EXCETO NOIúE EMPRESÂRIÂL)

Nome do Empresário
PAULO BOBERTO MOREIBA

ldenlidade: 691282'l 1 ,ssplPR

Estado Civil: Casado

CPF: 038.364.399-6a

egi de Bens Comunhão Parcral

l0 oe abÍ lcie 2018

Stâlus
xx xx x x x x x x x xxx x x xx x xxx xl

C 1.,] R ITIBA

-18168607
TIBERTAD BOGUS

SECBETARIA GERAL

Ç

§-
' ;,

,a- .,n-t-t

.i

Do._"rr.r3 A.s nado D g rJ rrciitc r0 ,r,20ttl
iLnla Coinerc a do Para.a
cNpJ 77 9ad 170,00!r-99

rcro presa

PaÍê lerÍca.aâulenlcrdâdeâcessew*À.luntacoírercaL p/ gc! 5,

e inÍorme o núí!rero 18168ô074 na Co.sulla ce A!(e.l c,daoe

C.r:Jra JS.o. !É ,.r 3.1ir3s .o.é oe.e :sra.êr c celf .roo.â JITCEPÂR
,!r,, t!.lac.ÍeÍc a p. go! ri .eí Í.cad.

2
Z--t '--

(-.-



EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME
cNPJ 11.214.8 40 / OOOL-73

Rua: QUINTINO BOCAIUVA 11,CENTRO
Email: paul_ozir@hotmail.com

www,artescp.no.comunidades.net
Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165

Cornélio Procópio-Paraná

0?5

DECLARAçÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Pregão Presencial No 1 9/2018 -
Prezados Senhores.'

A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no

'11.214.8401000í -73, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO
ROBERTO MOREIRA , portador da RG no 6912821-1 e do CPF no 03836439964,
declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido
pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 'l 0.520, de 17 de julho de 2002.

Cornélio Procópio, l l de AIIRIL de 2018.

-a
P EIIL\ }IE

A O MOREIRA
ERENTE AD}IINISTRÀTIVO

RG: 6912821-l / CPF: 03836J399-6J

LO

.N
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-J-]UNTA COMERCIÂt

CERTIEICO O REGTSTRO ZÁ A5/A9/2A1,.
PROTOCOLO: !15527229 DE )7/AB/2Aú
tt143462A46 . NIRE: {1,106638606.
PÀULO ROBERTO MOREIRÀ , ME

l7: 10 soB N' 2Al,1552't22.j
coDrco DE vERrFrcÀÇÀo I

!,iberEâd Bogus
SECRETÀRIÀ-CEF.À!

cJRrTraÀ,05/09/2017
*. enpre6af ac!1, pr. gov, br

(y
À vâIidôde ate6te docEento, se i&pressô, frca sulerto á côÀplovàção drÀfoFandô seu6 respecr.ivos códrqoê d

e 6ua àuEerEicratade Àos respec Eivos po!tai6
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REGIANE DE FREITAS ROMÃO - ME
CNPJ: 27.O96.5L9 I OOOL-7 L

RUA: ATANT{ZTO r,pUpS DE CAMARGO, N" 98
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
NOVA SANTA BARBARA - PR

CEP:86.250-000
TELEFONE: (43) 99152-2075

Ct0

ANEXO VII

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 19/2018

A empresa REGIANE DE FREITAS ROMAO - ME, com sede na Rua Atanazio Lemes de

Camargo, no 98, Bairro Alto da Boa Vista, Nova Santa Bárbara - PR, CNPJ n.o 27.096.5í9/0001-
-'.71 , representada pCIA ST.A REGIANE DE FREITAS ROMÃO, CREDENCIA O S CRYSTIAN

DIEGO SILVESTRE BRANCO , Representante, Professor de Educação Física, portador

no 12674.055-7 SESP PR e C.P.F. no 085.033.299-00, para representá-la perante o Municipio de
Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial No 19/2018, para

contrataçáo de serviços de oficineiros, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias.

Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Abril de 2018

crO"

j.{-*
\_Assinatura r

Empresa - REêIANE DE FREITAS RoMÂo - ME
Representante Legal - REGIANE DE FR"EITAS ROMAO
Cargo - Proprietária
RG - 10.746.742-4 SESP PR
cPF - 067.739.099-88

SFXSÇO EÍNÍTAL DC IEiíA SA'ITA BÁRBARA
l<Iqr 1:B1er Job JÍrú, ê r/Eã,

5€lo Digital n!. tlzít . f . . áT16

(-

tcato
(@It. ér. !.ro d mQ/

Rocotír€{o poí aatnaüeltça (s) &r RÉG{AIE 0€ FREI.rAS
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10t041201a Comprovanle de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

081Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificâção da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pÍovidencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo DE rNscRrÇÁo

27.096.519/0001.71
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO 5 p6 511iJAçÃO
CADASTRAL

OATÂ OE ABERTURÂ
1310U2017

NOME EMPRESARIÀL

REGIÂNE DE FREITAS ROMAO

Í Ut O OO ESTABELÉC MEtiIO l\OvL OL I atrIASrÂ,

STUDIO TPM
PORTE

ME

DIGO E OESCR DAATIVIOAOE ECON

85.99{{4 . Trelnamento em desenvolvimento rofrsslonale erencial

cóolco E oEScRrçÃo DAs arvroÀDEs EcoNôMlcas sEcuNomAS
. Outras atividados do prestação d€ serviços de inÍormação não especlilcadas anteriormqnte
- Educação supêrioÍ - graduação ê pó6{raduação
- Ensino dê esport€s
- Ensino de dança
. Ensino de aÉos cênicas, excêto dança
- Ensino de idiomas
. Ensino de música
. Serviços de assistência social sem alojamento
. Oulra6 ativldadês espoÍtivas nào especiÍicadas anteriormente
- Outras âtividâdgE de ensino não especiÍicadas anteriormênte
. Ârles cêhicâs, espetáculos e âtividades complêmentares não especiÍicadas anteriormente
. Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- Atividades de condicionamento fisico
. Produçáo e promoção de eventos esportivos
- Agenciamento de proÍissionais para atividades êsportlvas, cultuÍais e anísticas
. Treinamento em inÍoÍmátlca
- Ensino dê ade e cuhuÍa não espêcificado ântêrioÍmonte
- Outrâs atividades profissionâis, cientííicas e técnicas não especlflcadas anteriormente
. Produção teatral
- Produção muslcal

63.99-2{0
E5.32.5{0
85.9't.í.00
85.92-9{í
85.92-9{2
85.93-7{r0
65.92-9{3
E8.00{40
93.19.1.99
85.994-99
90.0í-9-99
E5.50-3.02
93.13.1{0
93.19-1{1
74.90-1{5
85.996{3
85.92.9.99
74.90-í-99
90.0í.9{r
90.0í.9{2

Er,rrE FEoEFÂÍNio REspoNsÁver 1ernl-x\

oEs

OATA DA SI ESPECIAL

SÍIUAç,
ATIVA

cóolco E oEsctuÇÁo oa NATUREZAJURIoTca

2í3-5 . Emprêsário (lndividual)

LOGRÀDOURO

R ÀTANAZIO LEMES DE CAMARGO
NÚMERo

9E

CEP

E6.250{00
BATRRO/OtSTRtÍO

ALTO OA BOA VISTA
MUNICIPIO

NOVA SANTA BARBARA PR

ENDEREÇo ELETRÔNrco

Írêitasregianê1 2@gmail.com

DATÁ OA SIÍUAçÁO CADASTRÁ!

13t02J2017

út'

SrÍúÀÇÃo ÊsPE'crAL

Aprovado pela lnstÍução NoÍmativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia 10104120'18 às 16:31:1í (data e hora de Brasilia).

COMPLEMEMTO

TELEFONE

(43) 9í52-2075

Página:112

G

hnps://www.recetu.íazendâ.gov-br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpireva_Comprovante.asp

r'
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10to4t20't8 CompÍovanle de lnscÍição e de SituaÉo Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

032

NÚMERO DE INSCRIÇÁO

27.096.5í9/000í-7í
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OATA OEABERTURÁ

't3to22017

NOME EMPRESARIÂL

REGIANE OE FREITAS ROMAO

c E DAS ATIVIOADES ECON s
90.0í.9{4 . Produção de espetáculos circênses, de maÍionetes e similâÍês
90.01.9{3 - Prod ào de ulos de dança

CÔDIGO E OE

2'r3.5 . Em
otcÀ

resano lndlvldual

LOGRAOOURO

R ATANAZO LEMES DE CAMARGO
NÚMÊRO

98

CEP

86.250{00
BAIRRO/OISÍRÍTO

ALTO DA BOA VISTA
MUNrcíPlo

NOVA SANTA BARBARÁ PR

COMPLEMENTO

ÍELEFONE
(43) 9í52-2075

ENOEREçO ELEÍRÔNICO

lroitasregianel2@gmail.com

ENIE FEOERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

srruÀÇÀo cA0asÍFeL
ATIVA

DÂÍÂ OA §IÍUÂÇÃO CÂDASÍRÀL

13lO2nO17

MOÍíVO DE STTUAçAO CADÂSÍRÂr

slÍuaÇÃo EsPÉcrÂL DATA OA SIÍUAÇÀO ESPECIAL

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

Emitido no dia 1010412018 às í6:31:1'l (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Cap ital Social , Voltar

Página: 212

PrBparêr Pá0iía
psra tmpíêssáo

il
!.--J

A RFB agradece a sua visita. PaÍa informações sobre polÍtica de privacidade e uso, clique aqqi
Atualize sua pjginâ

/

httpsr//www.receila.fazenda.gov.br/PessoaJuridicã/CNPJ/cnpJreva/Cnpjreva-ConrpÍovante.asp
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REGIANE DE FR.EITAS ROMÃO - ME
CNPJ: 27.O96.5L9 I OOOL-7 L

RUA: ATANrÚIO r,pUpS DE CAMARGO, N" 98
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
NOVA SANTA BARBARA - PR

CEP:86.250-000
TELEFONE: (43) 99 152-2075

085

ANEXO ilt

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial No 19/2018

Prezados Senhores:

^REGIANE DE FREITAS ROMAO - ME, inscrita no CNPJ no 27.096.519/0001-71, por intermédio
de seu representante legal a Sra. REGIANE DE FREITAS ROMÃO, portadora da RG no

10.746.7424 SESP PR e do CPF n" 067.739.099-88, declara que "Atende Plenamente" aos
requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520,
de 17 de julho de 2002.

Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Abril de 2018

c ll
Assinatura \uo*l J ' n\""ê
EEpresa - REêiANE DE FREITAS ROMAO - ME

^ Representante Legal - REGIANE DE FREITAS ROMAO
' Cargo - Proprietária
RG - 10.746.742-4 SESP PR
cPF - 067.739.099-88

Ç
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REGIANE DE FREITAS ROMÂO - ME
CNPJ: 27.O96.5L9 I OOOL-7 L

RUA: ATANr{Z\O r,pUpS DE CAMARGO, N'98
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
NOVA SANTA BARBARA - PR

CEP:86.250-000
TELEFONE: (43) 99152-2075

056

Pregão Presencial N" 19/20í 8

DECLARAÇÃO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa REGIAI{E DE FREITAS ROMAO - ME, CNPJ n'27.096.519/0001-71,

-sta enquadrada na categoria Microempresa, bem como não está incluída nas hipóteses do §4o
do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente

Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Abril de 2018

-,§l-.** J L;Assinatura
Empresa - R-EGIÂNE DE FREITAS ROMÂO - ME

a. Representante Legal - R.EGIANE DE FREITAS ROMAO
Cargo - Proprietária
RG - 10.746.742-4 SF,SP PR
cPF - 067.739.099-88
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REGIANE DE FREITAS ROMAO - ME
CNPJ: 27.O96.5L9 I OOOI-7 I

RUA: ATANÁSTO T,PUTPS DE CAMARGO, N' 98
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
NOVA SANTA BARBARA - PR

CEP:86.25O-OOO
TELEFONE: (431 99152-2075

ANEXO II

PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL

Pregão Presencial No 19/20í I
Contratação de serviços de ofrcineiros, conforme especificaÇões constantes no Termo de Referência. anexo I do Edital Pregão Presencial No 19/2018, nas
quantidades e especrfrcações abaixo definidas

Item

2

Descrição da
Oficina
Artes Marciais

Artesanato

Banda e Percussão
Musical

Dan

Carga horária
Semanal

16h

í6h

Número de
Profissionais

01

01

01

01
01

01

02

01

Formação necessária para
resta ão dos serviços

Diploma em curso de Artes l\4arciais +

Experiência na área de atuaçáo no
mínimo de um ano.
Magistério/Ensino Ívlédio + Certificado
em Aíesanato

rovada
Habilidade

Valor bruto da
EmP-resa

1 398,46

1 398,46

1 398,46

+

3
Com
Magistério/Licenciatura Plena ou
Cursando Pedagogra + Certifrcado de
Curso de Música + Habilidade
Com ovada
Educação Física + R99istro no CREF
Licenciatura PIena ou cursando
Educa o Física + CREF
Magistérioi Licenciatura Plena ou
Cursando Ped ta
Magistério ou Licencratura em
Peda o rca
Licenciatura em Educação Física +
CREF
Ma istério ou Educa

4 a
5 Ginástica

6

7

lnformática

Orientação de
Estudos
Recreação8

o

<:

Valor bruto por
Oficineiro

800,00

800,00

'16h

16h

800,00

800 00
800,00

1.398,46
1.398,4616h

20h 900,00 1.573,26

40h 1.800,00 3.146.52

í6h 800,00 1.398,46

00 1.573 26Xadrez Tradicional 20h 01 Física(
)
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Assinatura '0r.-...,- J [-*
Empresa - nBcürB DE FREITAS RoMAo - ME

REGIANE DE FREITAS ROMAO - ME
CNPJ: 27.O96.sL9 I OOOL-7 L

RUA: ATANÁSIO r.pUps DE CAMARGO, N" 98
BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA
NOVA SANTA BARBARA. PR

CEP:86.25O-OOO
TELEFONE: (43) 99152-2075

A Taxa administrativa proposta é de 0 %.

- Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos,

- Prazo de prestação dos serviços: de no máximo 02 (dois) dias a partir da assinatura do contrato;

- Ptazo de pagamento: em ate 30 dias após a prestação dos serviços;

- Declaramos que, na taxa administrativa proposta estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços objeto
desta proposta.

- Declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. \il
uv
\\-
I

Nova Santa Bárbara - PR, 05 de Abril de 2018

Representante Legal - REGIANE DE FREITAS ROMAO
Cargo - Proprietária
RG - 1().746.742-4 SESP PR
cPF - 067.739.099-88

( (s(
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ANTXO lt

PROPOSIA DE DESCONTO PERCENTUÁL

Preg;o Píêsencral Ns 19/2018

Contratação de serviços de oficineiÍos, conforme especificações constantes no Termo de

Referência, anexo I do Edital Pregão Presencial Ne 19/2018, nas quantidades e especificações

abaixo definidas:

ITEM DESCRIçAO DA

OFICINA

CARGA

HoRÁRra

5EMANAL

01

LOTE 1
FoRMAçÃo NtcEssÁRia PARA

PREsrÂÇÃo oE sERVrÇos

l

NUMERO DE

PROFTSSTONATS

VALOR POR

OF CINEIRO

VALOR OA

EMPR€5Á AOMlN ST

(%t

800 00 1.000,00 8%

Banda e peÍcussão

Musical

Dança

Grnãstrcê

16 h

16h

20h

01

01

01

800,00

800,00
istro no CREF

Diploma de à(es marciais +

expenênciê na áíeà de atuação no

mín mo de 1 ano

Magistério/Ensino médio +

certÍ cado em Arlesanato +

Hab rdãde compíovada

L cenciatuÍa Plena ou cursando
Educação túica + CREF

Magrstéíio/Lrcenciatura Plena ou

cursando pedago8ra + ce(írcado de

cuíso de inÍoÍmá! ca

1 000,00 a%

1.000,00 8%

1 000,00

1.100,00 8%

5

6 01

800,00

900,00

8%Magrstéíro/LrcencratuÍa plena ou

cursando pedagogra + certifrcado de

c!rso de músrcâ + habrldàde

1.000,0001 800,00

Íovada

8%

2.200,00 8%

8%

Oícntação de

estudos

40h 02

01

Magrstcíro ou L cencrâtura em AÍea
Ped ica

1800.00

800.00 1.100,008 Recreação LrcencratuÍa em educação fisrca +

CREF

MaSrsler o ou EducaÇão Frsrcâ 900,00 1.100,00 8%

A Tax. adm nistratrva propoía é de 8 (%) não superior a 8%l

Nova 5ânta gârbara'PR 11 de abÍlde 2018

Prazo de va dade da pÍopotta (não inÍertor a 60 dias coír dos, caso nào seja rnd cado, seíá conídeíadâ 60 dra5 corrid

de pÍesràçâo dos 9eÍv ços de no máximo 02 (dors) d as a part r da ass nalura do contratoi - Píazo de paBamento em

apos a píestàçào do! serviços - Declaramos que, nà taxa adm nrrtíatrva píoposta estão incluidos !odos os custos que

indi5pen5ávers à perÍeita execução dos servlços objeto desta pÍoposta. Declarâmos que estamoS de pleno acoÍdo co

condiçõê5 e5tãbelecrdas no edrtal e seus anexos.

os); - Prazo

30 diesâ

todas âs

^.\ , -!-
--l - b!\j- íJ\,\a\,-!C

,Hffi€ CIBE LE FRANCO - ME

EMPRESÁRIA

RG 8.640.228-9-PR

cPF 035.069.059-61
N

6

c

-L/

3

4 Educação Íisica + ceÍtificàdo d€ dança

XadÍez trâd cronâl 20h 019
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.]UNTA COÍ\,lERCIAL DO PARANA

.. .I 
"lq 

\I:ÜRiDÍ-' ]L ,1,UIOÍ.'ACÃO DO RI UISI:tO N'i PCANT,L

CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: oo1/ oo1
Certrtrcamos que as infoÍmâcóes abaixo constam dos documentos arquivados nesla Junla Comercial e sào vigentês
rê caia da sua expêdição.

l.lcae 
=n"p/esarial

CIAELÊ FPANCO . IIE

S]ARCO

-.,/
( , ----

Erldereco Complelo (Logradouro. N! e Complemento. Bairro Oistrito. Municipio, UF. CEP)

F'JÂ qOBÊRTO HIRO NASHIMÂ, 74 . CASA SALA, CONJUNTO ÀNÂ MENDES. SÀO SEBASTIÀO OA AMOREIRA. PR.
;6.240,000

Cbiêto
:"srrc de Kâralê. danÇa. Kung Fu. capoeira, TaekyJondo, Jiu Jitsu. boxe. anesanato, pintuÍa. maquiagem. olicineiíos
o cíessor educaqão ,rsica. alividadês recÍeâlivâs. músíca. inÍoÍmâtice. arte, cultura.
Cajrrta RS 100.000.00 Mlcroemp.esa ou

Empresa de Pequeno Porle
,CELl MIL REAIS) (Lei n, 1232006)

Microempresa

liaiuieza Juídica: El\íPRESÂ-RlO

\:. _€ío de iCeflliíicacão do Reglstro de
E,Ícresas ' NIRE (Sede)

CNPJ

27.610.r27 0001-89

Data de AÍquivamento
do Álo de rnscnçáo

27 01.201?

Data de lnrcio
de Atividade

2A 03 2017

iJlirmo Arqurvâmento

Oata, 27 04 2017 Numero: 20171791037

ÂIo ENOUADRAMENTO DE MICHOEMPNESA

=,êNiO 
iS]] ENOUADRA}IENTO DE IíICROEMPBESA

l,lo:r,ê do Empresario
CiBELE FRANCO

ldenirdade: 864022289.SSP PR

=si:do 
C,vi Solteiro

CPF: 035.069.059-61

Regimê de Bens: Náo lnÍormado

.-i.lÊ ILBA rF !: ,:s reicij 'lê 2C1il

Situação da Eínpresa
REGISTBO ATIVO

Stalus
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt

"1914483i
LIEE3-AD BCGJS

SEC?ETÂF.À GERA!

a.-..
-r.."lia.1) ij!.aj. -1 ,: r.r.Jirt. -.ner. a, c. i:_:.a
cNÊI7: l.i: - i,l:'l! !:

Leulir2a"i

Vi.e r€,,p 1:la â: .r 1-''i.:il , d, ,.rl:?Àf,
aq. .; :r rii. . .r:-1r 2.:!.

.:..

- .:.,/tn

(ü
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êÉn];8,5; EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME
cNPJ 11.214.8 40 / OOOL-73

Rua: QUINTINO BOCAIUVA 11,CENTRO
Email: pa u l_ozj r@ hotma il. com

www.artescp.no.com unidades. net
Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165

Cornélio Procópio-Paraná
\{

IDENTIFICAçAO DA EMPRESA

. EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME

. CNPJ LL.2L4.A4O/OOO1-73

. Rua: QUINTINO BOCAIUVA 1I,CENTRO

. Email: paul_ozjr@hotmail.com

. Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165

. Cornélio Procópio-Paraná

. DADOS BANCARIOS

. AGENCIA OO95 ITAU

. CONTA CORRENTE :69293-5

Ç
..x

(
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Objeto

Pregão Presencial No í9/2018

Contratação de serviços de oficineiros, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, Esporte e Cultura, conforme especifícações abaixo relacionadas.
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LOTE 1

t't't.tM

01

02

03

04

t)lts('RIÇAo t)^
o! rclNA

Artes Marciais

ARTESANATO

Banda e
Percussão Musical

DANÇA

( 
^tt(;AI r()l{ÁRIA

sr,lM^NAl,

16 HS

í6 HS

í6 HS

16 HS

ESPECTFTCAÇOES DOS SERV|ÇOS/ PREÇO ESTTMADO

Ntl\{t ti,o I)u
Pr{()1.'tsst()NAI s

01

01

0í

0'í

I.()rr\rA('Ão NI,t( Í:ssÁt{tA
PÂI{A
I'lUis'l'A('Ao lx)s slllrvI(ros

Magistério + Diploma em curso de
Aíes
Marciais + ExpeÍiência na área de
atuaÇão no mínimo de um ano.

Mag istério/Ensino Médio
Certiíicado em Artesanato
Habilidade Comprovada

+
+

Mag istério/Licenciatu ra Plena ou
Cursando Pedagogia + Certificado
de
Curso de Música + Habilidade
Comprovada.

EducaÇão Física +

CREF
Registro no

\/^l_oR.
llRti't'o I,ol{
() r,'t ( 't N I,lt l{()

\IAI,OI{
Itlttrt o
l)A
I.]MPITI,]SA

t{$ r,i0r),{)0 RSi l.39tt.'16

It:i 8(x).00 Il$ t.39ti.J6

It:l 800.00 Itli 1.39á1.{(r

Ils ll(x)-00 l{§ t.-tglJ,J6

(;

.fAXA

^l)Ml 
N ls't'ltA't't v/t

0%

o%

0%

0 0/o

,.\
(



o)
(J)

05

06

07

08

09

Ginástica

lnformática

OrientaÇão de
Estudos

Recreação

Xadrez Trad icional

í6 HS

20 HS

40 HS

16 HS

20 HS

01

0í

02

01

01

Licenciatu ra Plena ou cuÍsando
Educação Física + Certificado em
Oança + CREF.

MagistéÍio/Licenciatura Plena ou
Cursando Pedagogia Certificado
de Curso de lnformática.

MagistéÍio ou
Licenciatura em Area Pedagógica

Licenciatura em Educação Física +
CREF

Magistério ou Educação Física

R$ 800,00

t{si 900,(xt

Its t.1100.00

t{s tt00,00

Its 900.00

RS 1.398..Í6 o "/o

llli 1.573,26 0%

I{S .r. H6.52 0%

I{si l.-r98.46 0%

Its r.573,26 0%

I

l
I

G
(



A Taxa administrativa da proposta é de 0%. (ZERO POR CENTO);

-Prazo de validade da proposta é de 60 dias (sessenta dias);
- Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da assinatura do contrato;
-Prazo de pagamento em até 30 dias após a prestação dos serviços;
- Declaramos que, na taxa administrativa proposta estào incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à
perÍeita execução dos serviços objeto desta proposta.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.
- Nos preço(s) proposto estão inclusos os encargos sociais e trabalhistas, salários, carga tributária, alvarâ, emissão de
relatórios, as taxas municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para execução dos serviços licitados.

Cornélio Procópio 'l I de ABRIL de 2018.

§
+

I'^trl.o R( iliR l\{oRDIRA Mll
\{ol{t,tIRAIr^ I il .() l{ lluR'I'

(;Eltl,\l'll 
^l)MI

ts't'R^1'Ivo
It(i: ó912Íi2l-t / ('lil : 038-36.í399-64
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VELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREçOS
.ULO ROBERTO MOREIRA ME
tPJ 1 1.214.840/0001 -73
,INTINO BOCAIUVA 1 l,CENTRO
)RNELIO PROCOPIO PR
IEGÃO PRESENCTAL N" 19/2018 -
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e-maili aotm.comercial@hotmail.com

APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI
Rua Piracicaba, 184 lVila [IaÍia

BandeiÍantes-PR CEP86360'000
Tel. (43) 9958 7746 (43) 3542 - 0406

ESPECTFTCAÇÔES DOS SERVTÇOS

LOTE 1

IT

E

M

DESCRTÇÂO DA

OFICINA

c. HoR.

SEMANA

L

NO DE

PROFISSI

ONAIS

FORMAÇÃO NECESSARTA P/

PRESTAÇÃO DOS SERV|ÇOS

VALOR

BRUTO

POR

OFICINEIRO

VALOR

BRUTO

DA

EMPRESA

TAXA

ADMINISTRATI

VA MAXIMA

16H 01 Diploma em curso de Artes Marciais +

Experiência na área de atuação no mínimo de
um ano.

800,00 1.398,46 8Yo1 ARTES

MARCIAIS

2 ARTESANATO 16H 01 Magistério/Ensino Médio + Certificado em
Artesanato + Habilidade Comprovada

800,00 1.398,46 8%

800,00 1.398,463 BANDA E

PERCUSSÃO

MUSICAL

í6H 01 Magistério/Licenciatura Plena ou Cursando
Pedagogia + Certificado de Curso de Música +

Habilidade Comprovada.

8o/o

01 Educação Física + Registro no CREF +

Certificado de

800,00 1.398,46 8%4 DANÇA 16H

01 Licenciatura Plena ou cursando Educação
Física + CREF.

800,00 1.398,46 $Yo5 GINÁSTICA 16H

900,006 INFORMÁTICA 20H 01 Magistério/Licenciatura Plena ou Cursando
Pedagogia Certificado de Curso de lnformática

1.573,26 8o/o

40H 02 Magistério ou Licenciatura em Area
Pedagógica

1.800,00 3.146,52 8Yo7 oRTENTAÇÃO

DE ESTUDOS

)

flla( (

6

/l
(§



APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI
Rua Piracicaba, 184 lVila Maria

Bandeirantes-PR CEP86360-000
Tel. (43) 9958 7746 (43) 3542 - 0406

e-mail a comercial hotmail,com

A Taxa administrativa proposta é de @ (ZERO POR CENTo);

Nova Santa Bárbara, 11 de Abril de 2018.

Ana Paula Ta la Machado dos Santos

RG.4.895.í20-ílPR CPF:634.809.729-34

Diretora/Presidente

I 
-t 

z.t t g.stglooo1'43 |

,,PT Hl 

F[FSrErtXo 

Lv I M E NT c

' RUA PlRAclcABA lS4 vltASANIÀ'MARIÀ !

[fr!àim ' BANDETRANTES PR I

( A

6

I RECREAÇÃO 16H 01 Licenciatura em Educaçáo Fisica + CREF 800,00 1.398,46 8o/o

20H 01 Magistério ou Educação FísicaI XADREZ

TRRADICIONAL

900,00 1.573,26 8o/o

--'?
(

(
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA BÁRsann
eSIPOO OO PIR*ItÁ

pnecÃo PRESENcTAL N. 19/2018

ANEXO I

TERMo DE nereRÊructn

í. Do Objeto e Valor Máximo

1.1. A presente licitaçáo tem por objeto a contratação de serviços de oÍicineiros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura, conforme especificaçôes abaixo relacionadas.

2. ESpECTFTCAÇOES DOS SERVIÇOS/ PREçO ESTTMADO

Rua WallicdorR irrencr)Lu1 dc Moraes n" 221. ( crrtro. t 43.32b6.8]Jn.q- » l- 8ô.150-000
NorlSantaB[ .rrr. l)araní - tr -[:-nrail - lieit;rcatrirnsb.pr'.I.l,r\.b .! u \,\ .n\b.pr.gov. hr

LOTE 1

ITE
M

oEscRrçAo DA
OFICINA

CARGA
xonÁnra
SEMANAL

NUMERO DE
PROFISSIONAIS ronnançÃo NEcESSÁR|A PARA

PRESTAçÃO DOS SÊRVIÇOS

VALOR
POR

OFICINEIRO

VALOR DA
EMPRESA

TAXA
ADMINISTRA

TIVA
tvtÁxtun 121

800,00 1.398,46
8%I Artes Marciais 16h

o1

Diploma em curso de Artes lvlerciais +

Experiência na área de atuaÇão no
mínimo de um ano.

Magistério/Ensino Medio + Certificado em
Artesanato +

Habilidade Comprovada
800,00 1.398,46

8o/o
,| Artesanato 16h

01

Mag isterio/Licenciatura Plena ou
Cursando Pedagogia + Certificado de

Curso de Música + Habilidade
Comprovada.

800,00 1.398,46
8%3 Banda e

Percussão Musical
16h

0'r

4 Dança Educação Física + Certificado de dança + 800,00 %

(y



PREFEITURAMUNICIPAL

ú:a NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Obs. Os valores acima serão Íixos. A proponente deverá ofertar a taxa administrativa em peÍcentual de desconto, não superior a 8%, sobre o
pÍeço da êmpresa.

3. OO PRAZO PARA rNiCtO DA PRESTAçÃO DO SERVTçO

3.1. O prazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

4. PRAZO DE EXECUçÃO

4.1. O prazo de execução do contrato será de I (oito) meses, a partir da assinatura do contrato.

5. PRAZO DE VIGÊNC|A DO CONTRATO

5.1. O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato.

6. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão serem prestados na Escola l\íunicipal Edson Gonçalves Palhano e Escola l\íunicipal Maria da Conceição Kasecker

7. TNFORMAçOES ADtCtONAtS

7.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarâo dispostas no Edital de Licita

Y). »,] - 86.250,000
,r ww. nsh.pr.qov.br

16h 0í Registro no CREF 1.398,46

5 Ginástica
16h 01

Licenciatura Plena ou cursando EducaÇão
Fisica + CREF. 800,00 1.398,46

8%

6 lnformática
20h 01

Magisterioi Licenciatura Plena ou
Cursando Pedagogia

Certificado de CuÍso de lnformática
900,00 1.573.26

8o/o

7 Orientação de
Estudos 40h 02

Magistério ou
Licenciatura em Area Pedagógica 1.800,00 3.146,52

8o/o

8 Recreação 16h
01

Licenciatura em EducaÇão Física + CREF 800,00
í.398,46

8%

9 Xadrez Tradicional 20á
01

Magistério ou Educação Física 900,00 1.573,26 8%

Rua Walfiedo pirtencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8y
Nova Sáinta B( .rra, ['ar:tná - ,H - E-nrail- licitacao@dsb. or.cov.btr

áo

20



APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI
Rua Piracicaba, 184 | Vila Maria

Bandeirantes-PR CEP86360-000
Tel. (43) 9958 7746 (43) 3542 - 0406

e-mAil: aDtm.comercia @hotmail.com

CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

A pREFEITURA MUNICIpAL DE NovA saNrn sÁRBeRA/pn
Pregão Presencial 1912018

í. IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOGIAL: APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI

cNpJ: 12.119.539/OOO143 TNSCRIçÃOESTADUAL:90523769-íO

REPRESENTANTE: Ana Paula Tavella Machado dos Santos - Diretora/Presidente

RG: 4.895.120-1/PR - CPF: 634.809.729-34 Est. Civil: Casada.

ENDEREÇO: Rua Piracicaba, 184 - Vila Maria - Bandeirantes - PR - CEP: 86.360000

TEL: (43)3542-0406 EMAIL: aptm. comercial@hotmail.com

BancoBRADESCO(Bandeirantes-Pr) Agência:007í CIC:122440-9

OBJETO: A presente licitaçáo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa
para a administração, na contratação de serviços de oficineiros para Secretaria
de Educação, conforme descriçÕes constantes neste edital e seus anexos.
Validade da proposta: 60 dias

Declaro que os serviços acima, serão prestados de acordo com as solicitações da da

Prefeitura de Nova Santa Bárbara, atendendo as especificações e exigências do presente

edital, e que nos valores ofertados e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio

de lances verbais estão incluídos todos os en€rgos trabalhistas, previdenciários, fiscais,

comerciais e outros de qualquer natureza necessários à perfeita execuçáo do objeto desta

licitação.

- O prazo para início da prestação do serviço e de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
assinatura do contrato.
- O prazo de execução do contrato será de 8 (oito) meses, a partir da assinatura do contrato.
- O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, entrando em vigor logo após a assinatura
do contrato.
- Os serviços deverão serem prestados na Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano e
Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker.

..- Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estaráo dispostas no Edital de
Licitaçáo.

Nova Santa Bárbara, 11 de Abril de 2018.

106
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Ei.ttg.sle/ooo1-43.i
T.PTi,i ]ESENVOLVIMENTS

I'ROFISSIONP.L

Ana Paula Ta la Machado dos Santos

RG.4.895.í20-1lP CPF: 634.809.729-34

. RiJr i,?r."lcA8A.184 VILA SANTA tlAR:A I

Icta oa::rooo BANDÉIRÂNTES Pql
Diretora/Presidente
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'\Y'lo
GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DA ADI\'IIN ISTRAÇÃO E DA PREViDÊNCIA

JUNTA COI\4ERCIAL DO PARANA
SISTEI\4A INTEGRADO DE AUTOI\IAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL. SIARCO

Ultimo Arquivamento

Oata: 27 11 2017

108

tffi
CERTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: 001, 00'l

Certiíicâmos que as iníormaçôes abaixo conslam dos documentos ârquivados nesla Junta Comercial e são vigenles
na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PAULO ROBERTO MOREIRA - ME

Naturêza Jurídica: EMPRESARIO

(rúrL REArS) Lei n!

Númêro de ldenliÍcação do Regislío de
Empresas - NIRE (Sede)

41 1 0663860-6

CNPJ

r 1.214.840;0001-73

Dala de Arquivamenlo
do Alo de inscíicão

13'10'2009

oata de lnrcio
de alividade

03 11'2009

Endereço Complelo (Logradouío. Nq e Complemento Bairro Dislrito, Municipio, UF. CEP)

BUÁ OUTNTtNO BOCATUVÀ 1r, CENTRO, CORNELTO pBOCOprO, PB, 86.300-OOO

Obieto

SERVIÇOS DE ENSINO PABTICULAB, DANÇA, IDIOMAS, ESPORTES, CUBSOS PBEPÀRATOBtOS PARA CONCUFSOS.
aRTES CENtCAS, MUSTCA tNFOBMAT|CA, ATTVTOAOES DE ATBLTOTECAS E ÂROUtVOS, TEBAptA OCUpACtONAL,
APOIO A GESTÃO OE SAU-DE, PRÁICAS INTEGBATIVAS EM SAUDE HUMANA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESABIAL, PESOUISA E DESENVOLVIMENTO EXPEFIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS
HUMANÂS. SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO APOIO ADMINISTBAÍIVO, CONSULTORIA
EM TECNOLOGIA DA INFOBMAÇÃO E AGENCIAIlIENTO DE MAO.DE.OBRA.

Capital: B$ 1.OOO,0O MicÍoeÍnpresa ou
Empresa de Pequeno Porle

Númêro: 2017752236.1

AIo: ALTEBAÇÃO

EVETIC (S): ALTÉBACÁC DE DAOOS (EXCETO NOIüE ÉMPRESARIAL)

Nome do EmpÍesàrao
PAULO ROBERTO MOBEIRA

ldentidadê: 69128211.sspiPR

Estado Crvrl: Casado

CI]RITIBA -

CPF:038.364.399-61

Comunhão Pôrcial

.')(

Ê
\5i

Do.lrien'o Ass r.J. D g L. ír,j, i!'l, r,i. t:i
.r!.lr e!rÉ,.,ri iro Para.a
c\P. rr 3i8 ril ra;i,!!

resa
BEGISÍRO ATIVO

Status
{x xx xx xxx xx xx x xxx xx xxxx x

-1816U607

LIBERIAD BOGL]S
SE'AETAR]A CEBÂ.

ü

".-Í'-

rcroemPresa

egl de Ben

10 Ce abÍ I de 2018

Para veí ÍrcaÍ a aulentcidade dcesse w!!w l!.rãcornêrciât tÍigorü
e nÍorme o .úmeÍo r81686i74 Í,ê Co,rsL ra de Auenl !.a:,.ie

':-!, r:i-- ,! r: t, -.,,
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CERTIEICC O R.EGTSTRO Fní 21/ii,/24!1
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11?04545982 NtRE.,t1106618606
PÀULO ROBERTO MOREIRA À4E

15.53 SOB N 201??52 361
CODIGO DE !€RIFI
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CERTIFICO O REGISTÂO EM 27/17,'201'T
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PÀIJLO ROBERTO MOF.EIBÀ I,tE

15.53 SOB N: 20111522364
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ÉRASIL Ar es:, c á:f íc1n:r ,.:

CerlrCão InLeÍnet

e: . (ir: -a:,ri4,..

1127ÍP Receita Federal
CER71//DÃO

ffiw
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera I da Fazenda Nacional

CERTIOÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: PAULO ROBERTO MOREIRA
CNPJ: 11 .214.840/0001 -73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apurâdas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relatjvas a créditos tribulários administrados pela Secrelaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) lunto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matíz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contnburÇÕes sociars previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. '11 da Lei na 8.21?, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condrclonada à veri[rcação de sua autentcdade na lnternet, nos
endeÍeços <http.//rfb.gov.br> ou <http.ii www. pgín.9ov. br>.

Certidão emitrda gratuitamente com base na Portafla Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às ??10?12018 <hora e data de BrasÍlia>o
Válida 21t08t2018
Códrgo controle d idão: FE06.E F08.3EC0.78í D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

f'JLr":t []C'" 'sl. i, E r rp.r rrr pi,t nr

\i
http //www. recelta.íazenda gov bíAp rcacoes/ATsPOi Cerlrdaoi Cnd Conlun ta ln leÍrEíniteCertldao lnternet asp?nt= 1 1 2148400001 73&passagens= 1 &. 1i1
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado I rJ

PARANA

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 017526256-35

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 11.214.84010001-73
Nome: PAULO ROBERTO MOREIRA
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscÍever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendêncras em nome do contribujnte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecrrnentos da empresa e refere-se a débltos de
natureza tributária e não lributária, bem como ao descumprimento de obrigaÇões tributárias acessórias.

Válida at ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser coníirmada via lnternet
www-kzc-qda. or. gol . br

Enúda ia lntetnel Púb\cé (2'r.C12AtA21 AS 5t)

23t05t2018 -

(?



111\:.{+l,u ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome / Razão Social

Data.

Nümero

2630

10t04/201

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MOBILIARIOS E IMOBILIARIOS

10t05t2018
Validade

PAULO ROBERTO IÚOREIRA CNPJ 11,214,840/OOO1-73

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovaçâo Junto à Finalidade

l\,4ensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscriçÕes
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a periodos compÍeendidos nesta certidão.

- 
lnScÍições

Contribuinte; 21715 - PAuto RoBERTOMoREtRA
EndeÍeço Rua OUINTINO BoCAIUVA. 11 - Barrro CENTRO - CEP 86.300-000

Econômico: 7306 - Essa atrvrdade é a mesma do códrgo 128
Endereço Rua QUINTINO BOCAIUVA 11 - Barrro CENTRO - CEP 86.300-000

Código de Controle

DBA1CCIINLR31061

Cornelio Procopro (PR), '10 de Abril de 2018

t

aven úa f"rN^s GERA|S 301 . cEr\TRO
a], e . ?...o, r Pn CE, 86 304 rl3: . F.-v 13 l52a.1i:al

Pagrna 1d

A validade do documenlo pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

(*
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribu inte,

Confira os dados de ldentrfrcaçáo da Pessoa Juridrca e. se houver qualquer drvergêncra. provrdencie lunto à

RFB a sua atualizaçáo cadastral

A informaçáo sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contflburnle

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASÍRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUr.ERc DE r'isc R ÇÀc
1'1.214.840/0001 ,73

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAÇAO
CAOASTRAL

13/10/2009
DAÍÁOE ÀAERTURA

NOIIE EMPRESÀÂLÂ

PAULO ROBERTO IVIOREIRA

ÍTULO 
']O 

ES-À]ELE'iL:ENÍC NCI.IE !E i;NT/§LÀ
tllE

cóorco É oEScR ÇÃo DAATIúDADE EcoNóMtcA PRtNc P'.r

85.99-6-99 ' Outras atividades de ensrno não espêcifrcadas anteriormente

coD Go E DEscR ÇÀo oÀs aTrMoaDEs EcoNÔMcAs sr.cuNDÁRL\s

85.99-6-05 - Cursos prepaÍatórios paía concursos
85 41-4-00 - Educaçào profissional de nivel técnico
93.19-1-01 . Píodução e píomoção de eventos esportivos
85.93-7-00 - Ensino de idiomas
85.91.1-00. Énsino de êsportes
85.99-6-04 - Íreinamento êm desenvolvimento pÍofissional e geíencial
85.92.9-01 - Énsrno de dança
85.92-9-02 - Ensino de artes cênicas, exceto dança
82.30-0-0'1 - Serviços de oíganização de feiras, congressos, exposiçôes e festas
85.92-9-03 - Ensino de música
85.99-6-03 - TÍeinamento em informáhca

| 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteÍiormente
' 7,1.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

88.00.6-00 - Sêrvrços de assistência social sem alojanrento
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
90.01-9-01 - Produçáo teatral
90.0r-9-02 - Produçào musical
93.19-1-99 - Outras alividades espoíivas nào especiÍicadas anteriormente

j 93.29-8-99 - Outras atrvidades de recreação e lazer náo especificadas anteriormente
93.13-1-00 - Atividades de condicionamento fisico

coo Go E oLScrt ÇÂo i^ NAIUREzi JúR D,c,1

213-5 - Empresário (lndividual)

. _ü1. r r.!L\To

V11

86 300-000
BNRiiO O STts iO

CEN TRO CORNELIO PROCOPIO PR

EN0EREÇO ELÉIRONTCC ÍELEÉONE

PAUL_OZJR@HOTMATL.COM

R QUINTINO BOCAIUVA

ENTE rEDERÁiIVORESPONS;'rEL :r t

[oai.L,;-. ;;
13/10/2009

i...4/orls (,.r

s ÍLrAÇao cADÂSÍRAL

lde-1
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NUr!ÉRO DE rNSCR Ç^O
11.214.840/000'1-73
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
13i '10/2009

CADASTRAL

NOI"€ EMPRESÁR AL

PAULO ROBERTO MOREIRA

cÓorco E DEscRrÇÀo DÁs ÀT\,40ÀDEs EcoNoMcÀs sEairND/n AS

90.01-9-03 - Produçáo de espetáculos de dança
90.0'1-9-04 - Produção de espetácutos circenses, de maÍionetes e similares
78.10-8-00 - Seleçào e agenciamento de mào-de-obía
74.90-1-05. Agenciamento de profissionais para âtividades esportivas, culturais e artisticas
91.01-5-00 .Atividades dê bibliotecas ê ârquivos
82.1í-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio adminlstrativo

i 82.19-9-99 - Preparâção de documentos e serviços êspecialrzados de aporo aalministrativo não especificados
anteflormênte
86.50-0-05 - Ativrdâdes de têrapia ocupacional
86.60-7.00 - Atividades de apoio à gestáo de saúde
86.90-9-01 - Atjvidades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

i 62.04-O-OO - Consultoria em tecnologia da inÍormação
90.01-9-06 - Atividades de sonoÍização e de ilumrnação
70.204.00. Atividadês de consultoÍia em gestão empresarial, exceto consultoÍia técnica especíÍica
72.20-7-oo. Pesquisa e desenvolvimento expeíimental em ciências sociais e humanas
74.90-1-99. Outras atividades píoíissionais, cientíticas e técnicas nào especificadas anteriormente
71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à seguíança do trabalho

cóoLGo E DEScRTçÀo DA NAÍuREzA ruRlD cÀ
213-5 - Empresário (lndividual)

LOGRADOURO

R QUINTINO BOCAIUVA
NÚ!!lENO

11

COITIPLEMENTO

CEP

86.300-000 CENTRO

r,tr,r.l ij a

i CORNELIO PROCOPIO

ENDEREÇC ELEIEON CO

PAUL_OZJR@HOTMATL.COM
rE i E ÊiJNE

(43) 3524-1693

ENTE FEOERÀÍvC RÉSPCNSÀ!€r t rÍr

srÍuaÇÃo caDÀsrRll oÁrÀDÀs rJÁÇÀa i,or§ri]rf
13i 10/2009

ÀrloTrVO DE S i!^Ç..! a,rO/.Sikr-

S TUAÇÀO ESPLC,lI o^r DAs[uAÇÀo t sPEc 
^L

Aprovado pela lnstruçáo Normatrva RFB no 1 634 de 06 de maro de 20'16

Emitrdo no dia 1010412018 às í0:37:37 (data e hora de Brasília)

e Copl'right lteceita Fede'ral do Brasil - 10/04/2018

Página.2l2

3de.l

(?
l0 UJ l0l I l0:17

PR

.7



I i9

Ncrne: PÀULC

Certrdão r"

!.OBEF.TO I"]CF.E I i.q
(ilÀTi. :

!44A).3695/2A1.3
) Ciii,:

(:e::: e r -:e:--.1)

MOREIRA

-lÊ','Ê:1a:.:i

CERTIDÀO NEGATTVA DE DEB]TOS TRÀBAIHISTÀS

Expedi cãc :

ValrCaoe:
cie sr.ra exr

3 l:

aa

Certifrca SC

LL.2L4.840/0001-73/ NÀo coNsTA io Eanc. l.laJrrn.i-

qri e PAULO ROBERTO
(MÀTRIZ E FILIÀÍS), r:-.sc::-,:1a) :: s:ra :

l1e

Tr:abafhrsr-:s
ceale:-,

T

o
.
a

l,l

a

A

a

,2.144,
laS

ie e

INEORMÀçÃO IMPORTÀNTE

S

:,

leaessartcs - trI ralrao:iala iL,l É

eslabeletrioes eÍr ser:enÇa aaaieraLCria trar,siilfa er. lJ
atror:clcs l.rircre.is Lr:aba-:rs:as, -nclusl'.,ê :ra ---:,:a
l:e cc,hrne:acs pr:e,, ide::rá::os, a hc:.::=:::.-, -1

eÍ.lolunerL.,.s :,: a recr:lhinre!tas Lleter ri,rnaai s -l' -,--, -

-EeCO au ellr

.i - ,, ..

le exe:j;fI :tal

$

çT

,t7
G4_^



,F EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME
cNPJ 11.214.8 40 /OOOL-73

Rua: QUINTINO BOCAIUVA 11,CENTRO
Email: paul_ozjr@hotmail,com

www.artescp.no.com unidades.net
Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165

Cornélio Procópio-Paraná

i20

ANEXO IV
DECLARAçÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilI DA CF)
Pregão Presencial N' 19/2018 -
Prezados Senhores:

A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no

1í.214.840/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO
ROBERTO MOREIRA , portador da RG no 6912821-1 e do CPF n' 03836439964,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 2í 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.

Cornólio Procópio, ll dc Alll{lL tlc 2018.

\

PAULO RO
PALLO RO
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IRA

G EREN'IE .\D}I IIi IS]-RAI'I \ O
RC: 6912821-l / CPF: 038-i(rl-199-6{
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EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME

cNPJ 11.214.8 40 / OOOL-73
Rua: QUINTINO BOCAIUVA 11,CENTRO

Email: paul_ozjr@hotmail.com
www.artescp. no.comunidades. net

Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165
cornélio Procópio-Paraná

ANEXO Vil
DECLARAçÃO DE IDONEIDADE
Pregão Presencial No 19/2018 -
A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no

11.214.840t0001-73 estabelecida na QUINTINO BoCAIUvA 11,CENTRO-CORNÉLlO
PROCOPIO PR, Declara, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 19/20'18 -, 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.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Cornélio I'rocópio, I I de ABIIIL de 2018.

LO OREII{A NII.]
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r,r* 122EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME
cNPJ 11.214.8 40 / OOO1-73

Rua: QUINTINO BOCAIUVA 11,CENTRO
Email: pa u l_ozj r@ h otma il. com

www.artescp.no.comunidades. net
Fone: (43) 99363151 - (43) 91266165

Cornélio Procópio-Paraná

ANEXO X
DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N' 19/201 8 -

A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no

11.214.84010001-73 , por inteÍmédio de seu representante legal o (a) Sr PAULO
ROBERTO MOREIRA , portador da RG no 6912821-1 e do CPF no 03836439964
DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial N"'19/20'18,
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,
até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de
direção e de assessoramento, de membros ou servidores yinculados ao Departamento de
Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara.

Cornélio Procópir-r, ll de ABIUL dc 20ltt.

PA o OREIR,\ }IE
PÀ OR ERTO IÍOREIR.\
GERENl .{DMI\ IS'TRAI'IYO
RG: 69128 1-l / CPI: 03836{399-6,1
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EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME

cNPJ 11.214.8 40 / OOOL-73
Rua: QUINTINO BOCAIUVA ll,CENTRO

Email: pa u l_ozj r@ h otma il. com
www.a rtescp. no.comunidades. net

Fone: (43) 99363151- (43) 91266165
Cornélio Procópio-Paraná

ANEXO VIII
DECLARAçÃO DE FATOS IMPEDITIVOS
Pregâo Presencial No 19/20í 8 -
A Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no

11.214.8401000í-73 estabelecida na RUA QUINTINO BOCAIUVA 11-CENTRO,CORNELIO
PROCOPIO PR, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 19/2018 -,

sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitarnos
para a presente licitação.

Cornélio Procópio, I I de ABRIL de 2018.

PA o IR,\ NTE

P LO }IOREIR\
CEREN
RG: 691
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
-S'*'"É=.' rstloo oo plnsNÁ

ATESTADo DE cApActDAoe rÉcutca

A Prefeitura de Nova Santa Bárbara, com sede Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, 222, CEP-86250-000, fone (43) 3266-8100, CNPJ sob n'

95.561.080/0001-60 atesta para os fins que a empresa PAULO ROBERTO

MOREIRA, inscrita no CNPJ sob n" 11.214.840/000í-73, com sede na Rua

Quintino Bocaiúva, n" 11 - CEP: 86300-000 Bairro: Centro, Cornélio

Procópio/PR, prestou a este município serviços de oíicineiros, com o

fornecimento de profissionais na área de artes marciais, dança, Ginástica

Rítmica, esporte, teatro, artesanato popular, direitos humanos, informática,

inglês, orientação de estudos, percursão, xadrez, guarda mirim, manicure e

Orientador Social

Atestamos ainda, que executou todos os serviços dentro das

especificações técnicas exigidas tendo cumprido rigorosamente os prazos,

assim até o presente momento, não há nada que a desabone

Í10l âot

N
10e\-?

Nova Santa Bárb , 28 de novembro de 2017

PÍàt*.''t.''
N<r'"

t,"il" cristina

""::5;r
d s antos

Setor de Licitações e Contrâtos

b

\.

Rua Walfredo Bittencoun de \,Íoràes no 222. Ccnlrô. Fone.13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4
I'âÍaná L-mail licitacao?insb.Dr.gov.br - \\§§.nsb.Dr.so, .hr
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Pnefeiüra MrmiciDal de SmtoAutonio do Paraíso
CNPJN7s.BZlflIm0l-fl Siix wvr.pmsúotuiodqmtuo.Fgpv.h
Av. Deputrdo Nil!@ RibÉ, EE6 - Tdctu (O431lZt+ll5l - Cq: t63f 5{ü)
Sarrto Antoaio do Paraíso - Estado do Paraoá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Atestamos paÍa os deviJc fins, em especial a queÍn possa intêressar que a empresa

PAULO ROBERTO IIOREIRA - fE, pessoa jurldica de direito privado, CNPJ/MF N'
'|,1.211.84Í)/W01-73, estabehcUa à Rua Quinüno Bocaiwa, no 11, Cenúo, CEP 8630G000, na

1 CiJade de Comélb Procófiio - PR, prestou ao Municípb de SaÍúo Artonio do ParaÍso, de Íorma

saüsfatória, tendo participado de vários pÍocediÍnentc licitatórios instaurados pela

munkipalklade, Íeêíente ac itens abaixo:

- Capacitações para Prcfessores da Rede Municipal com carga hoÉria de 16 (dezesseis) horas,

com os teÍnas solkitadc pda Conhatente.

- lnstrutor de Educaçâo Física para aüvidades diversas (Esportivas/Ginástica/Recreagão), com

Formaçâo eÍn Licenciatura / Graduaçáo em Educagão Físba + CREF. CoÍn carga hoÉria de 16

Horas Semanais, conforme escala semanal elaborada pelo Depadarnento Solicitante.

Atestamos ainda, que a mesma vem atendendo es normas exigidas, demonstrando desta

forma, plena capacirJade para o fornecimento, cumprindo até a presente dâta, todos os

compromiqsos confatuais. Registramos alnda que nada constando que a desabone técnica e

comer*rlmente até a pÍesentê deta

rl.'"-.
.iJ-L'!

("r t
I Santo Antônio do Paraíso, em 09 de janeiro de 20í7.
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sÃo fERôNrMo DA sERRA
MUNICIPIO DE

ESTADo Do PARANÁ
GESTÁO 2017t2020

ÂTBgrADo Dr cAPAcTDNTE rÉcrrce

CoTTRATO r" (x,3/2O17
pnecÃo PRESETcIAL: IÍ" 08/2o16

ATESTAMOS, para os deüdos fins de direito, PAITIO ROBERI1O
UOREIRA - fE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Armando
Michel,ato, n". 480, Conjunto Fortunato Sibin, cidade de Cornéüo Procópio, PR,
inscrita no CNPJ sob o no. Ll.2l4.84OlOOO1-73, cidade de Cornéüo Procópio,
presta, com excelência, o seriços especializados com proi:slorals heblütadog
e fornedos, quc rturn em atlyldadcr eqrottlves, culturals, lazer,
aÍtilticas, recreaçâo, sÉeaelato em gerel, cducsdor soclal, lnsttutor de
capoelre, coral e vlolÃo e Educação Físice, Juato aos progÍemas c proJetor
coclais dercavohrldor pcle §tecretarla Uuatctpel de Asslctência Soclel. Não
havendo fatos supervenientes gue desabonem sua conduta tecnica e comercial
dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpre com sua
obrigação, náo havendo reclerneção ou objeção quanto à gualidade serviços
junto à esta Prefeitura Municipal até a presente data.

Sáo Jerônimo da Serra, O8 de rnaio de 2017.

J. Q"",âY-.,-,
Olt?ctÍa Corlêa

PÍGgocfÍa e Prcsldeatc da Comlsrlo de Ltcttaçôcs

ÁfthnY tluh da 0' Cor'"-'ffiiáeno ae comiss:'
Permanente ot Uataçe" NJ

G
«



tl,lunicípio de Nova ftítima - Esfado do Paranó i27

CNPJ !' 75J284tUtm l-90
Rua Dr-" Aloysio dc Bârros Toscs, ,í20 - crstro
CEP 8ó310{X)O - Nova Fáliína (PR)

8 (Olf ) lSSz ll22 / ê-rÍrail: c.nrarooovafarin@grnail.com

DECLARÂCÃO COMPROBATÓRIA DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA, pessoa jurídica de direito

público, furscrito no CNPJ/}VÍF sob n.Y5.828.418/00001-90, com sede à Rua Dr Aloysio de Barros

Tostes, Centro, CEP 86.125-000, DECLARA, para os devidos fins, que a empresa Paulo

RobeÉo Moreira - ME CNPJ no 11.214.840/ü)01-73, é prestadora de serviços no município de

Nova Fátima em Cursos de Capacitação e Oficineiros de Artes, Corte e Costura e atividades Físicas

(dança artes marciais, recreação etc) tendo em vigência contrato de licitação e atendendo de forma

satisfatória, cumprhdo com tdas as obrigações contratadas.

Nova Fátima,30 de março de 2015

\

)l. Wagner Fra

Sec. Mun. De Planejamento e Deenvdvimento
Nomeedo peb DecÍeto no 152n@9

Çy
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PREFEITT'R.A D((D iiI']r TCÍPT(o DE T'RAí

Grf PJ 75.424.507 NI,,,1 -7 1

CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA

Com base no Art. 30 da Lei 8666 de 21106/1993, certificamos, para os devidos

fins, que a empresa:Paulo Roberto Moreira - ME, inscrita no CNPJ 11.214.840/00001-

73, prestou e oresta saüsfatoriamente os serviços de ministrar palestras nas áreas da

Secretaria da Ação Social, organizaç6es de eventos com brinquedos paÍa lazer e

cursos de iniciação e aperÍeiçoamento nas áreas de jardinagem, artesanato, artes

marciais,educação fisica, informática, musica e oÍientaÉo social com o objeüvo de

ministrar e aprimorar as diretrizes do sistema único de assistência social dentre

assuntos voltados para a aeras, não havendo em nossos registros fatos que

desabonem sua conduta e desempenho até a presente data.

Urai, 03 de outubro 2016
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unopar Universidade Pitágoras Unopar
null

Sistema Presencial Conectado - Modalidade a Distância
Credencrada peo Decreto Federa dc03delulhoder99T,publcacro.oO.OU n. l2ô de 04 de tL ho de r997

CUTSO dE GíàdUâ;àO En] EDUCAÇÀO F SICA L]CENCIATURA
Reg st.o eÍoluiroo nos leÍmcs da PoíêÍa N.rmãl ,anltrsL3ra N-nJ puo caca 

^o 
D O U úr'3deCercibtaaezClT ancÍâoaiciaPortânâNorral,\an_

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que PAULO ROBERTO MOREIRA,.

nascido em 2811211978, natural de CORNELIO PROCOPIO-PR, íilho de LUZIA PINTO

t\4OREIRA E JOÃO BATISTA MOREIRA, ingressou nesta Universidade, por meio do

PROCESSO SELETIVO EAD 201511 - YG2, realizado em 011021201 5, sendo classificado

em 1o lugar.

Encontra-se matriculado no curso de Graduação em EDUCAÇÃO-

F|SICA - LICENCIATURA, da Universrdade Pitágoras Unopar, UNOPAR, pelo Srstema

Presencial Conectado - IVodalidade a Distância, sob o n' 0735799907, no 70 semestre, no

período letivo de 201811. no Polo de Apoio Presencial de CORNELIO PROCOPIOi PR - I

(3071)U, no período noturno.

O Curso é ofertado em 7 semestres tendo seu in ício em 201511 ,

com duração de 3 anos e meio e a carga horária total do curso é de 3000 horas.

As aulas presenciais são ministradas todas as terças-feiras, das

19h20min às 22h05min.

Atestamos ainda que o valor da mensalidade do curso é de R$

455.22 sendo que para o pagamento até o 60 dia útil, o valor é de RS 417.66.

Atestamos ainda. que o coeficiente obtido até o momento pela aluno

e de 79.85

LONDRINA, 19 de Fevereiro de 2018
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CENTRO EDUCACIONAL SUL MINEIRO LTDA.ME.
CNPJ : 11.362.072/000í -03

RUA DR. MELo vrANA, No 75 - cENTRo. sÃo LoURENço - MG

MreR@T,roC

q.wtiticuüo
soMos asúoclÀ000

ABED
assocr^ç^o at slun^

D! tDUc ç^o A osÍAr{ctÂCursos ProÍissionallzantes

Certificamos que, PAULO RoBERTO MOREIRA

Portador do CPF: 038

Concluiu o Curso DANçA

Área de Formação Contin EDUcAçÃo

No Período de

Tuto(a) Educacional
CAMIII\ CANUTO

Número de Registro: 0007!t30{í tl3{24e!C/a
Validado em h@s://www.cursosgratisonline.com.br

Emitido em Conformidade com a Lei No 9394/96, aft.67 e 87, lnciso lll, o Decreto No 5154/04,
Parecer No 64/2004 - CEDF e a Deliberação CEE 14197 (lndicaçào CEE 14197)
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-p 2O DE ABRIL DE 20í6 a 21DÉ ÍtlAlO DE 20í6 com Carga Horária de í20 Horas,

ficadoTitu
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CARO
a) Pedagógicda)
LINA FERNÂNI'ES PAU o RTO MOITEIRÂ
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CONTEÚDO PROGRAMÁflCO

. HlsTÓRN DA DANçA. S HORAS

. A DAN9A ATRAVÉS DA PINTURA. S HORAS

. PROJETO OAilçA€8COLA,0 HORAS

. FORÍI|AçÀO DO ARTISTA DA DAilçA. E HORAS

. A DANçA COilO FORitA DE EXPRESSÂO .8 HORAS

. coRPo, DAN9A E EDUCAçÂO CONTEUPORAT{EA.8 HORA8

. A DANçA DA DE§COBERTA. r HORAS

. DANç48 URBAilAS.8 HORAS

. A DAt{gA E A sNAEncA. 8 HORAS

. oANç48 BRÂSILE|RAS DE MATRTZ AFRICANA. S HORAS

i[ÊCr i!:l

,,J

!
\
Í

l

. A DANçA DE SALÃO E SEUS BEilEFICIOS i|OTORES, COGI{ÍTwOS E SOCIAIS - 8 HORAS

. DAt{çAt CTRCULARES .8 HORÂS

. OAI{ÇAE LATF{4S: SAL8A. E HORA8

.TANGO-8HORAS

. DAI{çAE FOLGLÓRrcAE .8 HORAS

"ilÉDIA FINAL: í0"
LOCAUDATA DE EXpEprcÃO: SÃO LOURENçO. MG .24105/2016.

( (
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UNOPAR

Dlploma n'0131? anotrdo no Livro n" 001 fls 00074.

.n

1í jüf'

r11 ' ,1. 'I

r.

Âr arrltrrtunr dr Rallora a dr Chrocclcr d! UoopaÍ, [o arvano do
dlploma, o lladlanta ahanccla oacl[lat raÍlttrada aD doaumanto
rcb o nún.Ío d. Ordcn l2?E, do Lv. ,l5l.N, I í.llt, .E d.t d.
06.0t.2010, oo C.raórlo S.lltr.a - {' §.rvcldr Nohrhl . Ldr - Pr c

ElcÍoÍlhrrdo tob o rúmaro f,32?9, ! rcShtndo rob o ÍúE.to
Unt6, .a d.t. d. 09.06.2010, ro l' Oíclo d. TÍtulo! . Do.um.rlor
- lnídrln. . Pr.

CURSO DE GRADUAÇÃO EM HI§TÓRJA
Reconhccldo pcla Portarla Mlnilterlal n' 22912011 dc 2El06lll -
publlcado no D,O.U. 29106111.

UNNERSIDADE NORTE DO PARANÁ
PRÓ-RETTORTA ACADÊMICA

Dlvlrlo de Rcgktro dG Dlplomar e CGrtllicrdos
Por delcgaç[o dc poderc! pârr re3btro dc Dlploms!, concedldr
pclr lrl 9394 dc 20112196, artlgo 48, § I" Ê Remluçlo
CONSUNruNOPAR n" 0582004, d.27109n004 reedltedr em
t1tl2n008,
Dlplomr regtltrrdo tob n' 10E773 LIvro 056
Folh,. 27142 ProceÚo n' 10t760,

!reclda Grrch

d. tubro dc 2011.

dc Dlplomar e Certlflcrdor

Lorddn

Prof
Dlvl!âo dc

M 105(

,. 1l

)



o
i35

sÃo enaz
FA('t iLDADE DE EDIICAÇAO SÃO BRAZ-FSB
Ponaria de Credenciamento No I l0 de :9/01/2009 do MEC - DOL| s€{ão I, p 37. -t0/0112009
(]TIR^SO DE BACHAR"ELADO EM TEOLOGIA EAD
Ponaria dc Autorização N' l l0 de l{/0Z2Ol7 do LÍEC - DOU seção l.p l8- l5l0j]z0l1
CI.IRs1O Df, LICENCIATURA EI}T PEDA@CIA EAD
Poíaria de Autorizâçâo N' l04l de 0-1/lO/2017 do tríEC DOU seçâo l. p. 2i. 04/10/?017

DECLARAçÃO DE HÂTRÍCUIÂ

Declaramos para os devidos fins que o aluno (a) RAFAEL APARECIDO

DA SILVEIRA, CPF no. 093.229.919-92, RG no 1O.893.691-6, está

matriculado e frequentando o Módulo 2 (período de O5lO2l2Ol8 a 05/05/2018)

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, conforme consta nos Registros

Acadêmicos da Secretaria Geral da Faculdade de Educafio São Braz-FSB.

Curitiba - PR, 21 de fevereiro de 2018.

a Bertelli
Acedêmrca

PR

rÇ+n--t-'
r-:,I1'' Elisân ela Bertelli

SE rceoÊmtcl
\
t
I

,L

'1
AS

lo
ê 0800 323 9000 R / foculdodesoobroz
Ruo Cláudío Chatagnier. no 772 o Bocacheri t 82520-59O o Curiübo c PR

s0obr0z.edít.br
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137
PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ? (43) 3266.'1222 C.N.P.J. N."95.561 080/000'1-60

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

E-mail: dep_êduca@nsb.pí.gov.br - Nova Santa Bátbarc - PaÍaná

DECLARAÇAO

A Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do município de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, representada pela Sra. Cleide Moreira Branco da

Silva, Portadora da Cédula de Identidade RG n" 5.249.866-0, declara para os fins de

direito que o Sr. Rafael Aparecido da Silveira, Portador da Cedula de Identidade RG

n" 10.893.691-6, brasileiro, casado, Instrutor de Música, prestou serviços de aulas de

Wsqa nas Escolas Edson Gonçalves Palhano e Maria da Conceição Kasecker, no

período de 05 anos entre 2013 à 2017, com experiência em canto coral, fanfarra,

violão, banda e percussão musical.

Por ser expressão da verdade firmo o presente.

Nova Santa Bárbara, 26 de Fevereiro de 2018.

*

&raw-fuúttu
Secretária Municipal de Educação EspoÍe e Cultura

ts
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Paraná Fazendo Arte
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RAFAEL APARECIDO DA SILVEIRA
Cedificàmos que o (a) Senhor (a)

panicipou da

minístrada por

realizada em

com carga horária de

t.

DAOFICINA DE CAT{TO CORAL

FERNANDO ]I{ARTINS de, 23t11t2@9à1g12n0pp

§Ão LERÔNtrÚODA SERRA - PR , município integrante da regional AMUNOP

60 horas

curitiba, 12 PB P0lO
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Coordenacáo de Acáo Cultural COVERNo DO

PARANÃ
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tEsffi
RepúeLrce FEoERATIvA Do BRASIL

ESTADo oo peRnruÁ

SECRETARTA DE ESTADo DA EDUcAÇÃo

LÉGIo PAoRE JoÃo BAGozzI - ENSINo FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL . SEDE
, a.l.hclê.imênlo 

''ie 
Fnsino

RUAJoÀoBr r'. '^ N" o 1 - poR I Ào - cuRtTlBA - PARA\A
Í rdereço Conolê u

CONGRÉGAÇÀO DOS OBLATOS DE SÁO JO.SÉ
I nlrdâde lúênteoedorê

RESoLU_ÇÁo N.971/s3 DoE 1a{4-63 kt S.JLUÇÓES N".3E62/99 lioí 2, - 10-99 E N' 5, 3/2ou r DUE 19-09:?9ol
hecrmenlo do Estabel€cimenlo, âlo (no /áno llL), j,,lri Reconhecimento do Curso. a1o (no / âno Dol dzla)

t!

.\

O DirEtOí DO COLÉGIo PADRE JOÃO BAGOZZI - ENSINO FUNt)AiúLNTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORI\,4AL - SEOE

conferê a JOÃO clcERO vtANA

natural de IBIPORÃ

nascido (a) êm '10 de - ![AlO de 1967 , Carteira de ldentidade n'

o presente DIPLOMA.- , por havoÍ concluido em 15 de

DE DoCENTES, Er'/ N IVEL !'4_Ép-19.-ry4 MoDALTDAD_EI]oRMAL.

ÁÍea de Atuação: EDUCAÇÀO |NFANT|L q4ryOS l!lClAlS pO ENSINO FUNDAM

Fundamentaçâo Legal LEI_No 9394{96, DECRETOS F.EDERAIS N" 2494198 E No 2561/98, RES No 0-Z-99 - CNE E DEL. N"

O presente Oiploma outorga os dirôitos e prerrogativas estabêlecidos nas Leis do PaÍs.

___, de nacionalidade

_, Unidade da Fêderação

5.540.448 8

MAIO de 2003

, Estado Expêdldor

, o curso

BRASILEIRA

PR

FO

Lt llr 'W 
'ra'vA-

10/99 E N. 11/99 - CEE.

09 de ETEMB de 2003

SECRETr irrúLADo

ú)(o
q orderoai,,"mee aiiàirurâ. aro ídàesrsúÉ;, n"tao) -

PE, CIRIACO BANDINU . AIO Nô 12197. C.O.S J

JoÃo ctcERo vtaNA
CARI,IEN,I BAÚ ARISI n'08/93-C.O.S.J

t
Í)

PR
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AC{DEMIÂ DT CAI'C t!RA c0f{c ÇÀ0 0A PR^11

- 1'l1r"t,e 14tab Arnsso -

)
)

llEÊrhão na Rua Barão do Rio Bíanro lllo _ 2. 
^ndeÍ( eotÍe l4 de ,ulho e Av. Calôeeras )

CIP m02-l/5 Ganpo GranOe - rn
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC|A
SOCIAL DE NOVA FÁTIMA

Rua: Avenida Ferreira de fúello, No 11

Fone/Íax: (043) 3552-1020 = Email: crasnf@hotmail.com

Nova Fátima ' Pr

DECLnRAÇAO

O CRAS de Nova Fátima-Pr, representado por Caroline Fabri Pacheco
Zolyomy, declara para os fins de direito que o sr loê9 gcero Viana,RG 55404488

,brasileiro ,casado ,instrutor de Artesanato e Artes Marciais presta serviços de

Oficinas de Artes Marciais e Artesanato Geral ,Artesanato em Bambu, Artesanato em
pneus nos Proietos Sociais do Município de Nova Fátima PR,desde 2015 até a
presente data,com experiência comprovada em Artesanato Geral e Artes Marciais.

Por expressão da verdade Íirmamos o presente declaração;

Nova Fátima, 26 de fevereiro de 2018,

ine F ri Pache Zoly my
Stente Soci al e Coordenadora do CRAS

(y
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V
SENAR CERTIFICADO

PÀR.\\,-\

O Seruiço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar confere o cerlificado

ao (a) Sr. (a) João Cicero Viana por sua parlicipação no (a) Artesanato de Madeira -

artesanato em bambu - construindo com bambu, realizado ent Santa Cecília do

Pavão, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Cornelio Procopio, no

periodo de 24/10/2016 à 0/2016 com a carga horária de 24 horas.
.r(jNl

\.GF'r-"I,
üírJi\ '

ÊÀ

t
i Curitiba Quarta-Feira, 26 de Outubro de 2016.

kt),,
Sip€ritnendente

I t. 't it ltJro José tette Rt
Presidenlc do

ilrcdulores Rurais de

.-/]
beiro

Cornélio Ptocôpio t\,
neg

Presidenle selho Administrativo

--fiôiàdicab 
dos

€-

/^

-l

.i1':"'
-',t §i;ii:ÊY*.;



183586 Partrcrpante: João Cicêro Vianâ Cndoôd6 íardâÉo 3A{206Ú2 6írA2 d6Ár 9É6ri'a-rrxF.(!BJ!3

Colaboradores:

Servrçô Neoonal de Aprendrzegêm Rurel- SENAR-PR

É.raeraÊc de Agncullura do Estado do Paraná FAEP

S n.lrc.3io cos Proouiores Rurars de CornéLo ProcóDro

SecÍelana da Agricultuía

Tipo cla programaÇào:

Gonteúdo

24 Srivana Baulde AzevedoAnesânato conl o recurso Ínanceirol
classÉcáçéo das librâs nêlurais e sintéticâs;
ArnâíeÉesi
cruz com encáixe,
T com erÍÜuchâmehto:
L com ou sem embuchamênto;
Cântc ..rr trés pontos:
Píiç irs ccsenvclvides
I!1ol.r ras iíc tçás.
Drj..râÇã( .r.- i,<rí(,ire

lnstrutoresCarga
Horária

Ni Livro

J5U

Nâ Pàg rnír Nonre e zxs do resl) Deli' ÍeoistÍc

837 GETEC - CertiflcaÇáo

N. llr- l, s lt ':

1331542

ca$ r ml !
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Certificado }Ír
,{(

joão Cicr:r"o Viana

CL)N( trl)trN{OS r\
AS

(-1. ilSO: AR'l Í:S,\NATC E§,Í RECUI'I Ii '.ÇAO DE I'4ATERIAIS PLASTI('OS
I)LllRz\C,,i;r ) :<íj I_lOllAS
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À assrnahrra do I{erlor da []nopar. no anverso do diploma, ó medrant€ chancelã
rnr.áIrrâ rcg)slradà crr docurncnto sob o númcÍo dc Ordem 6E?/13, do Lv
481 N. às Í1{ I?ó. em datâ de l8 M 2011. no Caíóno Sal,nel - 4" Sert'cntra
l,,JotâÍâi - I da - PR c nrc«,filnrado sob o nümcro 147804 c ÍG8lstrâdo sob o

oúmcÍo 2 57090. cÍn dara de 09 05 201:1. no l" Oficio de Tllulos c Docurnentos -

[-ondÍ,na - PR

(]URSO EDUCA('ÂO FÍSICA . LICENCIATURA

Renoveçio de Reconhccimcnto pele Poíaria Ministcrial o'286 de
2l /1212012, publicado do Diário Olicirl dt Unilo de 2711212012.

TiNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR
Sctor d. Registro dc Diplomes c Ccíilicrdos

Diplomr registrrdo sob n' SRD-P21782E Proccsso n"
2lt02ll29il20l4, nos tcrmos de Lci 9394 da 2011211996, .rti8o 46, §
l'e de acordo com is normas intcrnrs dr Universidrdc sobre e

mstéris.
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FACULDADE DOM AOSCO
Âu. XV lh tioyútà.o, í, - C..rtÍo - CIP 86-300]I)0 CoÍÉlb PÍo.oÉ - P.r.ni. Foí. l,ttr 352}68n

Snê:rvrj.cÍldilolco..du-br ê-ln it:hLí..ror.D€f.cdoíüo.co..úr-bí

1/
6

Credeírciâda at'avés da Pofiarb no.2.387 de í lto6ruO4, publicada no O.O.U. de 12l08m04.

CERTTFICADO

A Secretária Geral da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR

DOM BOSCO, no uso de suas atribuiçôes:

CertiÍica que, EDSON OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA,

nascido (a) em 22 de junho de 1993, natural de Santo Antonio do Paraíso -

PR, portador (a) do R.G 10.058.s23-5 SSP/PR e CPF 058.478.099-

os, coNcLuru o cuRso DE LTCENCIATURA EM EDUCAçÃO FíSrCe, em

14 de dezembro de 2015, a colaçáo de grau realizou-se no dia 26 de Íevereiro

de 2016. Curso reconhecido pela Portaria n" 264 de 1611112012, publicada no

D.O.U. 2011112012 e renovado pela portaria no 286 de 21112J2012, publicada

no D.O.U 2711212012.

Curso amparado pela Resolução

ResoluSo CNUCES n" 0112002 de no 02J2002 - Licenciatura em Educação

Física - área de atuaçâo - Licenciatura

Cornélio Procópio, 26 de fevereiro de 2016.

,selüde SupaiotDom Eoro

Pegino Mc odo Petelro
àSê:retóÍiq Gerol J';,1
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ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO DE DOCENTES - MODALIDADE NORMAL

HtSTORtCO ESCOLAB
LEt N! 9394/96 00U 23112196

ESTAEELECIMEI{TO: -IOSE F DE i,'ELLO, C E.EÊ À,! N

ENTIDADE MANTENEDORA: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ENDEREÇO: BUA RAUL PROENCA N0:792 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE - FAX: 4332671438 E-MAIL: senjosemello@seed.pr.gov-br
MUNICÍPIO: SAO JERONIIúO DA SERRA NRE: CORNELIO PROCOPIO
ATO OFICIAL DO ESTABELECIMENTO: BES 151tm12 OOE 0710212012

AIO OFICIAL DO CURSO: BES 4385/2008 OOE 12J12120OA

CEP:86.270-000

CUFISO: FORl\ -DOC-ED,INF.ANOS IN.EN.FUN TOTAL DE HOBAS: 4000

CcM:47942012 ALUNO: DUCILENE BÂTISTA RIBEIRO
DATA DE NASCIMENTO: 26/03/í980 MUNICÍPIO/UF: AVABE / SP
SEXO: F PAiS: BBASIL
FILIAÇÃO: SEBASTIANA MABTINS BATISTA / PEORO BATISIA

BG,/UF:92535665/PFl CPF:06476356909

OBSERVAÇÔES

vát*,
,üi€iiÍie*".r 

-,; i,. -;,-': t

CUBSO ANTERICR: EDUCAÇÂO DE JOVENS E ADULTOS
ANo/DATA DE coNcLUSÃo: 2oo2
ESTABELECILIENTO: JOSE DOS REIS. C-E E.B.J.A. - E FUND

l,lUt{lClPlOruF: URAI / PR

SiNTESE D\3 SISTEIIÂ DE AVALIAÇÃo:
Para a a exr e-se média ual ou su rio. a 6,0 (seis vi ula zero e ência i ual ou superioí a 75%

Atividade de ComplementaÉo Curricular

cERTIFrcADo DE coNCLUSÃo

Ce.l í.arncs q!Ê DUCILElJ: 6ATISTA RlEEltO BG: 92535665 UF: PR , concluiu nesle eslabelecimenlo o curso FOR[r. DOC.ED-lNF-ANOS
iN. E il.iuN cr 2actéa cc-I, a Lei n r 939J. 96. Selloe.açãc nr 1 0.99 - CE E e normas complementares dc S ste.n a Estadual de Ensino.

Sao Jeronimo da Serra, I de íeverêiro de 2017

rL )-r.í\\ '- '
T

Direto(a): VA DE APABECIDO GOBBOSecretário(a): ORZUE CPSrA BITTENCOURT ALVES
Res. 980/2016 DOE 09/1212016 Rês. 74112016 DOE 04/03/2016
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O Senac Paranáconfere o cerliÍicado para
DUCILENE BATISTA RTBEIRO

por haver concluíclo com aproveitamento o Curso de
OPERADOR DE COMPUTADOR

Carga Horária: 160 horas
Concluído em 1 4lO6lZOi 1

CORNELIO PROCOP|O,20 de junho de 2011.
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f\rLr ru(dr, uuvrLErlE oltllDlA nlDEln\,,
coNTEúDo PRocHAMÁrtco

Disciplina/Componsnto Curricular / ...

,u'oarrioiFttnfl,,Ê,ini,effi ,e,,rnÉf!ôei,lryIclÂçÃoÀtNFoHMÁlÇA
1 lntÍodução aos Serviços de lnÍormática

2 §aúde o Segurança no TÍabalho

3 Sistoma Operacional

lnício Término CargaHoráÍia (%)FreqüênciaNota/Conceito/Competência

28t}3t201'.l

30/03/201 1

0510412011

I
12
't6

100

100

100

30/03/201 í
05to412011

1210412011

Apropriou

Apropriou

Apropriou

Módülo/Etapa/Btóà'ô,[àmétiêo; I oPEBADOR DF MICBocoMPUTADoB

4 Ediloração dê Toxto

5 Êlaboração dê Planilhas EletÍônicas

6 ,Apllcativos dê Ap16senlação

7 Básico paÍa lntêrnôt

1310412011 2610412011

2710412011 06/05/2011

09/0s/2011 1110st2011

1 1 1051201 1 1 9l05l20'l 1

24

24

I
16

88

88

100

100

Apropriou

Aproprlou

Apropriou

Apropriou

Módslo/Er:àa/Ffeep1i[9,11àttôo' sERvlços DE MoNTAGEM E MANUTENçÃg DE MlcRocoM?urÂDoREs

I lnstalação e ConÍiguração de Hardwârê

9 lnstalação ê ConÍiguração de SoÍtware

2010512011 01?/0612011

01/06/20t 1 1410612011

28

24

100

92

Apropriou

Apropriou

Resullado Final Curso: Aprovado
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA
Criada pela Lei.Estadual N" 15.300, de 28109/2006, credenciada pelo Decreto Estadual

N'3909, de 0111212008, publicado no D.O.E. No 7861, de 0111212008
. Campus Cornélio Procopio

Cornélio Procópio, 1O de fevereiro de 2009.

U IP

c

O Reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no uso de suas atribuiÇões
e tendo em vista a conclusão em 12 de dezembro de 2OOB do Curso de

Graduação em Pedagogia
e a colação de grau"em 02 de fevereiro de 2009, confere o título de

LICENCIADO EM PEDAGOGIA a

Lenice Nunes dos Santos. \,Y 'YYT IIYY'

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida a 20 de dezembro de 1981 
,

RG 7 .573.432-8 - PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que
po-ssa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

;rlíTi i r- \
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,nízb') l) -únic,- T\. >4/^,\5

Diplomada
nofre Ri de Almerda

. §;ç01-l
Dom Femandô José Penteado
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CURSO DE GRADUAçÃO EM

PEDAGOGIA
Reconhecido Pelo Decreto n.o 70.745

D.O.U de22lo611972

Lutn-ri's:rn
.FRENT

FLE6

V/i},IDA
ER§o' d

coorÍoPmcépb, 0 g MAI 2017

(43) 3521-2011

AUTENTICO:
a. pÍesonte íotocópia por ser Íeproduçàofiôl do doqrÍnonto original a mtm apÍosontado
o rio qual dou Íê

o
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..rrgn 10 Oflclo de Notaa
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Universidade Estadual do Norte do Paraná

fit

A Reltora da Unlversldade Estadual do Norte do Paraná, no uso de suas atribulções legais,
e tendo em vista a colação de grau do curso de graduação em PEDAG0GIA,

em 02 de fevereirn de 201.4, confere o título de

r.nCiifl,,lÍ-l iÂ[)Â End PEDAGOGIA a

Márcia Canine Marino,
brasilelra, nascida no Estado do Paraná, aos 22 de agosto de 1988,
portadora do documento de identidade RG. nc 9.240.244-4 - PR,

torga-lhe o presente diploma obtidoJuntoao Campusde Cornélio Procópio,
a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogadvas legais,
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lacarezlnho - PR, 30 de novembro de 2016.
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b&câ,-.J,*l*-
. Me. Ana Psula Belomo Castanho Brochado ProF. Ma. F aA da Cnrz Padoan

Pr&Reltorá de Graduação Dlplomadaq C,
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Cureo de Graduagão em
PEDAGOCIT
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esteoo Do peneNÁ

ATA DE REANIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL OE PNECÃO PNESENCIAL N" T9/20T8 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
26/2018.

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

n' 2, contendo as propostas de preços e a doculnentaçào, em

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" l912018 -
(PMNSB) - Contrataçâo de serviços de oficinciros para
Secreta ria de Educação.

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, as dez horas, no prédio da Prelêitura

Municipal de Nova Santa Bárbara. à Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes. no 222. Bairro Centro.

Nova Santa Bárbara - PR. reuniram-se, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro, Sr.

Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.331.506-92 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.221-2 SSP/PR e a Sra. Polliny Simere Sorto,

RG n" 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n' 080/2017, para proceder à abeftura e

julgamento dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execuçào do

objeto do Pregão Presencial n" 19/2018 - destinado a contratação de sen'iços de oiicineiros para

Secretaria de Educação. Aberta a sessão. o pregoeiro inÍbrmou que protocolaram os envelopes no 1

e no 2 as seguintes empresas: CIBELE FRANCO, CNPJ n' 27 .610.127 10001-89, representada

pela Sra. Cibele Franco, RG n' 8.640.228-9 PR, REGIANE DE FREITAS RONIÃO. CI.'PJ n"

27 .096.51910001-71, representada pela Srta. Crystian Diego Silvestre Branco, RG n" 12.674.055-7.

APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI, CNPJ n' 12.119.539/0001-43,

representada pelo Sr. Alonso Santana dos Santos, RG n" 7014512-0 e PAULO ROBERTO
MOREIRA. CNPJ n' 11.214.840/0001-73. representada pelo Sr. Paulo Robeno Moreira. RG no

69128211. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os representantes das

enrpresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento erigidos no edital

convocatório. Após o credenciamenlo, o pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes

contendo as taxas administrativas. Em seguida, lbi dada oportunidade aos representantes das

empresas classilicadas de apresentarem seus lances. As empresas REGIANE DE FREITAS
ROMÃO, CNPJ N' 27.096.5'191000I-7I, APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL -

EIRELI, CNPJ n' 12.119.539/0001-43 e PAULO ROBERTO MOREIRA. CNPJ n"

I1.214.840/0001-73. apresentaram lances de 0% (zero) por cento. Ato conlínuo, o Pregoeiro

resolveu realizar um sorteio para escolha da proposta vencedora. Após sorteio Íbi classiÍlcada em

primeiro lugar a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA., CNPJ n' 11.214.840/0001-73. Em

seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa PAULO ROBERTO MOREIRA.
CNPJ n' 11.214.840/0001-73 e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalicios. sendo

por tanto declarada habilitada. O representante da empresa APTM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL - EIRELI, CNPJ n' 12.119.539/0001-43, manifestou interesse em apresentar

recurso em razão do profissional indicado pela empresa PAULO ROBERTO N{OREIRA. CNPJ

n' I 1.214.840/0001-73, o Sr. Paulo Roberto Moreira, ter apresentado declalação de matr-icula no

Curso de Educação Física e não o CertiÍicado de conclusão do curso. O Íepresentante da enrpresa

n
I\l

H
Rua WalfÍedo Bitlencourt de Moraes, 222 - ?(0xx43) 3266.8100 C.N P.J. 95.i61.0E0 0(x)l-60

E-mail: llqtAçêE@lso jlsqllu Nova Santa Báóara - Paraná
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ESTADo oo penaNÁ

PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ n' I1.214.840/0001-73, alegou que os documentos

apresentados da proÍissional Rafaela Laura Garcia, comprovam que ela é licenciada em educação

tisica e possui registro no CREF. O representante da empresa APTM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL - EIRELI, CNPJ n" 12.119.5i9/0001-43, alega que não lbi apresentado o

certificado de dança da profissional RaÍàela Laura Garcia. O Sr. Paulo Roberto Moreira alega que a

dança esta na grade curricular do curso de educaçào física. Foi então informado pelo pregoeilo que

o prazo para apresentação das razões do recurso é 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias- que conreçerào a

correr do témino do prazo do recor:rente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. Nacla

mais a tratar. a sessão tbi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos, Iavrei a presente ata qire

lida, e achada contbmre, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais

presentes.

Ma unes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Elaine Cristina os ntos

Equipe de apoio

li
l -i-'.

o iny Si Sotto

Equipe de apoio

) , ,'L?. (-^ Yu-L. --j-- \ r \- \ \ -(e

Cibele Franco
Representante da empresa Cibele Franco

Q^rü*" b-^.,*-v ).4"1,* >1,.,7.<'í
C(stian Diego Silvestre Branco

Representante da empresa Regiane de Freitas Ro

Paulo ert
Representante da ,:., oberto Moreira

Alo na dos a os

Represenlante da empresa APTM Desenvolvimento Profissional - Eireli

ntônio de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes 222- 3(0xx43) 3266.8100CN P.J.95 561.080i0001-6t)
E-mail: lrotacao@nsb or qov.bÍ Nova Santa Bárbara - Paraná
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Recurso pregão presencial no 19/2018
2 mensagens

Ronaldo Cesar Mengato <rocmen_band@hotmail.com>
Para: "licitacao@nsb.pr. gov.br" <licitacao@nsb.pr.gov.br>

156
licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

16 de abril de 2018 17:15
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i3 recurso.pdf
2ô30K

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb. pr.gov.br>
Aara: Ronaldo Cesar Mengato <rocmen_band@hotmail.com>

17 de abril de
2018 08:19

Bom dia,

Recebido

Att,

2018-04-16 17:15 Gtt/T-03:00 Ronaldo Cesar Íríengato
<rocmen_band@hotmai l.com>:

Setor clc Licitaçôes
Prcíeitura Municil>al de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

https://mail google.com lmaiyul0l'?ut=2&tk=1463514Md&jsver=sVcFoZ3qpyc.pt_BR.&viêw=pl&search=inbox&th= 162d3546059e5ô66&s,ml= 162d0'l99ec2ad7
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EXCELENTISSIMO SENHORA PRESIDENTE DA
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA.PR

coMrssÃo DE LtcrTAÇÃo Do

lil rrriic-fr;

úlao
,e{'

É'.\Í}
Çt

tí
t\ ^\a

Pregão Presencial n' 019/2018 1{arrr::

APTM DESENVOLVTMENTO pROFtSSIONAL-EtRELt, já

-qualificada 
nesta comissâo vem através de seu advogado RECURSAR sobre a

credenciamento e habilitaçáo indevida no certame supra desta municipalidade.

O edital do certame em questão, traz no seu bojo o anexo | - Termo

de Referência em que dispóe de apenas um Lote com nove itens. Cada item tem como

descrição o tipo de oficina, sua carga horária, número de profissionais necessários, A DEVIDA

FORMAÇÃO E CERTIFICADOS, o valor por oficineiro, valor da empresa e percentual da taxa

admÍnistrativa.

Recursamos da decisão da comissão ao aceitar a documentação

pertinente para o item 4, do lote l, que busca a contratação de profissional para oficina de

dança, com exigência de profissional de educaçáo física, com certificado de dança e inscrição

no CREF.

'r-Ç

!t
Av. Prefeito Moacyr Castanho, nol492, Centro - Bandeirantes-PR

Contatos: Endereço EIetrônico: advocaciamengato@hotmail.com/gilsondr2008@hotmail.conr/
drgiison20l6@gmail.corn - Telel'ones: (43) 9964-578 68 - 9914-63354 Fixo: 3 5.12-025i

^
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ADVOCACIA MENGATO

Ao apresentar o profissional para dança a empÍesa PAULO

ROBERTO MOREIRA, já qualificada nessa comissão, apresentou declaraçáo de matricula no

CURSO DE EDUCAÇÃO FíSICA e não o Certificado do curso completo exigido, tão menos o

comprovante de inscrrção no CREF.

Ao ser interpelado pelo representante da empresa aqui recrusante,

.\o representante da empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, alegou que os documentos

apresentados da profissional RAFAELA LAU RA GARCIA, comprovavam que a mesma era

licenciada em educação física e possuía registro no CREF. Com a mudança do inesperada e

brusca do profissional para dança, esqueceu-se o representante da empresa PAULO

ROBERTO MOREIRA, do certificado de dança da mesma. Alega ainda o Sr. Paulo Roberto

que a dança esta na grade curricular do curso de educação física.

O edital é claro na sua exigência para contratação do profissional

4. Dança (Educaçào Física + Certificado de dança + Registro no

CREF); grifamos.

Nobre pregoeiro ficou claro e nítido na exigência do profissional,

,recessário ele deve apresentar comprovanle de formação acadêmica em educaçáo física, ou seja,

diploma ou similar que comprove a formação não apenas comprovante de matrícula. O OUE NÃO

APRESENTOU I Ao mudar de profissional para o item apresentou apenas o certificado de conclusão

acadêmica e não apresentou o certificado de dança. Alegou que na grade curricular da profissional de

educação física tem a matéria dança. Hora nobre pregoeiro, se houvesse a possibilidade de utilizar a

grade curricular de educação física, para comprovar aptidáo em dança, vossa senhoria não exigiria o

CERTIFICADO DE DANçA, especificamente.

Por fim recursamos com pedido para a inabilitação da empresa PAULO

ROBERTO MOREIRA, a qual sagrou-se vencedora, todavia por meios que divergem da

legislação e do edital em questão. ,-i\

Av. Preleito Moacyr Castanho, n'1492, Centro - Bandeirantes-PR

Contatos: Endereço Eletrônico: advocaciamengato@hotrnail.com/gilsond120081@hotnrail.con/
drgilson2016@gmail.cont - Telefones: (43) 9964-57868 - 9914-63354 Fixo: 35-12-025i
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ADVOCACIA MENGATO

Dr. Ronaldo Cesar Mengato

OAB/PR N". 77180

DA TEMPEVISTIDADE DO RECURSO.

O certame ocorreu em í 1 de abril de 2018, abrindo prazo de três
dias úteis para o devido recurso, o qual tempestivamente impetramos hoje, dezesseis de abril
de 2018.

Vejam a redação dos incisos XVlll a )ü1, do Artigo 4o, da Lei
10.520102, que tratam do recurso:

'XVlll - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais
Iicitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata
dos aulos;
XIX - o acolhimento de recurso impodará a invalidação
apenas dos aÍos rnsuscetivels de aproveitamento;
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante
impoftará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a
adjudicaçáo do objeto da licitação ao licitante vencedor".

1o ornrrro

Como leciona Hely Lopes Meirelles: "a legalidade, como princípio

de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional,

sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar

ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e

criminal, conforme o caso".

Com tal lição no nobre mestre Hely, náo pode a administração

buscar entendimento diferente ao exigido em lei para favorecer ou desfavorecer qualquer uma ,

das partes. ,j

Av. Prefeito Moacyr Castanho, nol492, Centro - Bandeirantes-PR
Contatos: Endereço EIetrônico: advocaciarnengato@hotmail.conígilsondr2008@hotnrail,conv

drgilson2Ol6@gmail.com - Telefones: (43) 9964-57868 '- 9914-63354 Fixo: 3542-0253
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Seguindo esse raciocÍnio Henrique Savoniüi Miranda, compara as

atividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público

de forma esclarecedora: "O administrador privado conduz seu empreendÍmento com dominus,

agindo com os poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que

não é proibido, e permitido ao gestor prlvado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode

inclusive conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por

^terceiros(...) O gestor públlco não age como "dono", que pode fazer o que lhe pareça mais

cômodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize,

de Íorma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da ind isponibilid ade, pela

Administração, dos interesses públicos."

Ainda para Hely Lopes Meirelles: "Na Administraçáo Pública não há

liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particulaÍ é lícito Íazer tudo que a

lei não proÍbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lel autoriza".

Com tantos ensinamentos, não podemos esquecer que

o Edital Como lnstrumento Vinculatório Das Partes. O princípio do instrumento convocatório

^rstá consagrado pelo art. 4í, caput, da Lei 8.666/93, que dispóe in verbis: "A Administração

não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente

vinculada",grifamos.

Aceitar o credenciamento e habilitação do Sr. Paulo Roberto Íoi um

ato contrário a legalidade todavia a legislação provê meios que se ajustam e coíbem a

ilegalidade praticada, como este recurso, o qual esclarecemos a deficiências legais que foram

permitidas durante o certame alhures mencionado.

Por fim, o princípio da legalidade é vital para o bom andamento da

administração pública, sendo que ele coíbe a possibilidade do gestor público agir por conta

própria, tendo sua eficácia através da execução jurídica dos atos de improbidade, evitando a
Àv. Prefeito Moacyr Castanho, n'1492, Centro - Bandeirantes-PR i

Contatos: Endereço Eletrônico: advocaciamengato@hotmail.com/gilsondr2008@hotmail.conrl
drgilson20l6@gnrail.com - Telefones: (43) 9964-578 68 - 9914-63354 Fixo: 1542-0251,}
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falta de vinculação à norma e, principalmente, a corrupçáo no sistema. Essa preocupaçào se

faz constante para que seja atingido o objetivo maior para o país, o interesse público, através

da ordem e da justiça. Assim fica demonstrado a arbitrariedade e total desprezo pelas leis o ato

pratlcado pela municipalidade.

Desta acreditando no consenso da municipalidade, conforme aqui

^demonstrado, que revise seus atos DESABILITANDO a empresa PAULO ROBERTO

MOREIRA - ME que erroneamente sagrou-se vencedora tendo em vista os fatos narrados e as

violações, Caso não acate a verdade e homologue os vencedores, teremos que buscar

judicialmente medida de segurança pelo direito liquido e certo aqui violado. Desta forma sem

prejuízo as partes e tendo certeza da atenção dispensada por esta municipalidade, desde já

agradecemos atenção.

Bandeirantes, 16 de Abril de 2018

Ana Paula Tavella Machado dos Santos
D ireto ralP res id e n te

v
Rona o sar Mengato

OAB 77180/PR

Av. Prefeito Moacyr Castanho, n"1492, Centro - Bandeirantes-PR

Contatos: Endereço Eletrônico: advocacianreugatol@hotmail.com/gilsondr2008@hotnra il.com,'
drgilson2Ol 6@gmail.com - Telefbnes: (43) 9964-57868 - 9914-63354 Fixo: 3542-0253
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

17 de abril de
2018 08:34

Recurso Pregão Presencial n" 19/2018
1 mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Paulo Roberto moreira <paul_ozjr@hotmail.com>

Bom dia,

Segue anexo recurso apresentado pela empresa APTM DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL - ElRELI, CNPJ n' 12.119.539/000143, quanto ao Pregão
Presencial n' 19/2018.
O prazo para apresentação do contra-recurso é de 3 dias úteis.

Att,

Setor de Licitaçócs
Prefeitura Municipal cle Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

il Recurso-APTM-Pregao-1 9-201 8.pdÍ
2ô30K

https://mail.googte.com tÍlaittutOl?ut=2&ik=1463514 Md&jsver=svcFoZ3qpyc.pt-BR.&v'ew=pl&search=sent&th=162d3626MÍ4167ê&siml= 162d3626b4f41676
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P.{ULO ROBERTO N,IOREIRÀ. 1;i tlrr;rlil-rc;rrla r)os ;rtrtos

rkr lrrrrccsso il(inunjstrirti\() tlrLc tlcrr ";rzo" lur l'r'cqiur l)rcrtntilrl rr'r ll) 2()lii. tllrrlru pot rliltttr. strttkr

|el.:r ,:rrt i;Ltl;r l)e lrir\ ( ()lll() crIJ)r e \;r - PÀL'LO. \'E\l |csllcitosanlc t( lx)r ttrte nDe tlto tlo se tL

rcl)r(sçntiurtc lcq;tl trtnrbent tlrr;rlrt-rurtkr ll(i: itll()\. r'r.rnt lirltnr r,r ir,.is,,.\\'Il ar-r..[". da l,ei rr!

10.520i02, al)r csentar ar,

"CO\1'IL\RIL\Z{O"

( ()t)[ir (] Lct rLIso ntlt)l|ItisO-ati\1) irl)fc:( tir(kr lrela Iicitlrrttt

or;r r((()rrcnr( - .\PT\l l)l'.51.\\ ()t.\ I\ll'.\ l() PI{()l'lSSl()\.\t. - l.lltl-t.1. ,l,t1,tt pLrr ilt;tttrt.

rcrrtlo LcleLrrrt ilrrl:r apcrras ('()nl() ..l))l)rc\A - .\P-l'\Í. tlertdo :t ntesttt:t dirtrrttl,rr tla tlct islir,,

-\C L,RT-\D..\ rkr \obre Prcgocrro rlrLc julgou liabrlitada e vencedora rkr cctt;ure.;r licit;rrrte ot;r

; ['- ,]. r-: -

I
)

\
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\r:lP àP olàttlltrl lrllxr tlra !.r ()7P_r n: ttroJ ,lLr)\ rrí
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( t.llt ol) ()ràrLl ro(l lt.rrhqJssrl

Irr-)l))r] ()r)nIrlsflo,) I oP5nâ(l âp 01râ.rrp oI .)trrlt.x» o\

'Jl:r;rl)à.,1 or:l)rntIl(rr(),) lrJ.r(l ol)r.r.)un:ni (n-r5Ià(l àl) ()ltàrrT) () l:.r()\(rr'rtrn:()71In'0uo.)

P-t() ltI-Il:lIí)t.)tliíJ ]]r..\IILIà]ut.. (I)§(xl\â ()l]tà\ )lll) §)í)-/|t,rul.tí)Íltí).) JlllJlàdtU().) àl)l:l)r.t()ltll: lllà(l

oü5r,solouIoq à oü5?JIplrfpu r?l) ou.li:r tr-rr JI roJ Jl) oT)r])à(l uro.) orzr:-r r: orr().) àJ) r: rnlrs(xl(,-r(l .rlu)sâ.r(l

rrl).r])rl)l(uqÍi.)l lr ()llnlll) \r:J)r\nP r:Íi:q ()r:u.rll) r:-nr(l l:l)ur\'

'r:r.rBrr()r.)DJ(l r.ro ()'l l\il
- r\)r(ltrr.) rl).Ír()7|.r.ll]0rro.),ll) ()]l).) à ol)rllnl ()lr.rrrl) o r)rrr().) ur,r(l (().Irà.r.r().)(ro:).r)ltl)lr:ltl) (\).)l)

Jr\.1n.)J-r 
()r)rl\,)lrrrlttr .)l) (»rJ.ÍrT) () '()lrnrl.ri)(l 't(ll|.) ttrr\\I] Ol)lr)q ,i,\l.I:(l sl: )-ll i IlJIpunÍ t5(rt,n13às

r ( ) 
I ) r I r r r r ( ) r . ) - r 

( ) ( I ( ). r ( I or.I(_»r:)r.rrl oss:.rO-rtl ol) Jlt:trrJ.r-nr or lrr-n I rorlrl.l( l r no \àJ )rII) ()J)rzllulr ()r-ri1l.l.)

'.rll:(lttrr\.rl) íJ r:.nríl rl)r:.)t-ro\ ro; o.\rrrl .r()u.lrtr () n)lrrJ() )p rrr.rl| 1:JItI)Jl ã ll)TffIgtlolà 'Il:lsrl r:)tp,tltlI

oE)rrlrJtqul )l) )\rl .r)(lr-( r '8 ]02/6 J orr ()c.q) rd ol) Ir:)rl)r i)rr q()l)r.)âJ,r(lltsâ solISInl)àI sorullmtl

so sopol r:ropr.«lrrur) í)l)r\.rJl àl) o\rlírrrr r,'rlrkrrrs o1:rl r'.rrà().'.).r([.rrr1o1 t:1.rrl t]l)rnrJl.rl) ot:.ir:.rtpttÍllt:

r:n( .n?-r(lllrrlsr.\ r:r-rurorrn:rl r ol)r.\êl) A0/0U ç 0.1 õu I{ Irp õ.1. tJe 1L\\ ()\I.lr ott u\t \à-t(l

- (à(-)zp.r.nr.rltr.).) àl) rl)rl)àtu r:p r:rtursorlo.rcl l o«rrlr.q)J '.1

ünirlslrfl urpp.()§rn.).rl(rp âl-x:pnurXFq r{I
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'. t.; litiçuttct, tut 1»txt'*t.lrrliial ,)u ?dqi!l!§!adu, t ;«t',,tcus;rht.:
tl sio assegurados o (oDlÍadi,tono c a pla Jclésa. tú11 t)\ lt.lt)\

rttutsrt,t t dt úrtet es

\lrr.rlnr,.'rlt'. r)i() lrii r))iLi. (\l)ir\'() l);ril (\l( (l(])itic. l)oi\

'I';rn rlrcr rr rlt'r t r r ros r. it;rl tlrrc o ;u t. .;! (I;r Cor\litrrit, ao Fcrlclal

'cletrcir rlilcrtos Íillldiulerrtilis (lil I)cs:r()â - llruriulir, ()u s!'.1;r. (luc lriio sc incltúriatn as pcssoas iurÍdicas.

[,ss;r olicrrt;rç;io irtt ltrsir c. jri lor rk lerrtlirl;r l)()r Ponles tlc trÍir':uida.

rlit ios rlrte tto.' lrtcristos rl()\ Ill('l:()\ rlo lttl..l'' teÍtlcttt-s,r'is

Dllrç
clr prtxrr.r,ltLtlrtrlrl r,Lr atlrttrrtrslr'atiro.. ,r,rr.rrLr',LrLrr rrrt i
rrcr,,r c rccttrsos a el;t irlercutcs.

SsOaS

t,'ut,,,, PRII\CIPIO D\ I5O,\'O. IIL.I. O PRT\CIPIO D-7

LLC,IUDADE, O DIREIT O DE RF§POST-7. o drel. tlt
1tt,4» nrltlt. tt :t4tl,t tlt tr»LL''lttttrléttttt t,h' < r t'ttLttttL,t, t)t ' t'ttt :, t.tl.
;t tttt t 'l,tl»lth/L rL J,t»ttlt',,t,:,u,utnt th',Lltir) tthttt )Íi). iut,tt')
tltftlt<tt lxtlttto t ) Lttt ',t.lul\,tth, it.'rtl)t t.)rtt<).1 l)t otq.k) Jut t \tlir()t ),1 t
,, tht<tt,t tl, ut)/)ttt;u ttt;tt1(lu11) (L )tlttt:tt)ttt" ll;i;tttl ltttit,t tluc (
PROPRIO DE 9.t( ).4 IL'Rll)I(.4. t ont,, , 

' r ltt tto à 'iedade das

l\iutlt, AO5 notlles de enlprtsas c a orlrro-ç çienos distintos cono

tra rlc lrder L\ -.\r,J1!çr1t1r'r

urÍdicas, (1)ll]( ) ir I)t ott('it() a\

;r\s()(tirçõcs. ll:rir. ir ()nclllir(ir() il,. 5r'. .\lcr;rrrrlrr (lc J[()l;lcs. irlu;rl \Iinistro do Stulrlf]]a fltl]qfLll

ICd.!,1 -§1,!-. (lir (luirl tiu))l)arll r. otttrttr;lt.losú .\lt.,ttso tlrr Silr rr. \'cjatlos.

'';t l)(sqtl$;t no krb ao s0nk'lÍ)ndl t)tt)'lt;t rltn t;írt,t' rl,» r/tttin»
,trttl,tLlo: u<t' tuct't» do ,u't- 5! sc tsltnrltttt ): pe::oa: jurklL'as"- t,u'

h)/!ottpos c notltu' làpa-ria-

.\.'irr. rr. I)('\()ir. jiri(lr(ir. l;rrrtlr(lr lxrrlertt llrzr.r Ltso tlo

dir-erto dc pcri\'iio, (lLrc. rrlr e.,lt'r,r lllrir(()r)\lrtLl(lorrirl l()i rcguliLnr(ntirrl;r pellr f,ei n'9.7tJ-l 99 . () ar-t.

(l'cstulrclccc ()s rr:(luirit()s rlo rct;rrcrirrrerrlo irritilrl, arLririttclo (n1 cirs()s! irlé lllc5lllo Illaltile staç:r, )

rl; r l)l-ItiS-\ l) l- t)lRIITOS,,
r r.rl são asseprrrados o contratlitório e arrrtrla tielesa. cr»rr o.

.,\rt-ô'()rvtluerirrenlouliÇiirLdor)lelrr\arlo.'.rlroc.r'o'rrrrrlLrrlor.uLrrrtitl.rsolirit.rriot,r.rl,tlc,.',.
cs(ür() r ('(rrrrr ()\ \(!uIrr(\ rL;rrLr': I - 9Is!Lt,rr.rutt,r'xl,r.i<.rrlnrnrrtr.rtr\a a qttc re drnqc: Il

r-rpr-u\rl)tirr)te. Par'ágt.alo Írrrico. [-

l1irlrnrrI,Ldrr pL.,r

ldqqfuaçÀe-de
nturica(ões: I\' -tercsslrtLr oLt <le t )l'rs(lll( : I I I - Dor [rcilro do lcr.lrrcr-cDtc ou local D:[a l eccbimenu-r de cor

VUI)ÂDÀ i,\tlrrrrrrirtlaç,io a IIECU A IMOTI\'-{D,\ dt recebimento de

r_,r , :r:i .r I
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'-râ(lrs r'81()A tjJ ()lr"a.)rd ol) lr:lrl)',I ol.r(lsol)r.)JJJ(lr:l\.r solrsIlrll.rr \()rUrrrrrr \()l) Iltr.qàtrrr ()trr.r rrr(lrrlt].]
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lJ( 

).)r: r\()tLr().r(l (r:){)-rrà()1j)l(l - r:r)u)Jâ)\J l(\o\.r()(l )l)ltl)t[tl]r\\rurlnt tl) )§rlltlt

Itl) lttll ()t'srttrtt:-t:tls,-r'\()l(()(J\à ()tr.1\ àltl) s.)lu,lunr.qII: \()l.ld

'sr\ll àl) olrr)ttnrnar:rl .rp ;rlttrarl:1xrr a 1r rrlr.r.rr;r.«lrrrr ' r r 
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) r r ( ) . ) J 'à TlrUolJnlrlsuo-) olrr.)\sr tuêl

'oq50:rl ,rP oIà.rrl) () urí)) rl)rrrr(lrtl().) ã01061'0T "rr 
rrl up õf t.rc oll III-\X osr.rur r1r (].rrJr.rarls-r olr-r

ol)(l r:J)rtàr.)lrrirozr.r.rr rrol rl)rl).)ru r[) o]nllt\nr () ()IrIl:Ir().I

',s)qirfuqo J solràJrp àp olrJ[ns urn, ()tul .rl) )§-.o]rr-l()l rrr:)U.r r:-n:rl ',.-n:rrrproqns às i.\f,p snxrb

s? ã urJSâlor(l o ànb,. '(r:§\à '§rJI §r,lâ(l r.\0J[il() )tuàrrr]rl)r:t lrl)l) r:ur.l()l àl) rJ)rlàIlr(l]r\ rit\) .)lll) rl

\Jí).\|"ar r(1() .) \otr).rll) \() Jltr,rLtr[r]nrqr .rI r(lrtnllsr \ J]) .)l)tJ)lJr(lts\íxl | (I)rpl-nt[ ]toss f,(l) r\J-r(ltuJ rt() 0lJIsIl

rxlssJ(l) ()rJ)rJ)r.) or: optrrlIrr rarl §{x'.P)lrn-qr.qx',liai<'§]rqÚ r' r-rl, )l ()rlr Jnlr 'o'llâ lIC âp oJnI:.IJoruà(I

oppls! trrn,rp rr:.rrrlIl,.r,\Il,hrr.r-r.rr.J \lp í)r.)r.)r.)\.-) () nt.ll )\§l orrrlr.r.r-rrl .).\rl)Í(l() ()ttro.) tu)l lJIpt-tnÍ'

lt() l.)rsrJ l()\sJ(l .r(xl orl5rlâ(l àl) olràrrl) o 'urr\sr: oJ)rrà\^

()l)Lr!I§.1 í)(trs)ttrrl.)\ l]() '.. S()ll1âuIIlJOl) Jp Oltràrrr(là.)à.r àl) lll)l:.\QoL l llsll.)àI l?.. ()|].ir,r)\IlltutJ)\'

'o-\ut-r1\ rfirrlnr ossi.)()r(l ((r-) PI)r(lrrr()l I.lJs 'otu.r.rl r: lrJ)17rl])à.1

'âltl) Jr'.ri) or.irà1.)Íl()\ rr rlrurl)r)'q.r7)\.r()(l à r:.)rlr.))(l\r rTn:J)rJlun()J lrrrnrlu)lr ):r\à ol\'trlq[d

r-,r:p:\ )nl) í))luu { ) Ir r.r:r:.rr:(l ()l) ol\r\).r(l t::nlrt:lslJl r.r;t-t.rJ\

\()ttrrulrrr \()lr\rrl)à.r s() ànl) srrttr,):r\à ()rrr r. l r: .)lll) àq-à1()\

--rls[rrrrrpl]".àolnx]sr.ur.ttl[.)P,().1]llr,lpnssâror(

Pf,rPI r ()r.)1rlê.r r:lrlr r:5:1arqr1sa :s,rtrlr t:.tt:rl
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qell\tMlqllq I)()\r\'o(\ I)()rlr|rrl.rr rir'. ltc( ()rr('n(l;rt,l( ' rIr 1'( t . ]-C I

'l r-ilrLrrlris. nir r1r:llror lorur;i rio L)lr(lt() c rl;r rrr;Lir lÍlirr;L.lI S l-lL.\l

rlcrtlri., rlrctsr're: r lr r,,

.t ilalnente. supcradr> ;Ls (lLlestÕcs dc le gitirridtde tli

ltlcscrrfc prolxtsitura (()lltralrirzoiultc. I):r\\iinlo\ aqor;l l)ilta as Iirztles [átitas c rlo Irrúrito.

2) I),\S }LV,OES F.{'l'lC.'\S - 0t

lJl r\ e rclalo do ccr-nme

.\ lrcit;rrrte orir ('( )r r rrârrir/-oâr tc - l'.\l-'L() 1,liu-ticilx.rLL da

'css:Lo Ir[rlrlrt;i rlo ceft;rrrre - Prcqio l)r c:,clr( rirl rr! I 1) 2() I 8. ii()\ ()ltl.c rlilts rlo tttês tlt ltlrt tl tlo cot tttttt

lrtr-,. rlrsptrllrrxk-, (onl ()trlriLs lttrL.urtr'.. lt r'r;rtcottCtttilr tkr l'tcgio. I)ot ttt tttrrtlrritlo ot tttltrisitt,r

nriruro\ rle lurl.riliurç;ro jLrlidic;r. Iisc;Ll. ecorrórruca c tcrrrit:r. lor r[.].rrlui.r;rrItrrtIirrr<I,r.L \cLt lri\()r ()

Pr()(cr5() lirrtatri|io. l-rrr al() corrlÍrrur).;i li(iliuItc orir rccor-rcntc Àl)'l-\1, rrraDilestott etll sessat,,

reg,islran(k) cr)r alir suas r;rztics rlc |ccur-so. \ ('ian]os:

.{ irft 0l - \larúêsta ào recursal

'...,,r.L r..rlrl:,r DrI.' e:.()rlri' rlr' l)I('P()\l:' .\lro: \('rr.ro l()r cLf,:\rlrcrtlr crrr
j. .: .r:., t.::.,, ir -.,rrt)r(\.r I'|.\t I () la()llI. lt-l-() 1l()l{l-ll<.\. t \l'l rr ll ll-l li-lo o(}i)l -'i l:,r)
-. ',, ., ;.,,,-r.ic(, te .r .rrr.rIi'c .j,,' .i,,.rrr)r.rrr(,s iirr crIrl'rc-.t l',\t t.() lt()ltl:ll'f() \l()lttlll{,\
1 '\l'.i :: , I i.l S-J(, (,()i,l ; I . (lLr( ir rrrds,rrl ttlclr.icLr .',,. I.!lL:r\Li\r\ c.ltt rir. r,,'. srrr.i,,

,\. r.1r)r,, Je.l:irr,lrr halrilil:rrlr. () r .l) r c sc r r r l r r ú (lx crrrl)r(:r'i /\l''l-Nl l)llSl:N\'()1.\'llIl:\'l (,

t,t{()tIS}'I()\.-\t, - I.tIIaI.ll,L ( \l,r rr_ l:l Il,r 5l9/OI)ol-4f, rrrülastoL, intcrc\sc .rr irl),err:,rlrLL
r.,,,r]o J(i proíis\i.Irt'l ,rr.!i..d() l)cli ctDl)rcs I'AULO ll()rlI'lR'I (, Nl()ltlllla.\- ( \l'l

n l, ltJ s-lr, í)()(ri 7:. (r Sr. l)rLrlr, I.(obcrr() i\.lorcirl. Icr âpÍeser)trdo dcclrr,tçà(, (lc ,rlrlricLrlr n,)
i ,r .r- i.tr,r.rçiD li.:rr c ,r.tL) r, ( rflrÍi..(l(,.lc c()nclLrsao (to c,rrso. () rcl)rc\enLrlr)rr Ll-r crnpresr

.\t;r 1 - \Iiurilêstru:io recur s;ü);u Le 0

P^tlLO lt()llli,R'l () l\IOt{t,l.llt,\. ('NI,.l n" ll.2l{.lJrl()/0001-73. alegorr qUc o'r (h)ctrr)rcnlos

al]lcscl'ttildos ila ptr.llissional llirlilcla i-aLlra Carcia, comprovat)) (l!le ela é licenciar'l" cllr c'dtlcJçio

lisicir e possui registro no CI{lilr O rcprcscnlauÍe clir cnrpresit,\l''ll\l Í) ESIiN !'O I- VI }ÍEN'f()

Pt{olf lssl()NAL - Itlll[1,1. ( Nl'J n' l2 1 19.5]9/(X)01 4-l' llcgit clrtc n;io Iôi irl)rcscntado o

cçrtiÍictdo dc diinça rla prolissional l{al' clir l.aLrra Carcia (l Sr' l)ilulo Robcrlo lvlorcir:t alcga qLte a

clitnçu esLa Lta gradc curricuirr rlo cul.so rlc crjucaçio Iisicll. Irol ellÍilo iníbrllla(i() pclo l)Íc-g()clro qtle

o plazo pillir aprescnraçtrr) dl\s rlr/.a)cs do t*'cr.trso é ] (lrôs) 
'lias 

Írlcis' llcando os dellliris Iicltantcs

cicsdc lttgo iDtilltados puru irlll(se tal crlDltii,ritza)ct crn igLtal nirrncro d.'ríirrs cluc 
't)'jllcçâriio 

:r

c()lrer (i() túrlllini.: clo l)lll/o tlr) lccr)rlcllLc, scrltlo-lhcs llsscStlrxclll r istl iolcdilrta ilos 'llIÍ()s Ni,clil

n.\iIis|\lIiltÀr'ascsJtrolbicllccrllltli).eLr.IjllrrrlcCristirllrl,urlitldosSlrntrls,lil\reI:l[rÍc|ldllÍCiIlil.]Llc
licltr. c ltclrlcla conlbrlnc, t,, ,"""'tl" 1>'rl rtrilll pclos 

"ls'111)r(1r 
1la conlissilo tlc li':ilirç;io c Llcnllris

l)r'cscrllcj.

cL-, . ,-r

a.
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lrlLrz il liciurrrre olil rcc(» re r)tc - Àl'f\l (luc 1 l)cti( lol):irrir

()rir (()utrirnirz()arrtt - P,\[ L(). uir() irl)rc\cllt()Ll () '(crtiti( irdo de dança" rLr ptolirsiott;rl. l'ot littt,

,rlrr r ..r J't.rz,,l,iltit t ( ('t ll \( , (' r , ,l .l I .l | | . l,/ i, ,.

3) DAS IL{ZOES FÀIIC.\S - 02

a Da ycrlaÇào (lo excesso de [omralisnro ex1ççrbadcr .r
diligêrrcia 1»'ocessq!

S:rlrtrrro., (lue os ,rt()s rl;r ;rrltttttrstt;rçao l)Írl)llcit (l(\(]r)l \cl

patrkrtkrt rros plirtcillios (lIir: ir f(qrnl srur;rplictt iio. l',ttltr o: rluios J)rirl(Íl)i()s rl()tl(.1(l(Jrcs. (\irrtcrl)

dois srrl;cr'pliucÍpios basiLrr,-s, sr'ro elcs: -\rrpr errt:rt r;r tlo Irrterersc l'[rblito t.Irirlrsporttl»lrrl;rtle tlo

Irttetcsst l'tilllicr,. r,Lr stj;r. rrtt liltttr. rlc ;tttLltç:io. -\rttlx.,: s;to tl:,it(l()\ (()tl:tiulftrlt(r)1( I)r.l()

ltrlrrrrrrr:tiulor 1tÍtlrlreil. 1;oi:. rcil\ iltos i(lnllI]i\tr;ltl\o\ ;rltt;rDt rlitctattrtrl( ():r I)lrfti(ul;Lrcs (lLre

ntiulti]lt r'(lil(iro ('()Iltra{tLirl t'ol]r.\rLrrrrristt;tr-l1o l'Lillli(a.,,rr rrrrtt lrrlrtclc tltte rlel-,trtrlt dt rliIe0-tz.es

lxr eLr.\tlrrrirristrrlio P(tblrt;r er;rrrcl;r.

\,, t-a.,, (k Pf()(e\5(l I i t i t ; t t r 

-r 
t i r. r . tltrtlc tlitc iir) cttu\L

plcjLrÍzo i;rrlrrrirrrslrrr';ro lrirlrlrc;r. Lrru;r et)l)rcsa l:i() podt'ser-exchlí(la (l() l)roccsso r[c licit;rr-;io lxrr

cur)til (lc questõe5 irlelerantcs. (()r)l() onlirs(jci ott irrr;rrl;rr irl:rtles lirlntars lril (locLrntl)tir(i() oLr lrilj

l)Iol)ostas.

( orrr lr;tse r)ir (loLLllur;i <lc I-lclr Lolrc: \ltrrcllcs, o 
-[-rilrurr;r]

rle.lrrslir';r rk., l{it., (,rlrnrle rlo SLrl corrlilrnr;u ser)t(l)(ir..lu. rccortrltrzirr Llll);r c»)l)r(5ir à hcit;rçao rkr

setrit'o rle;'rittir c (\qoto tlc C;rti;r' rkr SLrl.,\ r't.rrrplrrtltli lor crc]rrÍ<l;r lltl;r;utl:rllrrlr lxrrltrc rr.irr

t okrcort os docLurtelttos I1o en\clol)c correto. \os tlois gt aLts tlc lur rstliçàr.r, os.julgatlor rs errtcrrrler':rrrr

tltrc a decisão adr))Íristranva d:r rrtttrrltlttiir \c apcl()u tle firlrrlr e\tr ellta a() lôrm;rlismo. nr()\triur(lo

lirlt.r de lxrlr rotrt:rrlc corrr ii I)lul( itlloriL. L scnr llrzl-ro, l)or(lu( lrcnl llnitL lt crigcrtti;r rlc tlus

rkrtrLrttrlkr. ll() ]iur('iul)cllt() Llo crLllrl. \'itlr: o acottltro:

=
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tllclrt()s o llrérit() do recurso admirristlafutrr

O rni'r'i«r tla nredirl;r c()nlriu raz()antc lxrrlc :cr cortstarad<r

rr;rs razócs f:iticas - 01 e rcirrrrrLc., r-azÕcs l:itjcas - 02 c srgrrirrtcs. ;Llértt da fttrtri:rrttrrrlirtllr utatén;r rlt'

drrerto, tlouuinas, jr.u-ispt rrdências S-[f e actiltliio do 't'C]['.

.\Por r (r rlit;rtkr r-,: r,.'t1tti:tt()r itcir)rit c\ar il(l()\. l(ll)-:e (lLI(j. ;t

Corrslrtuir':ur Fcclrr-ul ;rs.cgurlr il t(xlo a(luclc rluc;tlitttta tcl sofiitlo lesào ott ttu eurinência rle solrcr.

tcpt (llrç,tt(l individLLal tlc irrrr.,tlrt tluc ;r jur-isrlicao irslaLrte Irtorc:rrts ludiciais oLr lttltttittistrittiros t.

I)c(lir'.1 trrtela. é o t1r.rc se rl;i o ttrittie tlc aç;io.

I'ixlt - te tltzet t1ttc. rro ittrlrilo (i() l)r1)(e:\() ytr<lici;rl orr

irtlrttrrrr.tratiro, c\islc r.lnr lfllla)ltrio. Sào eles: I)rcssup()stos l)t-()ccssuiti\, cotrdicôc,' tlrt irçao c tnér'tto.

cl:r lrrrlrrrrt - I'-\[
licitrrrrtu . .\l)'l'\l:

(irtttt,.lcraudo tlttc o\ l)r ( \\ul)( )5to\ "crtt ittset os" t l;i t i tlit eitr r

[ ,( ) , r P r e r( t r t;r r ( ortril r rillõr \ (1)rlLr il () Ir( tu \() ir(lr11ir]i\trilti\1) ,tpt e:clttatlo lltl:t

Corrsidcr-aldo que ()s I)rcssr.lJ)oslos "ilo-Ínsccos" cstabclccc

rrs lcr;Lrisrlos rla tcrttpc"tir irlatlc rlr r1r-Lal .,.' t urttpli:

Considtr;rtttlo tlue.;r crltlrta<l rla ar';ur. r,rr .r'lir,,, irtretct.t

rlc;rqir e leqitrrrrirl;Lrle es(io I)rcselrtcs c l.rrccrrrlritlt.,s llcslir I)c\il;

Cortsitler:ur<lo c1ue. o torrjttrkr clc Í;rtos e l)r()\irs tlirzi(h5 i
Ixtil;t rl;r tttcrlttirt r( )lllr ilr I il,/( )iu rtc. ()fl('r lL(r ,r lolr r t, r\ iio tl;r lirlL Lr rr tlt t i.,lio arhttrr rrrlr lrt r r lr .\Cl-RT.{l),.\.

beut cottto sctrtt;i plrt;r cl.rt ";tzo" à ,\tr«rr rcl;rrle Srrperior II-,\TIFICAR il (lc(i\r() t,rrr serlt 1rlirrr:-trr.r.

lrcln contrr rlo drritkr;rrrrP;rfo ncces,;iuo,ro n1úr'rto tla;rtlro rorrtlrfllrtolrnlr':

i-ail . ii!1 .' ! ir -,i 'r:r rtal.'r

R,:, S-- .,rr.,r S'--rz:: ).

CEr .:L ..:- j- -. l

il



a l_ 4f,_ :ra --r-!

r.\nsrl rl) ,)l)r:l)rll(l|)rlíl| |J)(l |.)(lt(l )s

nt m\ru,r(ll| rúJnn-rn u rsâl oçLr ollâltl) lt.)s o rsn irr.rlô.. .r ()lir '_.lrJl.)lL ttrJaiir1lãrr ]nÍiii on{ã

)nl) r(Íl r:nr(l )fl Itrnts P\()\ àp ()tílr)llItl\ ()[) \().)rl(lltd \]-r(rpr.\-r;t\ soJ) rUnllrrâU l':sâl (rr;)(r')'âpuâJo

()rrr '\:1J.Lq.l[ 0]llilu\ ltl.r(l P.)\n(l l] ànl) ol)rn:.râJ)l§rro-)

:..rr(Jn\ It.. Jl r rroZr.r.rt 0 r r().) rl)rl))rrr l:rr ol)rlrrà\).r(lI olr.r.)ur

()J) ,) \().)rIl] \ot.):'\(1\D §()p §)\l|.ül: ()J)P \().r(lur().) .r oT)l:.rl\rr(xtrlp 7.)l )\ .)ltr t()lrr()J 'o.l_\II{IN3rI3cI
() ()r.ül\§.-).))ll zrJ ()ssr .ro(l 'ê r.)r])r lÍ ( )r:5r:11Jr(lIr J àJ) s(»rsnll)â.r sol) ()lrr)rtrr.r(llrnr.) or ol)r\âl)

' - (r) )nh âp

()lr:l ()(r )lrr.rrrr:lr(lr.rer<l a,.-ttolrr.rssI \)().iIl ,)l ltÍnt \t.nLto J-urr)l) ov-t- pjltI()j r:lsÔrl().rrl ltUlr;rrl

r:lr rJ)rlopr: r: rrlr:ttrlttn-t8.nt r:r1ttr1 l :rnlt oJnn?.IJpIsuo-)

soprl)â(l sop âPuJ)rll(lr:.)rl(h: u(r

(s

.l\.T_J\, - .rlrrtr.r(r.),)r Lr() .))rIlt)r.)rl I ltl,rrl \Il)ltr-r.)

\l\rlullràl srr]) t:z'l-nl1rtr rl)rl)\).r rlà\,rnlr.rr')rr.r';Ttrral:tlrrro.) à])r:l)r.r(»n\'ln\ )l) ()t.ru trxl r:rt:i1-tttg

l:lrrr§ r:\()\ -r1r r:lrdr.rruntr J O-L l\-'(l - âlr n)()7r].r.n r.rl r r( ).) up UA,\ãe o i '()l-luJ s:g.)t: st:1trl tpttl;.te-t

à r)z,r. Ilt:tr l:.Ilâl»tl)-tà.\ u 'àlll) Js-à.ràlà r ltrJipssi:(l r:ls'.I

:, sâlqrljõ \rl) sixlt 1 r't's',rttt rr I I l,,l Iâlrll'sulll

'sp.qJâ.\d ottloJ s()l)usâ.\ so.\ llr rIIi\ àrl l) 'sPlâlo.ial \=osll'.J so tuol ollttl)Iltl.. :.)\\tl) .)ltl) .I)l:PItn,Irl\ rP

qosof-J -Íõ!r,.tu- ol) r:lot|l-rB(l B.rJ.\r.\àr à âlrrt()zr:r.r: rro) p.to Il\).r(iurJ Ir II:lrll(lr:ur rtPr:1.r<l<l-ttt: lttttjo] àl)

tlltt,rl ,rtll).I\.1.(l\'- àltnII)II llP .i()llrd §()lll)tllnoq.nr \().ll)llà)Y

B

J)Int()7r)-t-Ill-Iltlo) |Ptmttr)l) )lr r.t\.) r( I r:l) Ir:l()t olIIãtult:lap

r) .li\ ()l:lt1t ()l)lt3.r\.tJs l: ()tJIIIutt.) ().t]]l() r'rl()r:u r:\;r(l lu \()l(Í.\).r(l ()ltl\J Jlt\Ill.).)Ittl)tl))llt l:l) à\tll)tt]l

.)J) ()r.)r.).tà\à r: r-tt:tl sot-tt:ssà.1-»I \()llraur)là \() s()l)()l (xtÍ().) urà(l Jr.at, êl) êssà.1.)llrt o ttrsstxl .l utttntÍal

'r:rlc)(lrrr)t r:.rtrroJrrJ JS ul)rl)àru Irl t: ànlt optreJâprsuoJ

L-I
i'1
*i

Ltri



).r: r:ir l!_,o-': - -ati,1çza !F d -13

, <âle\ :r' 'r: a-.r'rji.-' "'

r:-rIà-roJ\ o}Iàqo ll

Irâà.J J]LII) sà.r(l)
----J

r--

llJí)ó àl) Irr(lr:,rl) gJ ()r(l().)ord orJ,rrrr(),1

rI(I.ttI :\í)I.)tI.)l\

',.Jplllrslà(l ()lltl ll.al.(lo IJI t .,'lll,r\ ll()',,lllàptns

rr()rr 'tPâqn[ \JJ.. .1 r 'r,]l rl) o.\rtp.rr(lulr .rJtr fl:.) orr 'àtrri(lll]u,rl(l ,)\-r'.r])r)lrl)rrâ OJ\TI\I}I:I:I'JCI
r)lir.) r,\I]r).Íl\rrrrrrrl)r Jr:)l Iur.r()ll l:p í)ttr:rurr.r(lrrIr.) llr) ()l)nl r:J)l nr.r ()r r(.)lr:lr.)rJ í)i!â.)().r(l í)l) ()l:.51r.))\)

r:lr(l rPLSoloruorJ â pl»rJrpntpE O'I_l\d - àlrr:oTr.rrrrII().) p.r().11urlr )ll r: Il:r:J.)àl) -r]) or\r))l) Il

ur().) 'rrrrs\l:r -r-)lll.)().r(l r:.rr(l srr-n:\\.r.)rtr \r:l)rl).1tlr\r.)l()l)r'§ol)rT)trr(l\l il)à.rJ)ll §()rrrrâl s() r) \Itunrl.).)

.r:r.r.) l]plrnr ê s()lrl s() rrlrrrrl)r orrr'r:l\r.\ r:hrrl ,llrr:l.ri.) ol) r.()l)))rr).\ )\-.Il].rÍq1r\ Jf.I_d\: - ,1llr,).t.r().))-l

r.ro àlrn)rJrl up r \rtr)lrrt rlsnÍi rl .râJr(lrro.)r.r r ã\'nICI 're-rõn É5q rrtr-Íslu I or .r)nl)r-r

'rl\()(l()r(l rJ)rl)rtLr rJ) ()1lr.]urt.)àtlu().) () ()J)r.).r.)\,) r:Íà\ àlll) OJ:Id rJ)r,lltà\à.r(hr r-l() àluI:ozr:-r.rt.rltro.)

r:l)rJ)JLU â1rrâsâ.r(l Il) )l)rll)rlr(1Il(rrrrlnt Il) itur)r]) àtlràtlrPrII.I

+
3I

,Li

tl



$; uNoPAR PtzA 175

HISTORICO ESCOLAR

:- J 1.:

^ ,t(G L



) \

r. jrÍ f:..rt,..'j:t /l:1--

- t,, _, .;;;;;. lLi

9i, i vztd uvdoNn h

-. 
": 

_ r,.:: .r.i.: _.f:_-j:!,,;
. :r.a ar:,.-i { r.r:,!



ê:!â
EE-7

IHfl
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 177

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Pregoeiro
Para : Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1810412018.

Prezado Seúor,

Encaminho a Vossa Senhoria o recurso apresentado pela
empresa A APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - EIRELI,
CNPJ no 12.119.53910001-43 e contrarrazões apresentada pela empresa PAULO
ROBERTO MOREIRA, CNPJ no 11.214.840/0001-73, no processo licitatório
na modalidade Pregão Presencial sob n' I912018, cujo obj eto é a contratação de

serviços de oficineiros para Secretaria de Educaçâo, para que tenha o parecer
jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Marc nt Assi Nu nes

Pregoeiro

Portaria n" 080/2017

Rua Wall-reJo Bi[encouí dc MoÍaes n']22. CentÍo. Fone J3. 1166.8100. CFIP - 86.250-000 Nola Santâ lliirhara.
Paraná \rww.nsb.Dí-go\,.br



PREFE ITT'RA MT'NICI PÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ B]íRBÀRJA
Av. l,íêIfr:edo Bittencourt de Moraês, 222, Fane (043)3266-8100

cNPJ N." 9 5 . 5 61 . 0I 0 / 0 0 0 1_ 6 0
E-maiI: pmnsbLGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

Parecer juridÍco

Solicitante: Dêpartamento Municipal de Licitaçôes
Contratos,' Pregoei-ro Oficial e equipe

t78

e

Assunto: Análise final do pregão presencial n.

Al9/18. Ainda, aná1ise de recurso administrativo
interposto por participante do certame.

Versa o presente parecer acerca da

análise final do pregào presencial n. 019 /18 ,

destrnado à contratação de oficineiros; ainda,
aná1rse de recurso administrativo interposto pela
participante no cêrtame: ATPM Desenvofvimento

Profissionaf - EireTi, que se insurgiu quanto a

habilitação da empresa que restou adjudicatária do

obj eto da licitação.

Com relação aos fundamentos do recurso,
profissionaf indicado pelaa Recorrente pontuou que o

adj udicatária para o item
Moreira, em que pêse em

apresentação de diploma

dan a, Sr, PauLo Robe rto

,.

nome dele ter ocor rido a

do curso de dança ê o

Página-r de ó



PREE EITURÀ MI'NICI PÀT DE NO\TÀ SÀ}ITA BARB,ARA
Av. l.lalfredo Bittencourt de Moraês, 222, Fone\A43)3266 870A

cNPJ N. ô 95.561.080/0001-60
179

E-]Ilai l: pÍrn sb -Ê n sb pr.qov.br - Nova Sanl-a Bárbara - Pàraná

comprovantê de registro no órgão profissional de

fiscalização da categoria, CREF, na qualidade de

provisionado, ele nào concluiu a graduaÇão no curso
de educaÇão-física, estando cursando, e o que é

requisito do edital, fogo a necessidade de

inabilitação.

porem sem procuração.

Dada a oportunidade à adjudicatária de

responder ao rêcurso, ela rechaÇou os fundamentos da

insurgência, aJ-egando, ainda, que no ro1 de

profissionais indicados para a licitação em tela há

profissional graduada em educação-fisica, o que

satisfaria o requisito e afastaria o apontamento.

O recurso foi subscrito por advogado,

Vieram-me os autos. Passo a fundamentar

e em seguida opino.

O ponto central de

processo em baila é se a adjudrcatária
cumpre a habilitação pro fi s s iona I
ministração da oficina de danÇa.

discussão

cumpre ou

exigida
não

no

para

Pols bem. Antes de mais nada, é preciso
mencionar quê quando da confecção do edital, o

Departamento competente entendia que para dar aulas
de dança seriam necessários os seguintes requisitos -

Págirra ede 6



PREE:EITT'RA MI'NICI PÀI DE NOVÀ SÀNTÀ BáRBJAR]À
Av. Walfredo Blttencortrt de Moraes, 222, FarLe (043)3266-8100

CNPJ N.' 95.561.080/0001-60
i3ü

até em razeo de experiências vlvidas em outras
oportunidades pela Prefertura Municipal: ser graduado

em educação-fisica, ter o registro no CREF e, o que

alguns considerarlam um pZus, mas que a Adminlstração
tem o total direito de pedir, ter diploma de curso de

dança.

Até aí, não se tinha ciência de que

alguns agentes são fegrtimados a dar aulas de danÇa

mesmo sem a graduação no curso de educação-fisrca,
sendo legitimados, inclusive, pelo próprio CREF, eu€,

a1iás, emite autorização e até carteira de registro

E-ma i I : pmnsbcnsb pr.qov.br. - Nova Santa Bárbara - ?arar]á

de habilltação. São os profissionais denominados de

provisionais, isto é, "àqueles que até 1o de setembro

de 1998 - data da entrada em vigêncJ-a da Ler n. 9.696

- que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de

Educação-Fisica e cria os respectivos Consefho

Federal e Conseihos Regionals de Educação-Física,

"tenham comprovadamente exercido atividades próprias
dos Profissionais de Educação-Fisica, r-los termos a

serem estabefecidos pefo Consefho Federal de

Educação-Fis ica" .

Da respectiva legi s lação SE

de 0f" de setembro de 7998.

esgota:

Lei n 9.696,

Art.7"
Fi s ica

O exercicio das atlvldades de Educação

e a designação de Profissionaf de

Págiú 3 de 6



PREE ETTURJà MI'NICIPÀT DE NOVÀ SÀTiITÀ BÁR&AR]A
Av. !^lalfredo Bitrencourr de Moraes, 222, Forle (013)3266 B10C

CNPJ N." 95.56i.080/0001-60
181

E-mail: pmnsbGnsb. pr.qôv.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Educação Fislca e prerrogativa dos

profissionais reqistrados nos Consefhos

Regionais de Educação-F1sica.

Art. 2" Apenas serão inscritos nos quadros dos

Consefhos Regionals de Educaçâo-Flslca os

sequj n res pro f iss i ona i s:

I - os pos su idores
de Educação-Fisica,
reconhecido;
II os possuidores

Fisica expedido por
superior estrangeira,
legisTação em vigor;

de dip)ona obtido em cürso
oficiaLmente autorizado ou

de diplona em Edu cação -
instítu içâo de ens lno

revafidado na forma da

IÍÍ - os ç1ue, aXé a da.Xa do início da vigência
desta Lei, tetth-m coryrovadaaente exercido
ativid.ades próprias dos Pzofissionais de

Educação-Física, no.g tetucs e serérm

estabelecidos peTo ConseTho FederaT de

Educaçáo-Física.
^-; €^-
9L tLv)

Justamente o caso do Sr, Paulo Roberto

Moreira, e a inscrição no CREF, conforme consta no

processo Iicitatório (documento de identidade
profissional ) . comprova a sua situação de

pro f issional provlsio:lado.

Pági-fiã; de 6



PREE EITI'RA MUNICI PAL DE NO\/A SÀNTA BÀRBARA
Av. walfredo Bitiencourt de Moraes, 2?2, Fa^e (043)3266-8100

CNPJ N. " 9 5 . 5 6 1 . 0 B 0 ,/ 0 0 0 1 - 6 0
E maif: pmnsbl3nsb.pr.gov.br - Nova San!a Bárbara - Paraná

E o provisionado tem dirêito adquirido
de atuar em área de competência do prof issl-onal de

Educação-Fisica, se;a pela legislação citada alhures
e/ou pelo princípio fundamental da irretroatividade
da Lei, conforme art. 5", inc. XXXVI da Constituição
da República de 1988: "XXXVI - a lei não preludicará
o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a

coisa j u1gada. "

182

Donde, pensar

da seguranÇa

do contrário se feriria o

j uridica conferida aospr-Incfp.Io

cidadãos.

Destarte, de acordo com as razões

recursals, aj-nda, sua impugnaçào, em que pese o

profissional indicado pela adjudicatária para o curso

de dança não possuir graduação no curso de Educação-

Física, eJ-e é legitimado a mj.nistrar as aulas como

se graduado fosse, cumprindo, portanto, o requisito
de habilitação do edital.

No mais, a titulo de acréscimo, sendo

um direito adquirido, não pode eLe ser tofhrdo por

Iei quiçá por edital licltatório, eis a disposição e

a imperatividade da Norma Constitucional.

Com efêito, opino

das razões recursais 1ançadas

pe 1o

pela
não - aco thi.mento

participante no

Pág.h-ái de 6



PREFtsITT'R,À MI'NICI PÀI. DE NOVÀ Sà}TTÀ BARBÀR]A
Av. Walfredc Bitfencourt de Mor:aes, 222, lane (043)3266-8100

CNPJ N. . 95. s61.080/0001-60
E-mai1: pmnsbcnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Parâná

certame 2 ATPM Desenvofvjmento Prafissionaf Eirefl,
e o entendimento pela satisfaçâo dos requisitos de

habj-1itação pela empresa PauIo Roberto Moreira,
adj udicatária.

t!33

encontra-se,
ser el- evado

homologação.

Por fim, como

aparentemente,

ao Exmo, Sr.

o processo/procedimento
regular, que ele possa

Prefeito Municipal para

É o parecer, sa.Ivo melhor jtizo.

Nova Santa Bárbara, 23 de abrif de

2Ar8.

Gabr ida de r ilesus

Procuradpr Juridic

Página 6 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL

t NOVA SANTA BARBARA 181

ESTADO DO PARANA

Psrecer do Comissão de Prepíio

Edital: Pregão Presencial no l9/2018

A Comissão de Pregão da Prefeitura Muticipal de Nova
Sanla Bárbara, designada pela Portario n' 080/2017, em consideração oo recn'so
formttlado pela entpresa APTM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL -
EIRELI, CNPJ no l2.l19.539/0001-13 e contraruazões opresentada pela empresa
PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ n' I1.214.810/0001-73, Íendo por
fundamenÍo o conlido no parecer jurídico anexo, resolve INDEFERIR o recurso
apresentado e HA.EIUZ.B o empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ tt"
I1.211.810/0001-73.

Comunique-se o empreso, bem conto publique-se a presenle

decisão para se garanlir a lransparência e publicidode necessário o todos os alos do

Administração.

Nova SanÍa Bárbara, 23 de abril de 2018

Mn ntônio de Assis Nunesr
Pregoeiro

Elaine Crisl L do Sonlos

Equípe de apoio

.,.t

' | .:':-u---, :-,. '

*ollinl Siwúe Sotto

Eqtripe de apoio

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, a! - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail Iic itacao@,nsb.pr.gor .br - suv.nsb-pr.gor'. br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PAR{NA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitação na modalidade "PREGÃO PRESENCIAI" n." 19l2O1-8,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou nào deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 24 /04 /2018

ntônlo d.e Ássís l\frines
goerro - Portaria O8O /2017

Rua walfredo Binencourt de Moraes no 222, Cenrro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara,
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.sov.br - urvrv.nsb.Dr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HOMOLOGAçÃO E ADWDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCI.AL N" 19/2018

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril (04) do ano de

dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal,

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

Pregão Presencial n." L9l2Ol8, destinado a contratação de serviços de

oÍ-rcineiros para Secretaria de Educação, a favor da empresa que apresentou

maior desconto, sendo ela: PAULO ROBERTO MOREIRA, CNPJ n"

11.214.440/O001-73, que apresentou texa administrativa de Oo/o (zero por

cento), sendo que o valor máximo estimado é de R$ 154.053,60 (cento e

cinquenta e quatro mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos), para que a

adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçóes

legais pertinentes.

c ndo
efeito Municipal

Rua Walfiedo Birtencourt de l\íoraes no:22, Centro, t 43.3266.8100
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.or.gov.br -

. N - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
or.sov.br



RMO DE IIOMO Ào E ADJUDT
PRE

Aos 24 (vinte e quatío)diês do nÉs de abril (04) do ano de dois mil e dezoito
(2018), em meu Gâbinete, eu Eric Kondo, Preíeilo Municipal, no uso de minhas alribuiçoes
leqais, HOMOLOGO o procedimenlo da LicitaÉo Prêgão Elêtónico n.'8/20íE. deslinado
ao registÍo de preços pâra eventuâl aquisição de maleriais de expediente, ínâtêúis
espoítvos, malêíiais paÍa ârlesanalo brinquedos, enleites nâlâhnos, suprimentos de
inÍormátjcr e oulros, a íavoí das empÍesas que âpresenlâÍam menorcs preços, sendo elas:
HC SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ n' 17.951.624/0001.97, num vabr de Rl 11.653,17
(onze mil. seiscenlos e cinquenb e três aeais ê quârentâ ê sele centavos), DIBEL
ALIMENToS LTDA - ME, CNPJ n' 00.173.840/0001-56, num valoÍ de Rl í7282,5í
(dezessete mil, duzenlos e oilenla e dois Íeais e cinq!êita e um cêntâvos), COMÉRCD DE
LINHÀS E úS SANTA ROSÂ LÍDÂ CNPJ n'08574064/0001.08, num vatoÍ de Ri
27.225,33 (vinle e sete Ínil, duzentos e vinte e cinm Íeals ê lnnta ê três cenhvos),
PAPERLIMP COMERCIo 0E MÀTERIAIS 0E LIMPEZA . EIRELI ME. CNPJ n'
28 257.900/0001-38, num valoí de R3 45.993,í7 (quaíenla e crnco ínil, novec€ntos e
noventa e lÍês reais e dezessete centavos), MP3 0lSI. E lMP.0E UTIL. E MAT.
ESCoLÂR ElRELl, CNPJ n' 17.063.66í0001-47, num valor de R$ ,l7.660,20 (dêzessete

mil, seiscenlos e sess€nla reais e vinle cenlavos) MARLUCE BEZERRÂ DOS SANÍOS
LoRENCoNE . ME, CNPJ n' 17.992.596/0001.56, num valor de Rl ,l7.389,í (dezessete

Íi tÍe?êrlos e oilênla e nove Íeàis ê cinquenlá e quàtro centavos), REJANE COMÉRCIO
oE PRODUTOS PEOAGÓGICOS LTOA, CNPJ n" 01.763.210/0001{2, num valoí de Rl
ô.5E2,70 (seis mil, quinhentos e oilênlâ e dos Íeais e sêlênla cênlâvos) MONICÀ REGINA
DE líELLo FARIÂ ME, CNPJ n' 17.353.208/0001-97, num valor de R3 10.933,07 (dez mil,

novecentos e lrinta e lrês Íêârs e sêtê ceniávos), CANCHA COMERCIO DE MATERUAIS

ÉSPORÍIVoS LTDÀ, CNPJ n' 07.284.883/0001-58, num valor de Rl 9.117,15 (nove mil,
qlalroc€nlos e dezessele reais e quarenta e cinco cenhvos) e PONTO DO XADRÉZ LIDA
MIT.CNPJ n" 17 724.828/0001-95, num valoÍ de Rl 2.34E,99 I dols m.l, rezenros e
q rÉ e o'lo Íears e novenE e rcve cenbvos). paÍa que a âdiudrcaçio nele pÍocedida

prouúza seusjuridico§ e legârs eÍeitos.

Dar ciência aos inteÍessados, observados as prescnçoes legais

perlinentes.

Eric Kondo
PÍeíeilo Municipal

IAL N'I912()1E

Nova Santa Bárbara - PR, 24 de Abril de 20'18 - Diário OÍlcial Eletrônim - Edição: 1224t2018 -l2l r o.t
Leiâ-§ê: I Õ /
.tS SttrlOeS etnelt Ue, CNPJ n' 26.981.059i0001{0,'num valoí de Rt 3.197,94 (três

m , cento e novenlã e sele Íeais e noventa e qualÍo cenlávos).

Nova Santa BáÍbara, 24 de abnl de 2018

Eric Kondo
Preíeilo Muniopal

coNaESaÀo DE oiÃRra rf lomoíE

O PÍeÍêrto do Munrcipio dê Novâ Sánta BáÍbâra, Estâdo do Parânà, usando

dâs alÍibuiçoes que lhe são conÍeriílas por Lei, tendo em vista as Leis Nluncpais n"

809/2016 e n" 77112415. beÍ, como. lnslrucoes Noímal,vâs do Tnbunal de Conlas oo

Estado do Pâraná, CONCEDE 0lARlA(S), como seguê:

S€rvidor:
CâÍgo:
Sácretârie./Dêpartamênlo:

Quentidadê de Diádas:
Valor(Rl):
0astino:
Obi6tivo da Viagêm:

C|CERO MIGUEL OE LIRÂ
MoloÍista
Saúdê
20 (Yinte)

Rl 600,00 (Seiscentos Reais)

ONERSOS
soLrcÍÂçÃo DE DúRtÂ ao MoroRrsTA cicERo MTGUFL

DE LIRA PARA CUSÍEAR DESPESAS COM ALIMENTAçÀO
QUÂNDO Etí VtÂGEtí FORA DO tlUNtClPtO A SERVTço D0
FUNDO TIUNICIPÀL DE SÂÚOE.
24cÁnmt
2659t2018

Aos 24 (vinlê e quaúo) drâs do mês de abril (M) do ano de doE mil e de2oito

(2018), eÍn meu Gabinete, eu Eric Kondo, Preíerto Mu0icrpal, no uso de minhas at ibuiçoes

legais, HOMOLoGo o prccedimenlo da LDtaÉo Prêgáo Pre§êncial no l9l20'18,

destinado a clntrataÉo de seNiços de ollcineiros paÍa Sêcíelana de Educação, a favor da

empresa que apresentou maior desconto, sendo ela: PÀULo ROSERTO tloRElRA, CNPJ

n'11.214.e'40/0001.73, que apíesenlou taxa adminislEtiva do 0% (zero por cênto),

sendo que o valor máximo estrmado é de R$ 154,053,60 (cento e onquenta e qualro mile

cinquenlâ e três reais e sessenla cêntavos), paÍa que a adjudicaÉo nele pÍo@dida produza

seuslurldicos e legais eíeilos.

Oâr ciência aos interessados, obseÍvados as prescriçoes legais perlinentes'

oata do Pagamenlo:
N" do Pagarpnto:

ERIC KO},IDO

Preíeilo Munrcrpal

coNcEssÃo DE DtARtA N" í09n018

O Prefeilo do Munrcipio dê No!€ Sanla 8á/oara, Estado do Paranà, usando

das atribuiÉes que lhe são clníei'das por Ler, tendo em vista as t9!L[4u]qlpêi§-!:
8m/2016 ej: 771/2015, bem como, lnslruçoes Normaüvâs do Tnbunal de Contas do

Eslado do PaÍaná CONCEDE DlÁRlA(S), como seguê

DIENNY tilAtlUELLl L0URENç0 DE M0URÂ
EníeÍmêiÍa
Saüde
R130,00 ffíinlâ Reais)

LONDRINA.PR
soLtcÍraçao oE DÁBA A ÉNFERIíEIRÂ DIÉNNY

mÂNUELLI LOURENCO DE J.IOURA, PAR CUSTEÂR

DESPESAS CoM ALlti,!ENÍAÇ40, ElMAGElil À CIoADE

DE LONDRINA.PR. NO DIÂ 17 DE ÀBRIL OE 2018, ONDE
paRÍõrpÂ -ú REUNlao oFlclNÂ ll PLÂNo oE

VGIúNCIÀ E ATENçÀO À SAÚDE OE POPULÂçÔES

EXPOSTAS ÂOS AGROrÓXlCOS.

24Un0l8
2660n018

SêrvidoÍ:
CeÍgo:
S€cíêhriú)epaíamênto
valor (Rt):
Dostino:
ObiêtiYo da viagem:

oata do P.gamento
N'do Pagamênto:Eric Kondo

PÍeÍerlo MunrclDál

- 
Aos 24 (vinle ê quaúo) dias do mês de âbril (04) do ano de dois mil e dezoito

t2t eÍn meL Gabtnele, eu EÍic Kondo. PÍêfeito MJnrcipal, no uso de mnhas atnburçoes

ieoars. HoMOLoGO o pocedimênlo dd Lc ação Pr.gão Píescícial n'n 211201E'

de-51naoo ao Íegrslro de pÍeço oâÍa evenual aqulslÇ3o de melalon' lubos' €nos

ôàl,inirâdos cá;loneiras. íenos e oulÍos â Íarcí das empíesas que apresentaEm

il;;;;;;;;*t sendo elas. FERNANDo cEZAR RooRlGUEs 06842891990' cNPJ r'
is-sãs.82b,0ôor-57, nuÍn valoÍ lolal de Ri 11.32E,10 ronze m ' trezênlos e vi e e orto

ã.í" 0.. *",r*t) e SUSANA CAROLINE CARVALHo FÀGA GALLI' CNPJ n'

Zo.tzo.OOglooOl.lt, num valoÍ totalde R§ 63.160,60 (se§senta e tÍés mil' qualrocentos ê

,araanfà oria a r"aa"nf" centâvos), paÍa que a adjudrcáÉo nele pÍocedida produza sêus

uadrms e leaais elellos.

datoência aosinleressados, obseNadosaspíescnçoeslegaE peÍtnenlês'

ERIC KONDO

PÍeÍeito Munlclpâl

coNcessÂo oe olAnta N'llotzotg

0 PíeÍeito do

das aúibuiÉes que lhe

809 /2016 e no 771 n015
Estado do PaÍâná, CONCEDE DlÂRA{s), como segue

MunÉroio oe Nova SanLâ BaÔàÍa. Eslado do Parara Lsando

são con'enoas poí Ler. Iê1oo em vlsla as Lels lúu'lcoais no

bem como, lnsúu@s NoÍmativas do ÍnbL]nal de Contas do

Servidor:
CaÍgol
Secretariâloepanâmenlo
valoí (Rl):
Dêslino:
0bjêtivo daViagom:

Eníermêira
saúdê
Rr 30,00 (TÍinlâ Rêâis)

CORNÉtO PROCÔPIO.PR

SOLrcTTAçAO DE DÁRIA Â

OIENNY MANUELLI LOURENçO DE I,IOURÂ

ENFERMEIRA DIENNY

MAN LOU DE PARÂ CUSTEÂR

DESPES^S COM ALltrlENTÂç , EIí MÀGEM A CIOAOE

EÍala de P,rblic"çáo oo Temo de Homologa(ão e Adlud cáçao do Pregão Elerô4lco n' - .

i:rziiràli,tiüI"-o órno^ofrclalEletrôni;,ldrÉo 1i20, ern 18/01'l2018' e t"'"t'o 
i:f"o;.'r:t"#ill"'

Cidade Regional, em '18/042018, sêndo quei

?,1,TãStTffffiEffi Jf Rll,ff,8' ##:'5
ãnÉroÁno DE vAclNAÇ^o 2018, caMPANHA DE

iiriiiiÀéÀíor rHrr-usnzÀ'E DEscENÍRÂLrzaÇÁo 0os

EVENTOS AOVERSOS POS.VACINÀS.

2 tun018
2661n018

EÍic Kondo

PreÍeito MuniciPâl

RRAT TE

PR tco t6

Onde s. lê:

JS SIMOES EIRÉL| ME, CNPJ n' 26.961.059/0001{0, num valoí de Rl 6 797'94 (seis mil
ERIC KONDO

PÍeíeito MuniciPal

EAN Dtc

lll - Publkldadê

Lrgblrtivoll. Atos do Podersetecentos e noventa e sele Íeais e uaÍenta c€nlavos

Náo há sente dala.

Náo há publicaçoes PaÍa a Presen le dala

Diário OÍicial EletÍônico do Mun
Rua: WatfÍedo Biitencouíl d€

Fonê/Faxr (43)

E-mell diâriooÍiciâl@nsb'Pr gov

icípio de Nova Santa BárbaÍa
MoÍaes n'222 - Centro

32664100
br - Sit€ \ít!$/ nsb PÍ.gov bí

a
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÁNA

oRDEM DE CONTRÂTAçÃO

Pela presente ordem, ÂUTORIZO a contrataÇão da empresa:

PAULO ROBERTO MORTIRÂ, CNPJ n' 11.214.84010001-73, que apresentou

taxa admlnistrativâ de Oolo (zero por cento), sendo que o valor márximo

estimado é de R$ 154.053,60 (cento e cinquenta e quatro mil e cinquenta e três

reais e sessenta centavos),. Tudo de conformidade com a presente Licitação na

modalidade Pregâo Presenclal n." 19/2O18.

Nova Santa Bárbara, 26 / 04 /2O 18.

Éric Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bitrencoun de lvíoraes no 222, Centro. I 4i. 3266.8100, t"i - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná- E - E-rnails licitacaotOnsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.Dr.qov.br
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PREFEIIURA MUNICIPAL 130

* HS*TET
Eslado do Paraná

ERRÂTA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÁO
PREGÃO PRESENCIÁT N' 19/2018

Errata de Publicação do Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão

Eletrônico n' 1212018, publicada no Diário Ohcial Eletrônico, ediçào 7224,

ern 24 l04 12018, e no Jornai A Cidade Regional, ern 251O4 12018, sendo

que:

Onde se lê:
Sendo que o valor máximo estimado é de R$ 154.053,60 (cento e cinquenta
e quatro mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Leia-se:
Sendo que o valor máximo estimado é de R$ 142.6'42,5,6., (cento e quarenta
e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Nova Santa Bárbara, 04 de maio de 2018.

ríz
Eric Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walíiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

1



13!Nova Santa Bárbara - PR, 04 de [.4aio de 2018 - Diário Oficial EtetÍônico - Ediçao: i230/2018 -l1Ol
EXÍRATO pO COi{TRATO N.2í2018

REF.: PREGÁO ELEIRÔNICO N'222016

PARTES: Municipio de Nova Santã Bárbarâ, pessoa lurídica de diíeito publico inlema, lnscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede administíaliva na Rla
WalÍedo Blttencourt de i'loraes, 222, neste alo representado pelo seu Prefeilo Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa INOV9 COMERCIÀL E SERVICOS ElRELl, inscrilâ no
CNPJ sob n' 03.478.563/0001-88, com sede na Avenida BrasÍlia, S,N, OuadÍa 33 Lote Og - CEP: 76220000 - Baino: Setor Àêrcpoío, Fazenda NovrGO. neste ato
repíêsentado pelo Sr, Marcus Vinícius Areredo Costa.

OBJETO: Aquisiçâo de um veículo pick.up câbine dupla, para Sêcíetaria Municipaldo Saúdê.

VALOR: Rl 1í5.770,00, (cento e quinze mil, setecentos e sêlgnta reais).

PRAZO DE VIGENCIÀ| 90 (noventa) dias, entrando êm vigoí logo após a assinaturc do contrdto, ou seja, até 01/08/20í8
SECREÍARIA: Secretaria Municipal de Sôúde.
RECURSOS: Emênda parlamentarn" 0EE54.896000/íí?80í.
FISCALi Angelita Oliveira Martins Pereira. Portaria n' 21i2018.
RÊSPONSAVEL JURIDICO: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n' 81,963.
DAIA DE ASSINÂTURÀ CONTRATO: 04/05/20í8.

ERnAÍÂ DO rERrO OE t{Or(x-(E CIO E AÀIAnACÃO@
Enata de Publrcáçáo do Tenno de HomologaÉo e Adjudicaçáo do PÍegáo ElelÍônico n' 122018, publicáda no Diáno Oficial Eletrónic., ed\Ào 1224 em 24104/2018, e no

JomalÂ Cidade Regional, em 25/04/2018, sendo que:

^qde se lê:
ldo que o valor máxrmo esümado e de RÍ 154.053,60 (cefito e onquênu e quâUo Ínile crnquênla e lrês íeais e sessênla cenlavos).

Leia-sei
SendoqueovalormáxlmoesümâdoédeRl142,f/2,56,(centoequâíenlaedorsmii,seisc€nlosequarenlaedoisÍearsecinquentaêsêscentavos)

Nova Santa 8áíbara, 04 de maio de 2018.

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

TERMO Dt HOMOIC,GAEIO É ÀDJUDICACÃO

PREGÃO PRESENCIÂL NO 2Oi2OI8. SRP

Áos 04 (qualro) dEs do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezorto (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo Prelerto Municrpal, no uso de mlnhas alnb! çóes
legars, HOMOLOGO o pÍocedimenlo da LjcitaÉo Prêgão Prêsencial n.q 20/20í8, destinado ao registro de preços para eventual @nÍataÉo de pêssoa juridica pÍesladora de

seMços de assrslêncra a saúde, especríicámenle de consultas paía suprir hoÍános allernalivos, nolurnos, finais de semana e íeriados, a favoí das empresas que apresenlâÉm
menores preços, sendo elas: CLINICA MÉDICA STECCA, CNPJ n' 16.716.8820001-26, num valoÍ tolal de Rí 248,400,00 (duzentos e quaíenta e oito m I e quatrccentos

reais), paÍa que a adjudicaÉo nele pÍocedidâ produza seusjuíidicls e legais eÍeitos.

Dar ciência aos rnteressados, obseryados as prescriçoes legais pedrnenles.

Eric Kondo
Prefeito Munropal

Aos 04 (quatro) dias do mês dê malo (05) do ano de dois m I e dezolto (2018), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PÍeíe to Municipal, no uso de minhas atíib! çoes
legars, HOiIOLOGO o píocedimento da LicilaÉo Pregào Presencial n," 23/2018, destinado ao reg slro de preços p€ra evenlual aquisição de euoval hospitalaÍ pâra â

SecÍelaria Municipâl de Saúde, a ÍavoÍ das empÍesas que âpíesenlaÍam mênorês pÍeços, sendo elas: SONIA REGINA DOS SÀNTOS 0306í664963, CNPJ n'
14.197 703/0001-66, num valoÍ de Rl ,.439,$ (um mil, quatrocenlos ê tlnla ê nove íeais e crnquenta c€ntavos) e FERNAND^ SENTO DA SILVA 03069239986 , CNPJ n'
17.016.954/0m1-95. num yalor de Rl 2.232,00 (dois mrl, duzenlos e tnnta e dois íeais), paÍa que a adjudiczção nele procedida pÍodu2a sels juridicos ê legais eÍeilos.

Dar crência aos intercssados, observados as prescÍiçoes legais pedrnentes.

Eric Kondo
Preíerto Munrdpal

EXTRÁ]O DE 60 TEETqADMVq
coNTRÂTO N"q!20r4

CONTRÂTÀNTE: SAIüAE DE NOVA SANTA BARBARA

CONTRÂTÀDA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

OBJETOJ LICENCIAMENTO, NÀO EXCLUSIVO, DOS DIREITOS DE USO DE CÓPA DE SISTEMAS ÉOUIPLANO

vtcÊNclA: M MÊsES DE 01/05/2018 A 31/08/2018

VALOR MENSAL: RS=1.597 01 (HUM MlL, OUINHENTOS E NOVENTÂ E SETE REAIS E UM CENTAVO)

VALOR TOÍÂLI R$=6.388,04: (SEIS MlL, lrezenlos e oitenla e orlo reais e qualÍo centavos).

RECURSOi MANUTENÇÃO OAS ATIVIDADES AOMINISTRATIVAS.

RESPONSÂVEI JURíDICO: MÂRCOS LEANDRO OE LIMÂ

NOVA SANTA BÂRBARA, 27 de abnlde 2018

GERSON NOGUEIRA JTJNIOR

DIRETOR PRESIDENTE DO SÂMAE

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: welÍredo BillencouÍl de MoÍâes n' 222 - Centm

Fone/Fâr (43) 3266'8100
Enailr diadoolicial@nsb.pÍ gov br Sitê: www nsb.pr.gov.br

www.lranspaíenciapaÍana.com brldoensb
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Contrato no 21l20'18

CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A
Ei\TPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME, TENDO POR OBJETO A
CoNTRATAÇÃo DE SERVTÇOS DE OF|C|NE|ROS PARA SECRETARTA DE

EDUCAÇÃo.

Referente Pregão Presencial n.o í9/20í8

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.o

19/20'18, de um lado, O MUNrcíPlO DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, pessoa juridica de direito púbtico inremo,

inscnta no CNPJ sob o n" 95.561 ,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de lVloraes, 222 . cenlÍo,
Nova Santa Bárbara, Paraná, nêste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro,

casado, RG n'5.943,184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, residente e domicrliado nesta

cidade, doravante denomrnado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa PAULO ROBERTO

MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n' 11.214.840/0001-73, com sede na Rua Armando illichelato, 480 - CEP:

86300000 - Baino: Conj Fortunalo Sibin, Cornélio Procópio/PR, neste ato representado pelo Sr. Paulo RobeÉo

Moreira, inscrito no CPF n" 038.364.399-64, RG n'6.912.821-1, doravante denominada CONTRÂTADA, 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 condiçôes a seguir estabelecidas e

enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obnga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de oÍicineiros,

conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.o 19/2018 e especificado abaixo:

Item 0Íicina

Carga

horária

semanal

N"

Profiss

ionais

Nome do

oficineiro
indicado

Valor

por

oÍicineiro

Valor da

empresa

Taxa

administrativa

ofertada (%)

1.398,46

0o/oI Artes lVarciais 't6h

01

João Cicêro Viana

800,00

Artesanato 16h

01

João Cícero Viana

800,00 1.398,46

0o/o1

3 Banda e

Percussáo

[/usical

16h

01

Rafael Aparecido

da Silveira 800,00 1 398,46

\Yo

16h 01

Paulo Roberto

Moreira

800,00

1.398,46

0Yo4 Dança

5 Ginástica

16h 01

Rafaela Laura

Garcia 800,00 1.398,46

0%

6 lnformátrca

20h 01

Ducilene Batista

Ribeiro 900,00 1.513,26

7 Orientação de

Estudos 40h 02

Lenice Nunes dos

Santos e Márcia

Carine Marino

1.800,00 3.146,52

OYo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.8 I 00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - -tr - E-mail lic itacao nsb r ov-br - rwyrv.nsb v.br
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cúusulA SEGUNDA - D0 LocAL DA PRESTAÇÀo oos sERvrÇos
Os serviços deverão serem prestados na Escola l\ilunicipal Edson Gonçalves Palhano e

Escola lr/unicipal Maria da Conceição Kasecker.

cúusulA TERCETRA - DO tNlcto 0A PRESTAÇÃo DoS SERVIÇOS

O prazo para início da prestação dos serviços e de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da

assinatura do contrato.

CLAUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Pregáo Presencial n.o 19/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 11 de abril de 20'18.

PAúGRAFO PRIMEIRO. As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, dêÍinirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PAúGRAFo SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

esle contrato, vale o mntrato.

PARAGRAFO 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 devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUINTA. DO PREÇO

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Pnmeira, a CONTRATANTE se obriga

a pagar a CONTRATADA um valor mensal de R$ 17.830,32 (dezessete mil, oitocentos e tÍinta reais e trinta e
dois centavos), totalizando R$'142.642,56, (cento e quarenta e dois mil, sêiscentos e quarenta e dois reais

e cinquenta e seis centavos).

CúUSULA SEXTA. DO PAGÂMENTO

0 pagamento será efetuado de acordo com o avençado no contÍato, mediante

apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos

tributários Íederais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tnbutários

relativos às contribuiçoes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c- do parágrafo único do artigo 11 da Lei

Federal n.o 8.21211991, às contnbuiçoes instituídas a título de substituiçã0, ê às contnbuiçôes devidas, por lei, a

teÍceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, apresentação da relação nominal de

oficineiros contratados, fazendo juntar cópia do contrato de trabalho e/ou do respectivo regislro na CTPS, cópia

dos depósitos bancários reíerente aos salários pagos no mês de reíerência ao oÍlcineiro, cópia das guias que
N-

8 Recreação 16h

01

Edson Oliveira

Rodngues de

Moura

800,00

1 398,46

0Yo

9 Xadrez

Tradicional

20h

01

Luan Christian da

Cruz

900,00 1.573,26 1Yo

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-9-E-maíl-l - wwrv.nsb. Dr. qov.br
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comprovêm os recolhimentos previdenciários e fundiános devidos com base na contratação adotada pela

empresa, cópia da folha ponto e/ou de frequência do oÍicineiro que demonstrem a regularidade do serviço

prestado dêvidamente atestado pelo fiscal que acompanha o contrato em nome do Municipio de Nova Santa

Bárbara. 0 pagamento será eÍetivado em até 10 (dez) dias do aceite da nota Íiscal e dos documentos

pertinentes,assim como do respectivo empenho realizado pelo Setor de Contabilidade da Administração.

cúusuLA sÉnMA - DAS oBRrcAçôEs ol coNrnnrlol
a) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e

comerciais, resultantes da execução do contrato;

b) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, Íicais e

comerciais não transÍere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o

objeto do contrato.

CúUSULA OITAVA. DA RESCISÂO CONTRATUAL

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

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por acordo

entre as partes, mediante autorizaçâo escnta e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da AdminisÍação.

PAúGRAFo ÚNlco - Ouando 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 sujeito a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participaçào 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 motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autondade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o proponente ressarcir a Administraçáo pelos preluizos resultantes, após

decorrido o pÍazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

cúusuLA NoNA - DAS sANçÕEs

Em oconendo inexecuçâo e/ou descumpflmento das obngações assumidas neste contrato

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

disposições antenores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA DÉCIMA. DA DOTAÇÀO ORçAMENTARIA

As despesas deconentes desta Licitação conerão por conta da dotação orÇamenlária n0

§

DOTAÇÔES

Con!á da ;-'.
de§psa i'r:

Funciond,progrflnffo*:r tonh dç,,'
rg:uÍ§q:r::,

NafuÍluâadal 9ruPq da Íonte

1610 06.002.12.361.021 0.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

1620 06.002.1 2.361.0210 2016 103 3.3.90.39.00.00

1630 06,002 12,361.0210 2016 104 3.3,90 39,00 00
'1640 06.002.12.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

1Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb. or.gov.br
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cúusuu oectuA pRIMEIRA- Do pR.qzo oe vtcÊtcre.
O presente contrato terá validade até í2 (doze) meses, entrando em vigor logo após a

assinatura do contrato, ou seja, até 03/05/20í9.

cúusuLA DÉcrMA PRTME|RA - Do pRAzo DE ExEcuÇÃo
0 prazo de execução do mntrato será de 8 (oito) meses, a partir da assinatura do

contrato, ou seja, ate 06/01/20'19.

cúusuu oecruA SEGUNDA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das

questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais pnvilegiado que

seja.

E, por estarem justos e acerlados, Íirmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual

teor, na presênça de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 04/05/2018

/./

«í«;
Prefeito lr/unicipal - Contratante

,Faul

Paul(Roberlo

o Rob tet

ntratada

ilvd
Secretána Municlpal de Educaçã0, Esporte e Cultura. - Responsável pelo acompanhamento do contrato

el d s ira
ntrato - Po an'2112018

1.1 Qr-r-^.s
CJclf,e-i4o+eira Branco da S

F

4

Rua Walfredo Binencourr de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, >< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br
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REF,r Pregão Presenciat n" í9/20í8

PARTESI Município dê Nova Santa Bárbara, pessoa juridicá de drrerlo publico inlêma, inscíita no CNPJ sob o no 95.561 .O8OiO0O 1.60, com sede administÍatva na Rua
Wallredo Bitlencourl de Moraes, 222, neste ato rêpÍesentado pelo sêu PÍêfedo Muniopal, Sr. Eric Xondo, e a emp.esâ PAULO ROBERTO MOREIRÂ ME, inscila no CNpJ
sob n' 11.214.840/0001-73, com sede 0a Rua Armando Michelato,480. CEPr 86300000 - 8aiíroi Conj Fortunato Sibln, CoÍného Proópio/PR, neste alo ÍepÍesenlado pelo Sr.
Paulo Roberto Moreira,

OBJETO: Contralaçáo do sêryiços de oficineiros pam Secrelaria de Educaçào,

e dois íeais e ciírquenta e seis cênlavos).

PRÁZO DE VIGÉNCüÀ: l2 (doze) mêses, entíândo em vgoÍ logo aÉs â assinaluÍâ do contrato, ou seja, até 03/012019.
PRÁZO DE EXECUçAO: 8 (oito) meses, a partirda assinâluÍa do contrato, ou seja até 06/0,1/20.l9.
SECREÍARIÂ: Secretaíia Municipalde Educaçáo Esporte e Cullura.
RECURSOST Secretaria Municipaide EducaÉo Espode e Cullura.
RESPONSAVEL JIJRIDICO: GâbnelAlmeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

DÀTA 0E ÀSSINATURA COIITRÂÍO: 040í20í8.

EXTRATO 00 CONTRATO I.22l20't8

REF.: Crêdenciamento N' 2]20í8 . lnexigibilidade t{'220'l6

PARTES: Municipio de Nova Sanla BárbaÍa, pessoa jurídica de direrto publico intema, inscíila no CNPJ sob o n0 95.561 .080/0001-60, com sede adÍninislratrva na Rua

Álkrlíredo Erttencourt de Mo?es, 222, nesle aio represeniado pelo seu Preleito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empÍesa HOSPITÂL E MATERNIDADE SANTA RIIÂ DE
'SÀl LTDA,, rnscnla no CNPJ sob n' 77 561.934/0001-27, com sede na Rua Mânoel RibAS, 1530 Caira Postal 93 - CEP: 86220000 - BairÍo: Centro, Assaí/PR, neste ato

representado pelo Sí. Ántonio Yuji Oikawa.

OBJEÍO: Prêstação de sêrviços dê assistênciâ à saúde, especillcam6nte de consultas especializadas (GinêcologiÊla).

VALoR: R5 76.800,00 (s9lênta e seis mile oitocentos rêais).

PRÂZO DE VIGÊNCIA: í2 (doze) meses, enlrando êm vigor logo após a assinetura do conbato, ou seja, alé 03/05/20,l9
SECRÉÍARIA: SecÍetaria Mun cipalde Saúde.

RECT RSOS: SecÍetaria Municipalde Saúde.

FISCAL: Anqelila oliveiÍa Martns Peíeira - Ponária n" 21l2018.
RESPONSÁVEL JURíoEO: Gab.elAlmeida de Jesus, OABiPR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURÀ CONTRATo: 04i0t20í8.

EXTRÂTO DO CONTRATO N'232018
REF.: PREGÃO ELETRÔNrcO '1I/20,I8

PARTES: Município de Novâ Sanlâ Bárbara, p€ssoa juíidica dê dteilo publco rntema, nscnla no CNPJ sob o n'95.561.080/m01-60, com sêde administÍâtivâ nâ Rua

Wafredo Bittencoud de MoÍaes,222, neste ato Íepresentado pelo seu PíeÍerto Municrpal, Sr. Eric Kondo, e a empíesa 430 CoMERCIO ElRELl, inscíta no CNPJ sob n'
16.561.8220001-81, com sede ra Avenida Maunlio Biagi, ô' 800, Barrro Sanla Cruz do José Jacques, na cidadê de Ribeirão Preto, neste ato representado poÍ seu píocuíador,

Senhor Hugo Paschoal Barbalaco.

OBJETO: Aquisiçâo de um veículo lipo van, para a Secretaria Municipal de Saúde.

)I{LOR: R§ 146,000,00 (cento e quarênta e seis mil Íeais), sendo Rl 120.000,00 (cento e vinlo mil roai6), rcÍsrente ao convênio n'26.23.20í7.028í - SEDU ê RS

)00,00 (vinle e seis mil reais)de contrãpaítida do Município,

PRÁZO DE VlcÊNClA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, entrando em vigor logo após a assinaluía do conlralo, ou sêja, até 03i05/20í9,
SECRETÀRIA| SecÍelaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: Convênio n' 26.23.2017.0281 - SEDU.

FISCAL: Angelila oliveira Ma.tins Pereira - PoÍtaria n" 2ll2018.
RESPONSAVEL JURIDICO: GabrielÀmeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963

DATA 0E ASSINATURÂ CONTRÂTo: 04i0í2018.

EXÍRÂTO 00 CONTRATO il' 21120í 8

REF.: PREGÃO ELETRÔNEO N'1Z2()í8

PÂRTES: Muniçípio dê Nova Sanla BáÉara, pessoa lurídlca de dire[o pr]bhc! intema, rnscrita no CNPJ sob o n" 95.56'1.080/0001.60, com sede admrnistraúva na Rua

Walíredo Bitleôcolrt de Moêes. 222, nesre ato representado pelo se! PreÍeilo Muniopal, Sr. Eric Kondo, e a empresa RODO SERVICE LÍ04, inscíita no CNPJ sob n'
00.688.075i0004.50, com sedê nâ Rodovia Celso Garcia Cid, n'923 - Jardim Ana Eliza, na crdade de Cambé - PR, neste ato repÍesentado por seu plocuradoÍ, Senhor
Fernando Leonêl Moíeira.

OBJETO: Aquisiçào de um veículo micro ônrbus, pâÍa a Secrctaíia Municipal dê Educeçáo, EspoÍtê s Cullura.

VALOR: Rí 214.770,00 (duzento3 ê quarenta e quaúo mil, set.centos e setênla rêais).

PRAZO DE VIGÊNCn: 365 (treuentos ê sessênta e cinco)dias, êntíando em vigor logo após a assinatura do confato, ou sejâ, até O3/05i 20'l9.

SECRETARIA: Secrêl,aíiâ Municipal dêSaúdê.
RECURSOSi Convênio SEou 2017 - Fundo Perdido.
FISCAL: Angelita OliveÍa Madins Pereira. Portãtia n" 21n018.
RESPONSAVEL JURIDICO: GabÍiêlAlmeida dêJêsus, OAB/PR n" 81.963.
0ATA DE ASSIi{ATURA CONTRÁTO: 04/05/20í8.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Novâ Santa Bárbara
Ruâ: WalÍredo Binencourl de Mo.aes n" 222 Cênúo

Fonê/Fâx' (43) 3266-8100
Enall diâdoolic'al@nsb pígoy.Or Sit€ www.ôsb pí.gov br

www.kanspâÍenciâpâranâ.com bí/doensb
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 139

ESTADo oo paRaNÁ

coRRESPoNDÊrucla rrureRrua

Nova Santa Bárbara, 1010512018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n' 2112018, decorrente do Pregão Presencial n" 1912018,

firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob
n" 11.214.84010001-73, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros para

Secretaria de Educação, a fim de que o mesmo seja acompanhado, assegurando-
se do cumprimento integral das obrigaçôes contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela ine ristina,Luditk dos Santos
Setor de LicitaçÕes

Recebido por: oata:\(Jl all€

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pl4e!.8



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔN|CO M PRESENCTAL

No lq t ?otb
---)L

12 Parecer Jurídico Edital

22

27

I{ua Walfrcdo Bittencoun de !vÍoraes no 222. Ccntro, Fone'13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nora Santa

t't' I ESPECTFTCAÇAO DOC oBs.
1 Capa do processo (,i(
2 Ofício da secretaria solicitando 'tfr
J Prefeito pedindo abertura do processo t'r?í
4 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ulí
Ã Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇáo) \11
b Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) 'oli
7 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) o(
I AutorizaÇão do Prefeito para abertura tró

ÇVo Resumo do Edital
10 Edital completo t,K

13. ' PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

11 Pedido de Parecer Jurídico do edital

Dh

(1

Diário Oficial Eletrônico/ Em al uns casos: Diário da União
{,r<14 Publicação Mural de Licitaçáo (TCE)

t-,í1í 5. Documentos de Credenciamento
üríí6 Propostas de PreÇo

Í)(17 Documentos de habilitaÇão
OKíB Ata de abertura e julgamento
oK19 Proposta final das empresas vencedoras
vk20 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação)

21 Parecer Jurídico (Julgamento) oK
Licitação ao Prefeito (HomologaÇáo) \)K

23 Homologação do Prefeito I t«
24 Publicaçáo da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

OÍicial Eletrônico) Í,(\
25 Ordem de contrataÇão
26 Contrato ol,

Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

(Y\

Se houver aditivo à1,.
28 Ofício da secretaria solicitando aditivo

Se o aditivo for de preço:
29 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)
30 Contabilidade à Licitação (Rêsposta dotação)
3í. Termo aditivo
32 Publicação do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Beg!.on4l/ Diário Oficial do MunicÍpio)

o

o

I]árbaí4 Paraná Fl-mail- licrlacao 7i nsh.Dr.eov.br .Dr.qo\. bt



PREFBTURA MUNIGPAL

ESTÂDO DO PARANÂ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITÀTORIO
PREGÃO PRESENCIAL N' 19/2018

Aos 15 de maio de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do processo
licitatório de Pregão presencial n" l9l2018, registrado em 26/03/2018, que tem
como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do no

001 ao no 201, que corresponde a este termo.

GD
It*)

=FIE-
NOVA SANTA BARBARA

ús
ável pelo Setor de Licl ões

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 326ó.t100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BárbaÍa, Paraná

- E-mail - licitacaoansb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

Ehiru
Respons
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av Wa Íredo Bittencourl MoÍaes 222 E (43) 3266 1222 C N P J. N c 95 561 0B0i 0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Rua Augusto Pererra oe Qüadros 200 8 t43t 3266-1033 -

E-ma I dep educa@nsb pr gcv br - Nova Santa Bárbara - Parana

g* 102

CORRES PON DE lic I A I IiT E R i\'Á \-'' I87 l0l8

Dl Dl:l' tRT tlll'-.\T'O DE EDL('.lC'10, I:SPORT'| L Cl LTI R..1 [)ata: ]6'11 ,2018

l'AIt.,\: S1:('/1.D1'.-lRt.t DE .lD.lÍt.\'lSTR.tC-.io/Dl:PT'ry LICTT'.,1(-.,i0

\\\t \ lt): tDI7'll'0 Dl. ('O.\"1-R lL'0 Ol:l('l\'.lS

Solrcrto que sela adrtado o prazo de execução do contrato n' 2112018.

, : r.. -(.:r, a .rnpresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, rnscrrta no CNPJ sob n

' / + 3.1r'!ir,, 1 r.) cLr;o obleto e a contralaÇao de servrçcs Ce ofrcLnerros para suprir as

e..ls:r calli: Jas Fscoias lúun i:tpais rto ao ietrvo oe 20'l I
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo me

Atenciosamente.

I{ecciritlLr Irr r

WÀÁ.A;*Àn- %,*r*. d- 9,!^t*

Sc,.r'etiliiL \lrrierpirl .ie l:.1Lriuçiro Lsptrrle c L rrllrrtit

rgiltt,
() ll l\

O/rr/J-
itL tt il



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 03

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 2112018
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O 19/2018

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 2112018, cujo objeto é a cujo objeto e a contratação de serviços de
oficineiros para secretaria de educação, firmado com a PAULO ROBERTO MOREIRA
ME, inscrita no CNPJ sob n" 11.214.840/0001-73, com vigência até 03/05/2019 e prazo
de execução até 0610112019, para prorrogação por mais 08 (oito) meses, em
atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 26 de novembro de 2018

Atenciosamente,

Ela ine itk dos ntos

Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Biltencouí de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (013) 3266.8100 - C.r.\.P.J. N.' 95.561.080i 0001-60
E-mail: liqilacao@tnsb,pr-lovJ[ - Nova Santa Barbara - PaÍaná
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes n9 2zz, Fone/F ax (o4) 1,266-8rco

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ ooor-6o
E-mail: pmnsb@ nsb.pr,so.,,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

So.Iicitante:
Contratos

Assunto:

vigência
Aditamento

(execuÇão).

contratual

Departamento Municipal de Licitações e

prorrogaÇão de

Eora encaminhado a esta Assessorfa pedido

de parecer acerca da possibilidade juridica da

prorrogaÇão de prazo de vigêncra (e execuÇão) do

contrato administrativo autuado sob o n. 021/lB ,

decorrente do pregão presenciaf n. 019/I8, travado com

a "Paulo Roberto Moreíra - Me.", que tem por objeto a

contrataÇão de serviços de oficineiros, para supl:.imento

das necessidades da Secretaria Municipal de Educação,

conforme soLicitaÇão e justificativa desta. Prorrogação

em até 0B (oito) meses.

E o breve refatório.

Quando se aborda o

contratual administrativo,
prorrogação de

retratand6\ra,,.\
, \)

Página r de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourt de Moraes oe zzz, Fone/Fax (o+l) lz66-8too
CNPJ N.e g5.56t.o8o/ ooor-6o

E-mai[: plnnsblO nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

prêstação de um sêrviço, a disposiÇão pertinente é o

inciso II do artlgo 57, da Lei n. 8.666/93 - Lel Geraf

de Licitação e Contratosi regramento, pelo legislador
ordinárro, que está assim redigido:

"Art. 57. A duração dos contratas regidas por
esta Lei ficará adstrita à viqência dos

respectivos créditos orÇamentários, exceta quanta

aas rel,ativos:

II - à prestdÇão de serviços a serem executados

de forma cantlnua, que poderãa ter a sua duração

proÍroqada par iquais e sucêssiyas periados cam

vistas à obtenção de pÍeÇos e candiÇões nais
vantdjosas pard a administraÇãa, fimitada a

5ê.9.sentA meses; "

Isto é, os contratos para prestaÇão de

servlÇos, celebrados pelo Poder Público com um

particular (contrato admrnistr:ativo propriamente dito,
eis que o Poder Público pode celebrar contratos sem ser
do regime

prorrogada
administrativo), I)oderão ter sua duraÇão

POr rg|uar-s ê succ!s s Lvo s Periodos, até o

]-imite de 60 ( sessenta) mêsês, desde que, para tanto/
os serviços sejam contÍnuos e que os preÇos ajustados
ainda permaneÇam como sendo os melhores de mercado,

além da presenÇa de outras vantagens.

\

)\

Pois bem.

Pigina z de 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARA
4". WalÍredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (o4) y66-Broo

CNPJ N.e 95.56l,.080/ c,0cl-60
E-mail: pmnsb@nsb.p..sor,.b. - Nova Santa Bárbara - Paraná

No caso em apreÇo, vislunüra-se que se

de serviÇos de oficrneiros - um compl-emento ao

público regular - de grande valia aos alunos,
inclusive, previsto na gradê escolar, cuja fafta ou

deí.ici ência Lende a ocasionar sérros preluí zos na

prestaÇâo do serviÇo público, até por:que a

munrcrpalidade não possui professores o bastante para

supr.i r ta1 prestaÇão.

Com efelto, os serviços bem podem

caracterizados como continuos.

n. 1,32/AB

trata
ens ino

Me smo

oriundo

porque, o

da S egunda

SEI

TCU, no voto do acordão

Câmara, sedimentou que:

'Na Íeafidade, o que caracteriza a caráter
continua de úm deterninado serviÇo é sua

essencia-ijdade para assegurar a integridade do

patrimônio público de forma rotineira e

pernanente oú paÍa manter o funcionamento das

atividades flnallsticas do ente adninistÍativo,
de modo que sua interrupção passd comprometer a

prestaÇão de um serviço púb7ico ou o cumprimenta

da missão institucional".

Eis que contínuo é o serviço destinado
o funcionamento das atividades finalisticas

a

do

administratlvo, exatamente o caso dos u

manter

ente

Página 3 de .4



t07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz, Fone/Fax (o43) 1266-8roo

CNPJ N.e 95.56r. o8o/ooor-6o
E-mail: pmnsb@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Educação.

requi s rto
Restando,

1ega1.

portanto, super:ado o primeiro

No que diz respeito ao preÇo ajustado, da

anállse dos autos do processo Iicitatório, depreende-se

que ele continua o mesmo da proposta da licitaçâo,
ressal-vados os reajustes, além do que ainda condizente
com os preÇos de mercado.

Assim, e mais, pela possibifidade de

aditamento contida no boj o contratuaf, opino pela
possibilidade juridica do aditamento, balizando, com

efeito, a prorrogaÇão do prazo de vrgência (execuÇão)

da contr:ataÇão, respeitados os dlzeres .legais nos

u.Iteriores termos do procedimento.

Aos outros.

E o parecer, sal-vo melhor )tizo.

Nova Santa Bárbara,
l

11 de dezembro de

2018 .

Gabriel À].meida esus

Procurador Munici I

Págína 4 d,e 4



PREFEITURA MUNICIPAL t08H#ilil
CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 17 /1212018

De: Setor de Licitações

Para: Departametrto de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" 2ll20l8.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Sra. Cleide Morerra
Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicito a Vossa
Senhoria previsáo orçamentária para que seja aditado o contrato n"
21 I 2018, decorrente do Pregão Presencial n." 19 I 2018, f,irmado com a
empresa PAULO ROBERTO MOREIRÂ ME, inscrita no CNPJ sob n'
11.2I4.84O1O001-73, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros.
O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor de R$
L42.642,56, (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais
e cinquenta e seis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ekhl L Santos
Setor Licitaçôee

Rua Walliedo Bitrencoun de lvloraes. no 222. Cenlro. I-13. 1166.8100.: - 86.250-000 No\âSanra Bárbara - Paraná
E - Site - §\!\\.nsh.pr.eor br
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PREFEITURA MUNIC!PAt

Houilmr#F
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRR-E,sPoNDÊNcn ntBnlla

Em atenção à conespondência intema expedida por Vossa Seúoria em data de
1711212018, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em RS 142.642,56, (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenla e dois reais e

cinquenta e seis centavos), o contrato n' 2ll2018, decorrente do Pregão Presencial n.o

1912018, firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ
sob n' 11.214.840/0001-73, cujo objeto é a contratação de serviços de oÍlcineiros.

Outrossim, informo que a Dotaçâo Orçamentária é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 161 0; 1 620; I 630; I 640

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara. 1711212018

Laurita de Souzâ Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

1r

Rua Walfredo l]iltencouí de Moracs. n'222, Centro. t 13. 1266.8100. X - 86.250-000 No\ a Santa Bárbara - PaÍaná
E - Site - l **-nsh-Ir.gov.br
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1" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO

DE sERVtÇos N'21i2018, euE ENTRE sr cELEBRARAM o MuNrcípro oe

NovA sANTA eÁReane E A EMpRESA pAULo RoBERTo MoRETRA ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/000'l-60, com sede

administrativa na Rua WalÍredo 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 a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME,

inscrita no CNPJ sob n' 11 .214.84010001-73, com sede na Rua Armando Michelato,

480 - CEP: 86300000 - Baino: Conj Fortunato Sibin, Cornélio Procópio/PR. neste ato

representado pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF n" 038.364.399-64,

RG n" 6.912.821-1, resolvem aditar o contrato n' 2112018, cujo objeto é a

contratação de serviços de oficineiros, firmado entre ambos em 0410512018 referente

ao Pregão Presencial n." 19/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

08 (oito) meses do prazo original, ou seja, ate 05/09/2019, nos termos do artigo 57,

inciso ll, da Lei no 8.666/93, para atendeÍ a solicitação da Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor mensal de R$ í7.830,32 (dezessete mil, oitocentos e

trinta reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 142.642,56 (cento e quarenta

e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotaçào orçamentária havida pela conta no 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura, 002 - Departamento Municipal de Educação e

Escolas; 12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação

Rua Walliedo Bittcncoun de Mc'raes n" 222. ( entro. Fonc 11. 3266.11100. CEP - 86.250-000 il--o\ a Santa Biríbar[ Parirná
F-nrail lr.rLrLrrrL,ar'.pt r.:or.lr - \\\\\\.r):hft.s(r\ hl
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Branco ãa Silva

e Escolas; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1610;

1620; 1630; 1640.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes 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, lavÍou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 17 de dezembro de 2018

ric Kondo

PreÍeito Municipal - Contratante

oRo rra

Pau oberto er da

7

oÍetra
Secretária Municipal de EducaÇão, Esporte e Cultura. - Fiscal responsável pelo

acompanhamento do contrato

Rua U'alfredo Bitt.ncoun dc Morres n'' 222. ( cnlro. Fonc li. i266.8100. C'EP - 86.250-0(10 \or a Sontl Bárbaru. Paranrr

E-mâil- li.ilx!il,) íi n5h r)r.!or hr - rrrrrr.nsh.ni.rr,i l,r'
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE JTJNTADÀ DE FOLHÂ NO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL NO 19/2018

Aos 19 dias de dezembro de 2018, lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Pregão Presencial n' 19/2018, numeradas do no 202 ao no213 que

corresponde a este termo.

Ekitu Santos
Responsável pelo Setor de icitações

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - E6.250-000 Nova SânlÀ Bárba.t-4 Püaná

- E-mail - licitacaoatsb.ot lov-br . uuu.osb.or.pov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av.: Walfrêdo Bittencourt lvloraes, 222, ? (43) 3266 1222 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

SECRETARTA MUN|CTPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, E (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educâ@nsb.pr.gov.bÍ - Nova Santa Bárbara - Paraná

CO RRE S PO N D E NC IA INTE RNA

DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDACAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA.

N' 044/2019

Data:13102/2019

PARA: SECÀ-ETARIA DA ADMINISTRA O _ SETOR DE LICITAÇOES

ASSLINTO..,4DITIVO DE VALOR DO CONTRATO N'21/2018

O presente tem a finalidade solicitar a V. S.'. o aditivo de 2570 ao valor total

do contrato n" 2112018, firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no

CNPJ sob n' 11.214.840/0001-73, deconente do Pregão Presencial n." 19/2018, cujo objeto é a

contratação de sen iços de oficineiros.

O pedido do aditivo do valor se t'az necessário, tendo em vista, suprir em

caráter de urgência a demanda ora apresentada pelas Instituições de Ensino que ofertam ensino em

lempo integral.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

útu
Secretária Municipal de EducaçãaBspoÍe e Cultura

- _,,. <_-_(- \.-,1.-üf'
Aabch*zSPraw"A

Recebido por
ome

1

-l-'l r:lJl
rnatur



PREFEITURA MUNICIPAL ?íqHffiiln
CORRF,SPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, ),4 /0212019.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 2ll2Ol8.

Senhorita Contadora

Em atendimento a solicitação da Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicito a Vossa
Senhoria previsáo orçamentária para que seja aditado o contrato n"
27 12018, decorrente do Pregào Presencial n." 19 120L8, firmado com a
empresa PAULO ROBERTO MOREIRÁ ME, inscrita no CNPJ sob n"
1L.214.84O 1OO01-73, cujo objeto é a contrataÇão de serviços de oÍicineiros.
O aditivo acarretará custos adicionais para Administraçào num valor de R!}
35.660164 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e
quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ef*ifle f,os Santas
Setor de Licitaç S

Rüa Wâlliedo Bilrcncoun de Moraes. no 222. Centro- t 13. 3266.11100. :i - 86.250-000 - \o\ ô Sanla Biirbara - Paraná

E - Site - srr*.nsh.pr gor hr
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcra mroRNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
14/0212019, informamos a existência de previsão parâ recursos orçamentários para que seja
aditado em R$ 35.660,64 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro
centavos), o contrato n" 21/20\8, decorrente do Pregão Presencial n.' 19/2018, firmado com
a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n' I I.214.840/0001-
73. cujo objeto é a contratação de sen'iços de oficineiros.

Outrossim, inlormo que a Dotação Orçamentiiria é:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .021,0 .2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1590; 1600; 1610;
1630; 1640;1650;
003 Ensino Fundamental - FI,NDEB;
12.361,.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB:
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1900.

1620;

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Nova Santa Brirbara, 14102/2019

Laurita Souza ampos
Contadora/CRC 4s096/O-4

Rua Walfredo Binencourl de MoÍaes. n'222. Ccntro. I41.3266.8100. ::r - 86.250-000 Nova Sanla lliirbara - Paraná

E - Site - sl*.nsb.or.-or.hr
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11"1,:JrlNOVA SANTA BARBARA

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2112018

REF: PREGÃO PRESENCIAL N." 19/2018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 2112018, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros, firmado com
a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n'
11 .214.84010001-73, para que seja aditado em 25ok o valor original, em atendimento a
solicitação da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 14 de fevereiro de 2019

Atenciosamente,

Elaine Crist aL dos ntos

Setor de Licitaçóes

Rua WalÍiedo Binencoun de lVÍoraes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone,lrà\ (0{l ) 1266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080i0001 -60

E-mail: licilacao a nsb.or.go, .br - No\a Snnla Barbara - Paraná
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PARECER JURIDICO 9 OL4/2O19

ASSUNTO: ADITAM ENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 021/2018

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações, quanto a

possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo ne O2Ll2Ot8, que tem por obieto
a contratação de serviços de oficineiros para a Secretaria de Educação, firmado entre o
Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA M.E.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento de 25 % (vinte e cinco por cento)

do valor originalmente contratado, tendo em vista o aumento imprevisto da demanda em

relação as matrículas, Berando turmas excedentes além da capacidade do Quadro Próprio de

Servidores.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibllidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no artigo Art. 65 DA Lei ne 8.666/93, que assim prevê: Os contratos regidos

por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitatlva de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§ 1e O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato, ...

§ 2e Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo

anterior.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à convenlência e oportunidade mencionados

acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

É o parecer

NOVA SANTA BARBARA

^ 
, /;-.,-

Cà{ez WilckenCarmen

Procuradoria Jurídica
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: PAULO ROBERTO MOREIRA
CNPJ: í í.214.840/0001 -73

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminiskação direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujêito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê inclusivê as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paráyaío único do art. 11 da Lei n' 8.212, de 24 dê julho de 1 99í .

A acêitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidadê na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wwwpgfn.gov.br>.

Certidão emitrda gratuitamente com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.75'1, de 2l'1012014
Emitida às 05:32:53 do dia 0111212018 <hoÍa e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2019.
Código de conlrole da certidão: F666.4D84.6864,52C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1tl

\
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14t02t2019 https://consulta-crl.caixa gov.br/Empresâ/Crf/CílFgeCFSlmprimiíPêpê1.âsp ) 0

VOLÍÀR

G/|.IXÃ
CAIXA ECC)NCM}CA FEDERÁL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

77214840/OOOr-73
PAULO ROBERTO T4OREIRA

RUA ]OSE DA COSTA GUSMAO 271 CASA / CJ FLORENCIO REBOLH /
coRNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

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.

validade: 29/OU2O79 a 27 /O2/20t9

CeÉificação Número: 201,9072902562520313279

Informação obtida em L4/02/2019, às 13:47:Oz.

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

sulta-cí.caixa.gov.br/Empresa/Cí/CrÍlFgeCFSlmpnmirPapel.asp 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

2" TERMO ADTTTVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO

DE SERVTÇOS N' 2112018, QUE ENTRE Sr CELEBRARAM O MUNTCíP|O DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/000.1-60, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencourt de lr,4oraes, no 222, neste ato

representado por seu PreÍeito tVunicipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME,

inscrita no CNPJ sob n" 11.214.8401000'l-73, com sede na Rua Armando tvlichelato,

480 - CEP: 86300000 - Bairro: Conj Fortunato Sibin, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representado pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF n' 038.364.399-64,

RG n' 6.912.821-'l , resolvêm aditar o contrato n" 2112018, culo objeto é a

contratação de serviços de oficineiros, firmado entre ambos em 0410512018 referente

ao Pregão Presencial n.o 19/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, o acréscimo de 25oÂ ao

valor original do contrato, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de

Educação. Esporte e Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 35.660,64 (trinta e cinco mil, seiscentos e

sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotaÇão orçamentária havida pela conta no 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura; 002 - Departamento lvlunicipal de Educação e

Escolas; 12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação

e Escolas; 3,3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1590;

í600; '1610; 1620; 1630; í640; '1650; 003 - Ensino Fundamental - FUNDEB;

/)

I{01\\'all-rcdo BrtlcncoLrfl dc \lorre5n lll.( cr\rro. Fonc..ll- llô6.Sl00.Cfl' sôlrÍl 00ll NLr\ r Srnte Bárl)írir. Pirril ii
[-rnril h.]rLcir,, ,1n.b-pr'uor.hr - s irl nslr pr.,.rr ltr'
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

12.361.0250.2018 - Ivlanutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;

3.3.90.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1900.

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 íoi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 14 de fevereiro de 2019

ric Kondo

Prefeito Municipal - Contratante

P oMo

Paulo Rob IV ratada

)
1-i

crcít
Secretána À,4unicipal de Educa

acom

Moçira EraDo da Silva
ção, Esporte e Cultura. - Fiscal responsável pelo
panhamento do contrato

E nttrl lrrrtrc!o Lr rlsb.nr g,rr.l)r ' s ii ri.rr_h.Lrr.r.:,,r hr
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n'660, de 02 de abÍil
de 2013.

Edição N' í423 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Sexta-feira, 15 dê Fêvereiro de 2019.

ETÍRATO 2'TERMO OE ADITIVO

RefeÍenle ao Conlrato no 2í12018.
REF.: Pregáo Presencial n.o 19/2018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publim inlerna, inscrila no CNPJ sob o no 95.561 .080/000160, com sede administrativa na

Rua WalfÍedo Bitlencourt de Moftes,222, nesle ato representâdo pelo Senhor PreÍeito [4unicipal Eric Kondo, e a empÍesa PAUL0 RoBERTO MoREIRA ME,
inscrita no CNPJ sob n' 11.214.8r'010001.73, cÃm sede na Rla Armando l\/lichelato 480 - CÉP: 86300000 - Bairo: Conj Fortunato Sibin, Cornélio Procópio/PR.

OFrtTo: Contratação de serviços de oficineiÍos.

VALOR D0 ADlTlvo: Rt 35.660,64 (trinta e cinco mil, seiscêntos ê sessenta reais e sessenta e qualro centavos).

SECREÍARIA: Secretaria Muricjpalde Educação, Espode e Cullura
RECURSOS: Secrelara Municipal de Educação, Esporlê e Cultura.

RESPONSÁVEL JURÍDtCO: Carmen Corlez Wilcken, OAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATURA DO TER[40 DE ADITIVO:14102!2019,

P0RTARTA N" 036/2019

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE NoVA SANTA BARBARA, no uso de suas atÍibuiçoes legais, pâra fins do contido no Air. 2", VI, da Lern'13.019/14i

RESOLVEi

Art.1" - NOMEAR como Gestor da paÍceÍia a seÍ celebrada enke o Muflrcípio de Nova Sânta Báôara e a AssociaÇão de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Nova Santa Bárbara - APAE, por meio do Termo de Fomento n" 01/2019, a Sra. Benedita de Fátima Muniz da C!nha, RGi n' 1.877.291.

Art.2"- DETERMINAR que o GestoÍ atue nos lrabalhos Íelacionados à parceria em conformidade com que delermina a Lei n" 13.019/14.

Art.3o - Esla Porlaria enlra em vigor na dêta de sua publicação, revogando as disposiçóes em conÍário.

Novâ Santa 8árbara, 12 de Íevereiro de 2019.

E c Kondo
PrcÍeilo Muntcipal

RESO N" 0r de 05 de íevereiro de 2019 do Conselho

- "Dispóe sobre a or,,,r'roOu ror'0. ooffi
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Nova Santâ Báóâra, em reuniâo extraordinária Íealizada em 05 de Íevereiro de 2019, no uso das ptenogativas

conÍeridas pela Lei Federal n' 8.080, de 19/09/1990, Lei Federal n" 8.1 42, de 2811211990 e pela lei Municipal n' 599, de 121122011 .

Considerando as prerrogativas e alribuições estabelecidâs pela Lel Complementar n' 141, de 13/01/2012;

ConsideraÍrdo o lnciso lV, do arl. 4", da Lei Fedetal r" 8.142, de 2811211990, o qual determina que para receber os recursos de que trata o aí. 3' dessa mesma Iei.

os municípros deveÍão elaborar o Relalório de Gestáo; e

ConsideÍando o § 4" do art. 33, da Le Federal n'8.080, de 19/09/1990, Le orgánica da Saúde.

Resolve;

Artigo '1" - APRoVAR a Amplação da Equipe do PÍograma de Saúde da Familia.

Anigo P- A pÍesente Resolução entra em vigoÍ na data de suâ aprovâção.

Nova Santa BárbaÍâ. 05 de feveÍeiro de 2019.

Vanessa Ruy de Carvalho Teixeira
Presidenlê do Conselho [.,lunicipal de Saúde

HolroLOGo a ResoluÇao N" 01/2019 do CMS de 05/02/2019, no uso de suas competências legais

Mlchele Soares de Jesus
Secretária i,4unrcrPal de SaÚde

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua Walíredo Bitlêncourl de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E'marl: d ariooÍicral@nsb.pr.gov.bÍ

v,^ 1v.nsb pÍ gov.br
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PREFEITURA N4UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHÂ No pRocnsso r,tctratóRto
pnncÃo PRESENCIAL No t9l20t8

Aos 18 dias de fevereiro de 2019, lavrei o presente termo dejuntada de folhas no
processo de Pregão Presencial n" 1912018, numeradas do n'214 ao no225 que

corresponde a este teÍno.

lEbine Santos
Responsável pelo Setor Licitações

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222. CentÍo. Fone.{l I266.8100. CIIP - 86.250-000 Nor a Santa BárbarÀ Paraná
E-mail l icilacao iinsb.pr-,.tor.hr - s* rr.nsb.rrr. gov.hr



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, Z (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.o

95.561 .080/0001-60
SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTE E CULTURA

E-mail: de educa nsb bÍ - Nova Santa Báóara - Paraná

DE. DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO, ESPORTE E CULTURA

Llo

No 227t2019

oata:23108Í2019

coRREsPorvoÊrv ct A t NTERN A

PARA: PREFEITURA MUNICIPAUOEPTO DE LICITAçÁO

ASSUNTO; SOLICITA ADITIVO DE PRAZO

O presente tem a finalidade veriÍicar junto a este Departamento de Licitação

sobre a possibilidade de aditivo de prazo para o Pregão Presencial no 019/2018, por 08

^meses. Sendo possível, por favor, proceder ao aditivo.

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

Atenciosamente,

I,']
Ciêíde MofcÍra Branco da Silva

Secretária Municipal de Educaçáo Esporte e Cultura

Recebido poÍ
jJ .)rjrtJ

Nome Assinátura



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 27,?

soLrctTAçÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 2112018
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O í9/2018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 2112018, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros para a
Secretaria de Educação, firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME,
inscrita no CNPJ sob n" 11.214.84010001-73, com vencimento em 05/09/2019 , para
prorrogação do .prazo de vigência por mais 08 (oito) meses, em atendimento a
solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e
Cultura.

lnformo que já foram realizados 2 (dois) termos aditivos a este
contrato, sendo o primeiro em 1711212018, referente a prorrogação por mais 8 (oito)
meses, no valor total de R$ 142.642,56 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e
quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), e o segundo em 1410212019,
referente ao acréscimo de 25% ao valor original, ou seja, R$ 35.660,64 (trinta e cinco
mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bârbara,26 de agosto de 2019

Atenciosamente,

Elaine Cri na itk dos antos

Setor de Licitações

Rua Wâlliedo BittencouÍt de lvloraes. 222 - Cep.862i0-000 - l'one/lja\ (043)3266.8100 - C N.P.J. N.'95.561.080i0001-ó0
F--marl: liçitacoo ràsb.Dt.go\-b!-- Nova Santa Ilarbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
228NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO N' 174120I9

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRÂTO N" 021/2018

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo

n" 02112018, que tem por objeto a contratação de serviços de oficineiros para a

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, firmado entre o Município de Nova

Santa Bárbara e a Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA - ME.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento por mais 08 (oito)

meses, tendo em vista se tratar de serviço essencial para manutenção das atividades

de contra tumo escolar na grade curricular das escolas em tempo integral, nos

termos que dispõe a legislação municipal em vigor.

Feita tais considerações passemos a análise'de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se

encontra consubstanciada no artigo 57, § 1' da Lei 8666/93 que assim determina:

AtÍ.57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentiírios, exceto quanto aos relativos: II - à prestação de

serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duraçâo

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de. preços e

condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses,

(Redação dada pela Lei n" 9.648, de 1998).



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o conúato. Analisando o

procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado resta amparado

no art. 57, II, § 2' da Lei 8.666/93 . Ademais, informa o setor responsável pelo

acompaúamento que o contrato vem sendo cumprido de forma satisfatória,

conforme atestado pelo Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Em

sendo assim, atendendo ao solicitado e observado o prazo de vigência do

aditamento contratual por mais 08 (oito) meses, bem como os documentos de

regularidade fiscal da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos terÍnos do artigo 57, II, § 2"

da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

E o parecer

Nova Santa Bárbara, 26 de agosto de 2019.

229

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 l08l2019

De: Setor de. Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 2ll2Ol8.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicito a Vóssa
Senhoria previsáo orçamentária para que seja aditado o contrato n'
2l l20l8, decorrente do Pregáo Presencial n." 19 l2Ol8, firmado com a
empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n"
11.214.84O1O001-73, cujo objeto é a contrataÇão de serviços de ohcineiros.
O aditivo acarretará custos adicionais para Administraçáo num valor de R$
142.642,56, (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais
e cinquenta e seis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ehhe [os
Setor de Licitações

tos

Rua Walfredo Ilirtencouí de Mo es. n" 222, Centro, l.ll 1266.8100. Z - 86 2i0-000 NoraSanta BárbaÍa - Paraná

E - Site - srv*.nJb-ol EolbÍ



PREFEITURA MUNICIPAL

HOUilm]#r"e 231
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNct,r rNrBnNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
2110812019, informamos a existência de previsão para recursos orçarnentários para que seja
aditado em R$ 142,642,5ó, (cento e quarenla e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e

cinquenta e seis centavos), o contrato n' 2112018, decorrente do Pregão Presencial n.'
1912018, Íirmado com a empresa PAULO ROBERTO MOR-EIRA ME, inscrita no CNPJ
sob n' 1 1 .214.840/0001 -73, cujo obj eto e a contratação de serviços de oficineiros.

Outrossim, inÍbrmo que a Dotação Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1590; 1600; 1610;
1630; 1640;1645; 1650;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1900.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 2710812019

1620;

Laurita de Campos
Contadora-/ RC 045096/0-4

Rua u/alliedo BiÍencoun de luoÍaes- n'122, Centro. t {1. 1266.11100. = - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - l'âraná
E - Site - llvr1 n:b or urr trr
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Recêita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERÍIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: PAULO ROBERTO MOREIRA
CNPJ: 1't.214.840/0001 -73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadê do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos tributários administrados pela Secretaria
da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionâl (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇôês sociais previstas
nas alíneas 'a'a 'd'do parágraÍo único do art. 11 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de '1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endeÍeÇos <http://íb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bP.

Certidão e uitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de.2l11l20'14
Emitida o dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>
Válida at
Código dê certidão: BCCC.2D72.B02B.OF.lE
Qualquer emenda invalidará êste documento

09:32:4
07 t12t201

ntrole

111
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C/|,IX/l
CÀIXA E(]ONÔM,CA FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: L1.2u.a4o/ooor-7 3 -

Razão SociaI:PAULO ROBERTO 14OREIRA

EndereçO: RUA JOSE DA COSTA GUSMAo 271 CASA / CJ FLORENCIO REBOLH /
CoRNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

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

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

Validade:26108 /2019 a

Certificação Número: 20 23s5463292022

Informação obtida em 27/08/2079 08:48:28

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

4/09/20t9

https://consulta-cíÍ caixa.gov.br/consultacrf/page§/consuttaEmpíegador'jsÍ
1t1



a€ i34PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

3'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVTçOS N" 21t2018, QUE ENTRE St CELEBRARATM O MUNtCiptO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EI\4PRESA PAULO ROBERTO MOREIRA.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sôb o no 95.561 .080/0001-60, com sede

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

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

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, inscrita

no CNPJ sob n" í 1 .214.84010001-73, com endereço à Rua Joao Henrique Jaqueta,

10 - CEP: 86300000 - Eairro: Jardim dos Pioneiros, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representado pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF n'038.364.399-64,

RG n" 6.912.821-1 , resolvem aditar o contrato n" 2112018, cuJo objeto é a

contratação de serviços de oficineiros, firmado entre ambos em 0410512018 referente

ao Pregão Presencial n." 19/20'18, mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

0B (oito) meses do prazo original, ou seja, alé 0410512O20, nos termos do artigo 57,

inciso ll, da Lei no 8-666/93, para atender a solicitaÇão da Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor mensal de R$ 17.830,32 (dezessete mil, oitocentos e

trinta reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 142.642,56 (cento e quarenta

e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta contratação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura; 002 - Departamento Municipal de Educação e

Escolas; 12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação

Rua \Yrlliedo BitrcDcourt deNloncsn'.lll. Lúntro. Fonú-1l. 1166sl(,(,.CEP 86.150 001) No\ilSrntrBii )rra. Parnni
L-nriril li.rtre;ro,r n.t) lr !o\.lrr - \\§§.r-b
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NOVA SANTA BARBARA

e Escolas; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 1590;

í600; 1610; 1620; 1630; '1640; 1645; 1650;-003 - Ensino Fundamental - FUNDEB,

12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1900.

. clÁusulA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condiçôes 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, 27 de agosto de 2019

Prefeito Muni al - Contratante

Paulo R ert oretra

Paulo Ro o M rata

t

ic Kondo

/,,,,r

cÉíe M ilva
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura. - Fiscal responsável pelo

acompanhamento do contrato

RuâWallicdoBittencouíd.l\lorâesn"lll.[.DtÍo.Fonc]i. 1166§l0l).Ctrl' S6.150 (l00 No\a srnl0 Bárbarl, P rânir

E'rnarl - lic'rtruao a n.b.nr.!r0r.hr - rrs\ rrst,.pL91t-['

ira
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Poder
Eiecutivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIÂL -Lei n" 660, de 02 de abrit
dê 2013.

EXTRATO 3" TERMO DE ADTNVO

ReÍerente ao Conhalo no 21/20'tE.

REF,: Pregão Presencial n. 19/2018

PARTES: Municipio de Nova Santa BáÍbara, pesso€ luridicâ de diÍeilo publico interna, inscrila no CNPJ sob o no 95.561.080/000160, com sede admrnistrativa nâ Rua
Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222, neste âlo Íeprese0tado pelo SenhoÍ PreÍeilo Municipal Eric Kondo, e a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, nscÍita no CNPJ
sob n" 11.214.8,40/0001-73, crm sede na Rua Armando l\.,lichelalo, 480 - CEP: 86300000 . Bairro: Conj Fortunalo Sibin, Comélio Procópro/PR.

O 10: Contratação dê serviços dc oficineiros.

PRÁZO 0O ADITIVO: PoÍ mais 08 (oito) rÍres€s, ou seja, até 0iU0í2020.
VALoR 0O ADlTlVo: R$ 17.830,32 (dezessete mil, oitocêntos e trinta reais e trinta e dois centavos), mensais, totalizando R$ 1i12.6,12,56 (cento e quaíenta e dois

mil, sêiscentos e quaÍenta e dois Íeais e cinquenta e seis cenlavos)

SECRÉTARIAr Secrelaria Municipal de Educação, Esporle e Cultura.

RECURSOS: SecÍelaria Municipalde EducaÉo, Esporte e CultuÍa.

RESPONSÁVEL JURío|CO: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR no 22.932.

DATA 0E ASSINATURA DO ÍERMO DE AD ITIVO 2710812019.

DTSPENSA DE trcrrAÇA9 !1?!2q9

De acoÍdo com o procedimento administralivo instauÍado pelo Municipro de Nova Santa BáÍbaÍa, objeto do pÍotocolo !" mi419r leÍeienle ao p.ocesso de

dispensa de ticitaÉo, para CoNTRÂTAçÃO DE SERVTçOS DE PUBUCAçÀo DE ATOS ÂDM|N|STRATIVoS OFICIAIS N0 DlÁRlO oFlClÂL DA UNIAO, conÍoÍme

solicitaÉo Íeita pela SecretaÍia de Adminislraçáo, e sendo alendidas as noÍmas legais pertinenles e na Íorma do inciso ll, do adrgo 26 e 24 da Ler 8666i93 e posteÍioÍes

alterações, caraclenza-se a reíeÍida dispnsa de lrcilaçáo.

Nova Saota BáÍbaÍa PR, 27i0Ei2019

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAT

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUOICACÃO
PREGÀO PRESENChL NO 3?2019 - SRP

Aos 27 (vrnte e sete) dias do mês de agosto (08)do ano de dois mrl e dezenove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍerlo Muniqpal, no uso de minhas

at \oes legais, HOMOLOGo o procedimento da LicitaÉo Pregão Presencial n.o 32/2019, destinado ao registro de preços paÍa eventual aquisiçáo de Íecarga de

cllir,",os de oxigénio medicrnal, para Secrelaria Municipal de Saúde, a Íavor da empÍesa que apÍesentou meno. píoposta, sendo ela: CELIÀ LOURDES SALES ROQUE DA

SILVA, CNPJ n' 81.128.50ô/0001-82, num valor total de R$ 13.500,00 (keze mil e quinhentos Íeais).

Dar ciência aos inteÍessados, observados as prescnçoes legais pertrnenles.

Eric Kondo
PÍeÍeito Municipal

coNcEssAo DE D|ARtÂ No 2r9/2019

O Prefeito do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do PaÍaná, usando das atÍibuiçoes que lhe sâo coníeridas por Lei, tendo em vrsta as Lers Municioais n0

809/2016 e no 893/2018 , bem como, lnstruçoes Normativas do Tnbunal de Contas do Estado do PaÍaná, CONCEDE DlÀRlA(S), como segue

Servidor:
Caígo:
Secretaria./Dcparlamenlo
Valor (R$l:
Destino:
Objetivo da Viagêm:

MADALENA BARROS OA SILVA CARVALTIO
ASSISTENTE SOCIAL
assrsTÊNcrÂ socrAL
Rr 250,00

CASCAVEL.PR
soLrcrraçÂo DE I (uMA) DÁRn sEM pERNotTE No vALoR oE Rs,t00,00 (cEM REAts) PARA GAsros coM ALTMENTAçÃo A

f!9§TENTE SOCI,ÀL MÂoA E MAIS RSí50,00,00 (CEl,lTo E CINQUENTA REAIS) PARA
DESPESAS COM COTiBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL.PR. COM SA|DA DIA 28/08/20Í9 E REÍORNO NO TIESUO

Data do Pagamento:
No do Pagamento:

DIÂ, ONDE IRA ACOIIPANHAR OS PAIS DO AOOLESCENÍE TIAÍHEUS HENRIQUE CUNHA DE SOUZA PARA VISITA E TRATAR DE
ASSUNÍOS SOBRE A ALTA DO MESMO NO INICIO OO MES DE SEÍET'8RO DE 20,19, QUE SE ENCONTRÂ INTERNAOO NO
HOSPITAL UNIVERSÍTARIO DO OESTE DO PARÂNA.
27t0sn019
6248/2019

ERIC KONDO

Prefeito Muntci pal

Diárlo OÍlcial Eletrônlco do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walkedo Eitloncoun de MoÍaes n'222 - Centro

Fonei Far (43) 3266-8i00
E-mârl: drariooíicial@nsb.pí.gov.bí

pinnsb@nsb.pr_gov br

Do.!renro assirú.b por Caí'rrdo D€Gt - Noea SMra
Aáôah PrêletuÍa rtunEr.l: 95561060@016O-AC SEÊÁSÀ-
SÉ an.ntiradê ó C.fuúra ó6d€ qa v6ua&àó .travê (kr
sile htro //luv nsh oí.'a h./úr.l/drtlkrao/diã.io-.6ordk*

Ed N. 1çâo 552 Nova San ta Bárbaía Pa rana. Terya-leiâ,2Z de AGOSTO de 9.

do Poder Exec!tlvo

1
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reíeÍonto ào pÍocaÉso dê dirpónsr d€ [iuâção, pata CONTRATAçÀO
oE SERV|ÇOS DE.pUBLTCAÇÁO DE ATOS ÀDM|}Í|STRÂTTVOS
oFlclAls No DrÁRlo oFlclAL oA uNlÃÔ, iríÍoÍrnê üiírrÉo íena
pêlà SêcíeLá.ie dê AdÍninlstàçlo, ê a6ndo âtáídríle3 as no.msà l6gei!
pêítin€nte6 o n6 ÍoàÍd dg hds9,llr do .rt&o 26 . 2,1 d. L.l 1666tr3 ê
posEíbra! .UrAõ€r, caÍ8al!lt2!..D ! r!ídldá db9€À.! !..ftall!çao.

Nery! Srntá diàõ!ih,Zrl0â/rol9: ' ,'.-
. Eituíondb - PREFEÍÍÔ trUlllol?AL .: - .

ã*Br##tfiHÉ:'ir"'i
mRTES: Municlpió do Novâ Sântâ Báôâli, pê.!oâ j'rrídicã dê diíêilo

publico intêmá, ih3d'Í!, no CNPJ eob o n'96.561 .0801000 í -60, com sêdo
ãdmlnlslÍâtivà nâ Rua WatHo qiftEncourt d6 Moraá!. 222, n€slê elo
rêpíe!ântâdo polo Sontroí PÉí6lto lúunlcipel Edc Kondô, a e êmpÍBsâ
PAULO ROB€RTO MOREIRÁ ME. inscrllâ no cNPJ sob n'
1 1 .21 1.840/OOOI -73,. câm sEd6 náF'{8Arnândo Michclálo, 480 - CE P:

86300000 - BâlrÍo: Conl Fodúnâlo Sibirr CôÍoálio Proóplo/PR.
OBJETo: conh-áláclo de ..rvlóos d. oildídlaôa.
PRAZO OO AOITIVO: Por mai! 0E (oío) qràa€s. ou !êJá. ató

um5/2020.
VALOR DOAOITIVO: R3 '17.830.32 idêzêssele mil, ollocênlo! . lrinl.

rêab6 binia o dols conlavos), monsái§, totrtizAndo R$ 142.6,12,56 (cento
ê quar6nta a.dol6 mil, 3êlscêntos ê qugranta r dois rcai6 e cinqulnla 6
seis aantâvos)

SECRETARIÀ SecrltaÍi€r.,lpnkjpal dê EducaÉo, Esporto ê CulluÍa.
RECURSOS: SrcÍ!taria Municlpal dê EduceÉo, E3podê r cullurâr
RESPONSAVEL JURIDICO: câÍmên Coítez wilckon, OAB/PI n"

22.932.
OAÍA 0Ê ASSINATURADO TERMO DEADITIVO: 27 l0Bl2O19.

EXÍRATO E' TER}IO dE AOITIVO
Reíêícnte EoCght lton'44t2017 d6'Empíêilede de Obíà.

. R€F.: Tol'l6de d6 PÍaçDs N'3/20'17.
PARTE S: Munhlpiô da tlovâ Seàt' 8áôàíe: po3ioe juíldlcâ dâ dirôlto

publlco inlcmr, ImcriL nô d{P.lrob o nc 95.1qÍ .0C01000 í -60, com 3od.
adminrstrâllvá nâ Rue YlreffiÉdo gittoncourl dó Uôlar8. 222. nrstr alo
reprêsântâdo p€lo Sonhor Pro,blb MúnEJpd St Etté Kôndo, e a emprese
D a M sANTos e Ôn LToA - MÉ. iô3crttá no oNPJ sob n'
26.8€,6.363/0001.06, com €Mar6ço à Rus F blo Fânucchi.2878 - CEP:
8,{300.000 - B.llto: Canro, ÍbáúUPRi

OBJETO: Conhât!çáô de êóprea. p.râ êx.ÇlrÉo d. pevhenlaÉo
com !€drá lnlgulár, bà6á_dc lobôíoá,]çadâr, lhrb,lo a rampa am ruâs do
MunlcÍpb d. túolrá Sànt Bàô.r..

PR jZO OO AOITIVO: Po. mai. 30 (lrhl!) diâ!. ôu !.ia. eré
23/092019.

REoUçAo oo ylLôn: Reduçáo dc 26,17*, ou !.1a, om Rt
73.098.74 lralonta a Eê8 mil, noyorb o dto ílaii, tatonta. qualro
centâvôs)

SECRETARIA: Secroüâda d6 Obrs6, do Tr6balho o Gôraçáo dô
EmpÉ906.

. RECURSOS: Contrãlo d6 R6pês3€ OGU
8í4640/2014/MCIOAOES,iCÀ|XÂ-i Plaío do Írãbalhon' 1022159-89.
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i*Ji NOVA SANTA BARBARA
PREFEI TU RA I,,,1UN I CI PAL

lff-i=_ ESTADo Do pARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
PREGÃO PRESENCIÂL N'19/20I8

Aos 06 dias do mês de setembro de 2019, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de pregão presencial n" 19/2018, numeradas do no

226 ao no 238, que corresponde a este termo.

Ekhu Cristitu LuÂtfrf,os Sanus
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua u'alliedo Binencoun dc Moraes n'222. ('cnlro. Fonc {i. J2ó6.8100- CFIP - 86.250-000 No\a Sanra llárbàrÀ P?úaná

Il-mail Ircitâçao./ [sb.nr=!e]-bt - \\'\\1\ nsb.pr.eo\'.ú

í- F--'



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, t (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.o

95.56't .080/0001-60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

E-mail: d educâ nsb br - Nova Santa Báôara - Paraná

239

DE; SECRETÁR Á rt lJNlC\PAL DE EDUCAçÀO, ESPORTE E CUL|URA

N" 018/2020

Oala.07l02n020

CORRESPONOÉ'V C I A IN f ER N A

PARA: PREFÉITIlRA lúUNICIPAUDEPTO DE LICITAçÃO

ASSUNTO: SOL,CITA AOITIVO DE VALOR

Solicito que seja aditado em 25ok (vinte e cinco por cento) o contrato

^ n'21t2018, firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ

sob n" 1 1 .214.840/0001-73, cujo objeto é a contrataçáo de serviços de oficineiros, para

suprir as necessidades das Escolas Municipais no ano letivo de 2020.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

.-- 1._
-/,

;--J1.

l{cílíoda

Secretário Munic ducaçáo Esporte e Cultura

a

I
')'-t2--t--:-)Recebido por

AssinaturaNome

),'t_t.

I

-.4'

i



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA ?{0

solrcrTAÇÃo DE PARECER JURíD|CO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2112018
REF: PREGÃO PRESENCIAL N." í9/2018

Prezada Senhora .

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 2112018, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros,
firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n"
11.214.84010001-73, para que sêja aditado em 25ok ao valor original do contrato, ou
seja, em R$ 35.660,64 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta
e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 07 de fevereiro de2020

Atenciosamente,

Elaine Cri ina Ludi os Sa

.Se icitações

Rua Walfredo Biltencouí de Moraes 222 - Ccp. E62 50-000 - Fonc/FiL\ (0{ l) 3266.8100 - C.N.P.J N." 95.i6l.v8U,'ttuí)I-60

E-mail: licitâc âo ii nsb.Dr. o! hr - Nova Sanla Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO 9 O2\I2O2O

ASSU NTO: ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 021/2018 '

Data:27102/2O2O

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo

ns 027/2078, que tem por objeto a contratação de serviços de oficineiros,

firmado entre o Município de Nova Santa Bárbara e a Empresa Paulo Roberto

Moreira - ME, lnscrita o CNPJ no 11.214.84010001-73.

A Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, justifica a necessjdade de

aditamento de 25 %(vinte e cinco por cento) do valor originalmente contratado,

tendo em vista o aumento imprevisto da demanda de turmas para o ao letivo de

2O20, com o ensino inte§ral.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento

contratua l:

No caso em tela, verifica-se.que a possibilidade da solicitação ora formulada se

encontra consubstanciada no artigo ,rrt. 65 DA Lei ns 8.666/93, quc assim

prevê: Os contratos regidos pbr esta Ldi..poderão ser alterados, com as devidas

justificativas, ngs seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administração:



.-l
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b) quando necessária a modificação C,r valor contratual em decoriência de

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objêto, nos limites perr:ritidos por

esta Lei;

§ 1e O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor ínicial atualizado do contrato, ...

§ 2e Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no

parágrafo anterior.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo .ncaminhamen'.o e decisão à autcridade

superior, o qual deliberará sobre o aditamento, l-'mbrado sempre que o.presente

parecer tem caráter meramente opinativo.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, -'"7 de fevereiro de 2020.

Carmen Coitez Wilcken

Procuradoria Jurídica
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNÁO

Nome: PAULO ROBERTO MOREIRÂ
CNPJ:'11.214.840/000í -73

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributá[ios àdministrados pela Secretaria
da Receita FedeÍal do Brasil (RFB) e a inscricões em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-GeÍal da F azenda Naciônal (PGFN).

. Esta ce(idão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
i todos os órgãos e fundos públicos da administ ;o direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
I sujcito passivo no âmbito da RFB e da PGFN c abÍange inclusive as contribuições sociais previstas
i nas alíneas 'a' a 'd' do paágraÍo único do art. 11 daLei n'8.2'12, de 24 de julho de 1991.

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

Certidáo em menle com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1Ol2O14
Emitida 0711112019 <hora e data de Brasília>
Válida at
Códigô d rtidãoi EBBF.FE4C.997F.69D5
Qualquer enda invalidará este documento
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CAIXA ÉCONÔMiCA FEOERÂL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: LL.2L4.840/oooL-73
Razão Social:PAULo RoBERTo MoREIRA

Endereço: RUA IOSE DA COSTA àUSUnO ZZt CASA / Cl FLORENCIO REBOLH /
coRNELIO PROCOPIO ../ 86300-000

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

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

ValidadetT3/02/2020

Certificação Número | 2Oz a1)_7794654372t

Informação obtida em 27/02/20. r5:15:07

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

13/03/2020

hnps://consulta-cíÍ.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuhaEmpregador.jsf 111



PREFEITUBÂ MUNICIPATHSilTA 245

CORRESPOHT}ÊNCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbala, 27 i 02 l 2O2O

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Âditivo ao contrato n" 2Ll2OlA.

Senhorita Contadora:

Em atendimento a solicitação da Sra. Cleide \4oreira
Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicito a Vossa'
Senhoria previsão orçamentária para que seja aditado o coni.r'ato n"
2l l2}l8, decorrente do Pregãc Dresencial n." 19 l2Ol8, l-rrmaC-e com a
empresa PAULO ROBERTO .OREIRÂ, inscrita no CNP.i sob n"
11.214.84OiO001-73, cujo objeto é a contrataçáo de seruiços ,le oficineiros.
O aditivo acarretará custos adicionais para Administração num valor de R$
35.660,64 (trinta e cinco rnll, seiscentos e sessenta reais e sessenta e
quatro centavosl.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ehiw
Sei 1e Licitações

Rua Walfredo Brlencoun de Moraes, no 222, Cenr, J 13. 3266.8100, E - 86.250-000 - No., a Santa I Írbara - Paran

9 - Si,; srr* nsb.p r sov br
a





PREFTITURA MUNI CIPALH ffiTEÍHftTT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRREspoNDÊxcta lrurpRxa

2A6

Em atenção à correspondência interna expedida por../ossr. senhcria em data de27/0212020' inlormamos a exisrência a. pr.rlirá" pu.J;;;*o. orça;..eniir; rs para que sejaaditado em R$ 35'660,64 (trinta e cinco mir, seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro
centavos), o contrato n" 21l2ol1, decorrente do pregão presencial n." i91201g. fi.rnuao .o-
a empresa PAULO ROBERT0 MOREIRA MB, inicrita no cNpJ sob n. il.214.840/000r-
73, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária e:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; '
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Mupicipal de Educação e Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1700.

Sendo o que se apresenta para ,-l momento.

Atenciosar.rente,

Nova Santa Bárbara, 051C3/2020.

r/
l-^u"it^ a/Sovza ampos
Contadora/CRC 0450961O-4

0

RuawalliedoBittencouídeMoraes,no222.Cenrro:l ,tJ. 3266.8100, E - 86.250-000 - No\ 1 Salrta Bárbara - Parànâ
I - Srtc rrrrrrJ]sh nl.leor.hr

)
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PREFEITURA MUNICIPAL 2,17
* NOVA SANTA BARBARA

4' TERMO ADIT|VO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO

DE SERVTÇOS N' 2112018, QUE ENTRE St CELEBRARAÍTI O lrltUNtCíptO Oe

NovA sANTA gÁneaRa E A EMpRESA pAULo RoBERTo MoREIRA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.56í .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 a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, inscrita

no CNPJ sob n" 11.214.840/0001-73, com sede na Rua João Henrique Jaqueta, 10 -

CEP: 86300000 - Bairro: Jardim dos Pioneiros, Cornélio Procópio/PR, neste ato

representado pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF n' 038.364.399-64,

RG n" 6.912.821-1, resolvem aditar o contrato n' 2112018, cujo objeto e a

contratação de serviços de oficineiros, firmado entre ambos em 0410512018 referente

ao Pregão Presencial n.o '19/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, o acréscimo de 25o/o ao

valor original do contrato, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura, tendo em vista o aumento imprevisto da demanda de

turmas para o ano letivo de 2020, com o ensino integral.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 35.660,64 (trinta e cinco mil, seiscentos e

sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura; 002 - Departamento Municipal de Educação e

Escolas; 12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação

e Escolas; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1700.

Rua § altisdo Bittencouí de Moraes n' ll2. Centro- Fone 13. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paranà
E-mail - lr!illiciro ír nsb-rr.rte!.br - *u *.nsh.ü.r1o!.bI



PREFEITURA MUNICIPAL ) 49

* NOVA SANTA BARBARA
CLÁUSULA 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 Bá,T ra, 05 de marÇo de 2020

c Kondo

Prefeito Mun pal - Contratante -)

Paulo RobeÉo
t/

Paulo Roberto More ira ! Contratada

LL
a

L
ílio a

Secretário Municipal de Ed Ça orte e ultura - Fiscal responsável pelo
ac amento contrato

Ruâ Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná

E-màil - liciLilcuo r/ nsh.pr go\.bÍ - \r \t\t.nsb.Dr.qor.br

lt
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Nova Santa Bárbara - PR, 02 de ]úARçO de 2020 - Diário Oficial EletÍônico - Ediçito:167012020 -l2l
CONCESSÃO DE DúR|A N' O272O2O 2iq

O PreÍeito do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atibui@es que lhe sáo confeÍidas poÍ Lei, tendo em vista
as.Leis Municipais no 809/20'16 e n0 893/20'18, bem como, lnstruçoes Nomativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE
DIARIA(S), como ssgus:

Sêryldor: I-AURITA DE SOUZA CAIPOS At EloA
Caryo: CONTADORA
SêcÍêtâda/Íhpaíemênto: ADtllt{ISTRÂÇÁO
Valor (R$): RS l(l0,ql
DBtlno: AMPOIiIGA$PR
Obistivo da Vlâ$m: DIARIÂ NO VÂLOR DE R3 í00,00 (CEt REÂIS) PARA A CONÍADORA !ÂURITA 0E SOUZA CA POS.

CORRESPOI{DEI{TE A UTIA OIAR!À SE PERI{OTTE, PARA DESPESAS CO ALI EiITACAO E VIAGE A
ARAPONGAS 1{O DIA 06 DE TARçO, PÂRÂ PARTICIPAR DO TREINA ET{TO DO IRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO PR. ENTREGA 0E CoNTAS: PCA, PAF E ENCERRA ENTo DE liH[oATO.

Dâta do Pagamênlo: 0í032020
No do Pagamento: 9562020

ERIC KONDO ,ista

-10 Ê
PreÍeito Munici

col{cEs DE tA lf 0282020

' O Prehito do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das aEibuiÉes que lhe são conferidâs por Lei, tendo em vista
irs Leis Municioais n0 809/20'16 e no 89U20'18, bêm como, lnslruçóes NoÍmaüvas do Tribunel de Conlas do Estado do Paraná, CONCEDE
DARn1S1, omo segue:

Sorvldor: DACE TOSTI DOS SAIITOS

^!o, COI{TROI-ADORA INIERNA
§ccrêtâÍlerDopaÍtamên,o, -g116mAÇÀO -:
Valor(Rl): Rl í00,00 'rO

Dôstlno: ARAPONGAS+R
pblctlvo dr Vlag.m: DIARIA NO VALOR DE R$ í00,00 (CEt REAIS) PÂRA A COI{IROI-ADORA |I{TERNA DAICE T0STI 0OS SANTOS.

; CORRESPONDEIiITE A UP.A D1ARIA SEf PER O]rE, PARA DESPESAS CO ALI EI{TACAO Ef VIAGE A
AR PONGAI r{O DrA 06 DE rARço, PARÂ PARTTCTPAR DO TREtilAtEr{TO DO TRTBUNAL DE co]{T S D0 ESTAD9 

,

DO PR- ENIREGA DE CoNÍAS: PCA, PAF E ENCERRÂflENTO DE UAI{DATo.
oatr do Pagamênto: 0í0312020
No do P.g.msnto: 957n020

ERIC KOilDO
PÍefeito Municipal

N'

0 PÍebito do Municlpio de Nova Santâ Bárbara, Estado do Paraná, usando
das ahibuições que lhe sáo conÍeridas poÍ Lei, t€ndo em vista as tqig
MuniciDais n0 809/20í6 e no 89320í8, bêm coíto , lnsEuÉes Normativas do

Íribunalde Contas do Estado do Paraná, CoNCEDE DÁRh(S), como segue:

,,iste

Reíerente ao Conüato n" 44!,!,
REF.: Pregão Presencial n." 192018.

PARTES: llunlcíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa juÍldica de
direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561J_80O001{_Q,

com sede administretiva na Rua Walfedo Eittencourt de Moraes,2221
neste ato Íêpresentado pelo Senhor PreÍeito Municipal EÍlc Kondo, dq
empresa PAULO ROBERTO OREIRÂ, inscrita no CNPJ sob n"
11.2'14.840/0001-73, com sede na Rua João Hendque Jaqueta,'101-
CEP: 86300000 - BairÍo: Jardim dos Pioneiros, Comélio Procoplo/PR.

OBJETO: Gonffiat'o do soHlços dê oÍiclnolÍos.

VALOR DO ADÍIM: R$ 35,660,61 (tdnta e cinco mil, seiscêntos e

sesrentâ reals 6 sêssênta o quaho centevos).

SECREÍARIA: SecÍetaÍia Municipal de EducaÉo, Esporte e Culturd. .

RECURSOS: SesetaÍia Municipal de EducaÉo, Esporte ê Cultura. de

RESPOilSÁVEL JURIDrcO: CaÍÍÍren Cortez }Vilc*en, OAB/P&n" 22.9320,

SêMdor:
Cargo:

^otarlarlhpaÍtamonto!.,0r (R$):

Dutlno:
Oblotivo da Vlagom:

Dat do Pagamsnto:
N'do Pegamento:

stlvlo RosA DE LtÍrlA
CONTADOR
ADilNTSTR^çÃo
Rt í 00,00

ARAPONGAS+R
DTARTA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEt
REATS) PAR O COI{T Ix)R StwtO ROSA

OE UXÂ" CORRESPOTIDENTE A U A
DIARIA SE PERNOÍTE, PARA DESPESAS
CO ALI ENTACAO EII VIAGEÍ{ A
ARÂPOI{GAS NO DIA 06 DE I'ARCO, PARA
PARTICIPAR DO TREIilA ENTO DO

TRIEUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

PR- ENTREGA DE COI{TAS: PCA PAF E

EI{CERRÂXIENTO DE IAI{DATO.
05t03/2020
9582020

ERIC KOI{DO
Preíeito Municipal

DATA DE ASSINATURÂ DO TERMO DE ADITIVO: )2

,e

Não M publicaÉes paÍil a pÍesênt6 data.

Não há publicaSes para a presente data.

Dlárto Oflcl.l Ebtsônlco do funlcÍplo d. Novs Sanl, BárbaÍr
Rua: walrÍrdo Blttêncourt de Mols.s n'222 - C€nuo

FonG/Foc (,$) 3266-8100
Eí6it dlaÍiooff dal@n!b.pr.gov.br

pmmb@nsb.pr.gov.br

e

fl r,,

'-
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EgS PREFEITURA IMUNICIPAL

It*I ruovA sANTA BARBARA
=Ei=== rsrpoo oo panalrÁ

TERMO DE JUNTÀDA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÁo PRESENCIAL N" 19/2ol8

Aos 13 dias do mês de março de 2020, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 19/2018, numeradas do no

239 ao n" 25 1, que corresponde a este termo.

Ehhu Lút& Santos
icitaçõesResponsável pelo Setor de

Ruâ Walfrcdo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro. Fone 41. 3266.E100, CEP - 86 250-000 Nova Sânta BáÍbara Palaná

- E-mail - Iiciracâo,á nsb.or.cor'.br - wsrv.nsb.Dr.gov.br



zíz

*
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.:Walíredo Bittencourt de lüoraes,222,7 (43\ 3266.8100 C.N.P.J. N.o95.561.080/0001-60

SEcRETAR|A MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes,842 - Jardim Alto da Boa Vista A (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

C ORRES PO NDE N C IÁ I NTE RNA

DE: PREFEITO MUNICIPALISECRETARIA DE EDUCÁÇÀO,
ESPORTE E CALTURÁ

N'046/2020

DaÍa:30104/2020

PARA.. SECTR,ETA RIA DE AD M I N IS TRÁ O/DEPTO DE LICITÁ o

ASSUNTO: SOLICITA O ÁDITIVO CONTRATUÁL

Solicito que seja aditado em 12 (doze) meses o contrato n" 2112018, firmado

com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRÂ ME, inscrita no CNPJ sob n'

1 1.214.840/0001-73, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros, para suprir

as necessidades das Escolas Municipais no ano letivo de 2020.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Secretário de ao, Esporte Cultu ra

arcít

l

)

Qt'l p5 1?c?Recebido por
Nome

a CLLI,.{

lna fura



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

353

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 2112018
REF: PREGÃO PRESENCIAL N.O í9/2018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento
ao contrato n" 2112018, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros,
firmado com a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n'
11.214.84010001-73, com vencimento em 04/05/2020, para prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses, num valor total de R$ 'Í42.642,56, (cento e
quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 04 de maio de 2020

Atenciosamente,

Elaine uditk d Santos

Setor de LicitaçÕes

Rua Waliredo B

E-mail: liçjtuc,ro ?i n:b.Dr.go\ -br - No\ a Simta BaÍbara - l>aÍaná

ittencouí (le lvloraes- 222 - Cep 8625[000- Fone/Fa\(01]) 1266.8100 -C.N p LN."95.561.080/0OOl-60
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO N' 038/2020,

ASSUNTO : ADITAMENTO CONTRATUAL

REF: CONTRATO N' 021/2018

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de

Licitações, quanto à possibilidade legal de aditamento do contrato administrativo

n" 02112018, que tem por objeto a contratação de serviços de oficineiros para a

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, firmado entre o Municipio de Nova

Santa Brírbara e a Empresa PAULO ROBERTO MOREIRA - ME.

A Secretaria solicitante justifica a necessidade de aditamento por mais 12 (doze)

meses, tendo em vista se tratar de serviço essencial para manutenção das atividades

de contra tumo escolar na grade curricular das escolas em tempo integral, nos

termos que dispõe a legislação municipal em vigor, e acrescenta o fato das

atividades e o contrato se encontrar suspenso em razão da pandemia de COVID-

19.

Feita tais considerações passemos a análise de legalidade do aditamento contratual:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se

enconta consubstanciada no aÍigo 57, § l' daLei 8666/93 que assim determina:

fut. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos

respectivos créditos orçamentiírios, exceto quanto aos relativos: II - à prestação de

serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração

prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

(Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998).



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Toda prorrogação de prazo deverá ser justiflcada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Analisando o

procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado resta amparado

no art. 57, II, § 2' da Lei 8.666193. Ademais, informa o setor responsável pelo

acompanhamento que o contrato vem sendo cumprido de forma satisfatória,

conforme atestado pelo Secretiírio Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Em

sendo assim, atendendo ao solicitado e observado o prÍtzo de vigência do

aditamento contratual por mais 12 (doze) meses, bem como os documentos de

regularidade Íiscal da empres4 e a justificativa apresentada, e consignada a

previsão da legislação em vigor.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encamiúamento e decisão à autoridade

superior.

É o pa.ecer.

Nova Santa Brárbara, 04 de maio de2020.

255

I
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àí..|, io"t., w)Ét.,

Procuradoria Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL 356HffitFr
CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 04 / OS /2O2O

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f 2Ll2OlA.

Senhora Contadora:

Em atendimento a solicitação do Sr. Marcílio da Si1va,
Secretária de Educaçáo, Esporte e Cultura, solicito a Vossa Senhoria
previsão orçamentária para que seja aditado o contrato n' 2ll2Ol8,
decorrente do Pregão Presencial n." 19 l2Ola, firmado com a empresa
PAULO ROBERTO MOREIRA, inscrita no CNPJ sob n' 1l.2l4.84OlOOO1-
73, cujo objeto é a contrataÇáo de serviços de oficineiros. O aditivo
acarretará custos adicionais para Administração num valor de R$
142,642,56 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois
reais e cinquenta e seis centavosf.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ehine L Santos
Setor de Licitaçôe

Ilua walliedo Biltencouí dc Morâes, n' 212, centro, Íl -tl. l266.lt 100, )r - 86.250-000 - Nova sanrâ Bárbâra - paraná

E - Site - trurlrb.ot.goy br
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* ffir
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcra mtrRNl

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
0410512020, inlormamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado em RS 142.6,Í2,56 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarentà e dois reais
e cinquenta e seis centavos), o contrato n" 2112018. decorrente do Pregão Presencial n.'
1912018, firmado com a empresa PÂULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ
sob n' 1 I .214.840/000 I -73, cuj o objeto é a conlrataçâo de serviços de oficineiros.

Outrossim, intbrmo que a Dotação Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;

12.361.0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1670; 1680; 1690; 1700:

003 - Ensino Fundamental FUNDEB;
12.361 .0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FLNDEB;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 1960.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Nova Santa Brirbara. 0410512020

Laurita de tza pos Almeida
Contadora/CRC 450961O-4

Rua Wallrcdo lliftencourt de MoÍâes, n' 222. Cenlro, 8 43. 3266.8100. >l - 8ó.250-000 - Nova Sanlir Elárbara - Paraná
g - Site !\\r\\.nsb.Dr.qo\.hr
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PREFEITURA MUNICIPAL 358
NOVA SANTA BARBARA

5" TERMO AD|T|VO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO

DE sERVrÇos N. 2112018, euE ENrRE st cELEBRARAM o MuNtcíplo oe
NovA SANTA eÁRaaRa E A EMpRESA pAULo RoBERTo MoREtRA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o nq 95.561.080/0001-60, com sede

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

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

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA, inscrita

no CNPJ sob n" 11.214.84010001-73. com sede na Rua Joào Henrique Jaqueta, 10 -

CEP: 86300000 - Bairro: Jardim dos Pioneiros, Cornélio ProcópioiPR, neste ato

representado pelo Sr. Paulo Roberto Moreira, inscrito no CPF n'038.364.399-64,

RG n' 6.912.821-1 , resolvem aditar o contrato n' 2112018, cujo objeto é a

contratação de serviços de oficineiros, Íirmado entre ambos em 0410512018 reÍerente

ao Pregão Presencial n.e 19/2018, mediante as seguintes cláusulas e condiçoes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou se1a, alé 0310512021, nos termos do artigo 57,

inciso Il, da Lei nq 8.666/93, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor total de R$ 142.642,56 (cento e quarenta e dois mil,

seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta contratação correrão por

conta da dotaçáo orçamentária havida pela conta ne 06 - Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura; 002 - Departamento Municipal de Educação e

Escolas; 12.361.0210.20 16 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação

e Escolas; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1670;

Rua Walliedo Bit(encouÍ de Morres n" 221. Cenlro, Fone 13. 316ô.8100, CEP - 86.250 000 Nova Santa Bárbara, Parâná

E-mail Iicitnciro«lIsb.pIsor'-br - rvrvu.nsb.or-gor',bt
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Secretário Municipal de

Paulo Roberto lvloreira - Contratada

o it

sporte e Cultu a - Fiscal responsável pelo

acompanhamento do contrato

25q

NOVA SANTA BARBARA

1680; 1690; 1700; 003 - Ensino Fundamental - FUNDEB; 12.361.0250.2018 -
Manutençáo do Ensino Fundamental - FUNDEB; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços

de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1960.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, Íicando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que Íoi

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

assinado pelas partes.

Nova Santa Bá ra, 04 de maio de 2020.

PreÍeito Muni

Kondo

al - Contratante
,.-)

Paulo Bobert lra

,t

f'

Ruir \\'allrc(lo Billencourt de Mot'les n'221, Cenlro, Fone dl. 1266.8100, CEP ' 86.25 0-000 Nova Santa BárbaÍa, Paraná

F--nlarl licitl.u()@ nrb nt.gor Lr[ \r'rru.n;b nr"gor.br



Nova Santa Bárbara - PR, 06 de MAIO de 2020 - Diário Oficial Eletrônico - Edi ção:171412020 -l2l t 6 0
Lei n" 96í/2020

Súmula: Autoriza o aumento da Carga Horária do CaÍgo de Advogado do Legislativo Municipal, de 20 Horas Semanais para 40 Horas Semanais, e
dá outas providéncias.

A Câmara Municipal, no uso de suas atribuiçôes legais, aprovou e Eu, PreÍeito Municipal sânciono a seguinle lei;

AÍ1. 10 - Fica o Poder Legislativo l\runicipal autorizado a aumentar a CaÍga Horária do cargo deAnalisla ProÍlsslonal, definido no Anexo ll, da Lei no

756/2014, FunÉo com código APo1, TÍtulo Advogado, passando o mesmo de 20 (vinte) hoÍas semanais para 40 (quaÍenta) horas semanais, para atender as
necessidades de excepcional interesse público por prazo dêtermrnado de 90 (novenlâ) dias.

Art. 20 - Fica ainda aulorizado o aumento proporcional da ÍemuneÍaçâo do refeÍido cargo (código AP01), de acoÍdo com a carga hoÍária ora
alterada, sendo que o aumento após aprovado passará a vigorar a partiÍ do mês de maio do corrente ano (2020).

Art. 3" - Esla Lei entrará em vigor na dala de sua publicaÇão, revogadas as disposições em contrário

Nova Santa BáÍbara, 04 de Maio de 2020

Eric Kondo
Prefêito Municipal

TERM0 pE H9M0L0GACÃ0 E ApJUp|CACÃO
PREGAO PRESENCIAL NO 3/2020

Aos 06 (seis) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte (2020), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍeilo l\4unicipal, no uso de minhas

aÍrbuições legais, H0M0LOG0 o procedimento da Licitação PÍegão Presencial n.o 3/2020, destjnado a conlrataçáo de empresa especializada na

prestaçáo de serviÇos de tÍansporte e destinaÉo Íinal de resíduos domiciliares e comerciâis, a íavor da êmpresâ que apÍesentou menor proposla, sendo ela

s -!TRAN . SANEAMENTO AMBIENTAL ElRELl, CNPJ n" 95.391 .876i0001-12, num valor total de R$ Eí.l20,OO (oirenra ê um mil, cenro e vinte reais)

Dar ciência aos inteÍessados, observados as prescrçõês legais peÍtinentes.

nicipalPre

Eric

ReÍerente ao Conlrato n" 2'U2018.

REF.: PÍegáo PÍesencial n." 19/20'18

PARTESj Municipio de Nova Santa BáÍbaÍa, pessoa juridica de dÍeito pubhco inlerna, inscrila no CNPJ sob o n" 95.56'1 080/0001-60, com sede

administratva na Rua Walíredo Bltlenmurt de Motaes, 222, nesle ato representado pelo SenhoÍ PÍefeilo Mun cipal Eric Kondo, e a empresa PAULo
RoBERTO MOREIRA, inscrita no CNPJ sob n' 1 1 .214.840/0001-73, com sede na Rua João Henrique Jaquela, '10 - CEP: 86300000 - Barrro: Jardim dos

Pioneiios, Cornélio Procópio/PR.

OBJETo: Conkatação de serviços dê oÍicineiros.

VALOR DO ADlTlVo: R! í42.642,56 (cento e quarênla e dois mil, seiscentos e quaÍênta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

PRÂ20 DO A0lTlvo: Por mais 12 (doze) meses do plazo original, ou seia, até 03i05/2021

Sr. .ETARIA: Secretana l\.4unic pal de Educação, Esporte e Cultura

RECLTRS0S: Secretaria Munlcipal de Educaçáo, Esporte e CultuÍa.

RESPONSÁVEL JURiDICO: Carmen Cortez wilcken, OAB/PR n'22.932.

DATA DE ASSINATURA D0 TERMO DE ADITIVO: 0!U05i2020.

CONCESSÃO DÉ O tÂRtA N.049/2020

O PreÍeúo do l\.4unrcípro de Nova Santa Bárbara, Estado do PaÍaná, usando das atflbuiçôes que lhe sâo conÍeridas por Ler, tendo em vista as Leis [,lunici 0ats

n" 809/2016 e no 893/2 0 18 bem como, lnslruçôes Normativas do Tribunal de Contas do Estad o do PaÍaná, CONcEDE DlÁRA(S), como segue

Servidor: CARLoS TRINDADE

Cargo: MOÍOR|STA

Secretalia/Departamento OBFIAS

Valor (R$): R$ E00,00

Destino: |B|PoRÀ-PR

0bjetivo da Viagem soLIcITAÇAo DE DIARIA Ao MoToRISTA cARLoS TRINoADE PARA CUSTEAR OESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EIIi

VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A EMPRESA RAINHA DA PAZ.

06i 05/2020

19142020
ERIC KONDO

PÍeÍeito L4unicipal

Data do Pagamento

No do Pagamento:

DiáÍio OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ: walkedo Biflencouí1 de Moraes n'222 - Centro

Fone/Eax: (a3) 32664100
E mail: dranooficial@nsb.PÍ gov bí

omnsb@nsb.Dr qov bí

O@urento assinêdo pd Cenrn€do Dgrlal - Novâ Sanra

8âttá.a P.êÍeitúa Mlnicrpal: 9556'108000016o-ac SERASÀ

SE âuránüodsd6 á sâí.nrida desdê q@ üluàlüàdo au_*s do

'hq 
tuqrjdlw.trs !r s.v hnmíÀI"BlluçÂ§ldlüb{liÊirlalrliur

EXTRATO 5'TERMO DE ADITIVO
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO PARANÂ

TERMO DE JUNTADA DE FOLIIA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÃo PRESENCIAL N. l9l2018

Aos 15 dias do mês de maio de 2020,lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo licitatório de Pregão Presencial n" 1912018, numeradas do n" 252 ao

n" 262, que corresponde a este termo.

IE Cristitu L Santos
Respons etor de L itaçõesI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, Cpp - Sf.ZSO-OOO Nora Sanla B1Íbâr4 Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.or4py.bt - \wwv.nsb.Dr.eov br
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pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁRalne
Av.. Walfredo Bitlencourl de Moraes,222,t (43\ 3266.8100 C N P.J. N.o 95.561.080/0001-60

SEcRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo, esRoRTE E
CULTURA

a (43) 3266-1033 - E-mâil: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa BáÍbara - Paraná

CORRESPO N D EN CI A I NTERN A No 077t2020

DE: PREFEITO MUNICIPAL/SECREIARÍ/. MUNIC|PAL DE
eoucaçÃo, EsPoRrE E ;ULTURA

Data 1611112020

PARA; SECRETARIA DE ADMINISTRA oPA TA EN TO TAolDE R M LI Ic

ASSUNTO; SOLICITA RESC'SÁO CONTRATUAL

Vimos através do presente SOLICITAR o encerramento do Contrato no

A2112018, referente ao Pregão 01912018, com a Empresa Paulo Roberto Moreira, CNPJ.

N" 11214.84010001-73, haja vista não haver mais interesse em mantê-lo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

a íti a

Secretári de
'o, 

Espo e CulturaU

Recebido por
Nome sinatura

(1, tr ,t"zu

L.



PREFEITURA MUNICIPAL t64
NOVA SANTA BARBARA

soLlcrTAÇÃo DE PARECER JURiDtCO

PEDIDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO NO 21l2018
REF: PREGÃO PRESENCIAL N." 19/2018

Prezada Senhora,

Venho através desta solicitar análise jurídica acerca da
possibilidade de rescisão amigável do contrato n" 2112018, firmado com a
empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n' 11.214.840/0001-

73, cujo objeto é a contratação de serviços de oficineiros, em atendimento a solicitação

da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 16 de novembro de 2020

Atenciosamente,

Elaine stina irk

Setor de Lióitaç

s Santos

S

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes, 222 - CeP 86*0-000 - FoneÂa,.( (043) 3266.8100 - c .N.P.J. N.' 95.561.080/0001 -60

itE-mail: licitacao@nsb.nr.gov.br - Nova Santa BaÍbâra - Paran



PREFEITURA MUNICIPAL 2fii

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURÍDICO n" 242 / 2O2O

Assunto: Pedido de Rescisão Amigável do Contrato n 2l /2018

Solicitante: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura

Trata-se o presente expediente de solicitaçáo da Secretaria Municipal de

Educação, Esporte e Cultura, solicitando parecer jurídico, quanto a

possibilidade de rescisào amigável do contrato n" O2ll2O2O, cujo objeto

é a contratação de serviços de oficineiros, firmado entre o MunicÍpio de

Nova Santa Bárbara e a Empresa Paulo Roberto Moreira ME, inscrita no

CNPJ no 11.214.84O I O001-73.

Em face da ocorrência de um motivo capaz de desencadear a rescisáo

contratual, cumpre ao Administrador proceder à rescisão, fundamentada
em um dos incisos do art. 79, da tri n" 8.666193, podendo ser unilateral,
amigável ou judicial.

De uma primeira leitura dos arts. 78 e 79, a tendência é interpretar os

dispositivos de forma a entender que, se o motivo causador da rescisão

for atribuÍdo à Administração, ao particular restaria buscar a rescisáo

judicialmente.

Isso por que, a rescisão unilateral é reservada aos casos previstos nos

incisos I a )(II e XVII do art.78, Ler n" 8.666193; por seu turno, a rescisâo

amigável seria cabível por acordo entÍe as partes, desde que haja

conveniência para a Administração.

Uma boa soluçáo para a questáo prescinde de um estudo detalhado da

rescisão amigável, prevista no art. 79, inc. II, da Lei n" 8.666193, in

uerbis:

Art.79. A rescisáo do contrato poderá ser:



PREFEITURA MUNICIPAL ,66

NOVA SANTA BARBARA

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da licitação, desde que haja conveniência para a Administraçáo;

Deve-se ter cautela na interpretação da expressão "desde que haja
conveniência para a Administraçáo", para que não se conduza a uma
soiuÇáo fundamentada na arbitrariedade da Administração Prlblica.

A Administraçáo, tanto quanto o particular, está obrigada a cumprir, na
execuçáo do contrato, os ditames legais e contratuais.

A rescisão amigável do contrato sem a devida comprovaçáo de

conveniência para a Administraçáo e de que náo restâram conflgurados

os motivos para a rescisão unilateral do ajuste constitui irregularidade,

por afronta ao disposto no art. 79, inciso II, da l*i 8.66611993: § ls A

rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçáo

escrita e fundamentada da autoridade competente.

Em relação aos motivos legais para a rescisão unilateral, previstos no art.

78 da aludida Lei, registrou que "os lncisos I a XI referem-se a situações

de inadimplemento contratual por parte do particwlar, enEtanto o inciso XII

diz respeito à extinçao da auença por razões de interesse público" .

Lembramos que essa última hipótese (inciso XII) decorre de " nítida

manikstaÇão do pincípio da supremacia do interesse público sobre o

piuado, a exigir o desfazimento do ajuste, independentemente da

anuência do contratado" .

Essa é a orientação que cabe no momento a este setor jurídico, faço o

encaminhamento do presente expediente ao setor de Controle Interno

para exercer sua função de análise da razÕes.
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NOVA SANTA BARBARA

Após encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para decisão administrativa

quanto a efetiva rescisão do contrato.

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2O2O

[' - i f'.-t\ \, ,/

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica

L



PREFEITURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DO FARANÁ

PARECER DO CONTROLE TNTERNO n" OS\2OZO

Assunto: Pedido de Rescisão Amigável do Contrato n" 21l2O1g

Solicitante: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura

Como solicitado pelo setor jurídico do Munícipio por maio do pARECER

JURIDICO n" 24212020, encaminho a análise das razões para o Gabinete do

Excelentíssimo Prefeito Eric Kondo para decisão administrativa de realização da

rescisão contratual com a empresa Paulo Roberto Moreira ME, inscrita no CNpJ

n" 11214.84010001-73.

Com base na Cl 07712020, expedida pela Secretaria de Educaçáo, onde

afirma que não houve interesse por parte da Secretaria de Educação, afirmando

que os trabalhos realizados pelos profissionais oficineiros contratados pela

empresa Paulo Roberto Moreira-ME serão realocados aos professores e equipe

de trabalho, visando que tal rescisão não prejudique o encerramento do ano letivo

no Munícipio. lsso será só é possivel pois as aulas Municipais estão acontecendo

de forma não presencial, devido a pandemia do Corona vírus.

Ao realizar a rescisão contratual estará gerando uma economia aos cofres

públicos Municipal um valor na casa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais,

valor médio gastos com oficineiros.

Em síntese, esta rescisão atende o princípio da conveniência para a

Administraçáo, como previstos nos incisos la Xll e XVll do art. 78, Lei n"

8.666/93.

Rua Walfredo Binencotrrt de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266 8 t 00. L'.i - 86 250-000

Nova santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoíglnsb Pr'gov br - rvr'ru"nsb t;r'gor' bt
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NOVA SANTA BARBARA
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E o parecer

Nova Santa Bárbara, .lg de novembro de 2020

Assis Nunese

Controlador lnterno

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8 100, X. - 86.250-000

o Ant

Nova Santa Bárbara, Palaná - -E - E-rnail - licitacao@usb.pr.eôv.br - wrvw.ns ov. brr



ix,i NOVA SANTA
PREFEITURA MUNICIPAL

27 {JBARBARA
TERMO DE RESCISÃo Do coNTRATo N" 2112018

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 pelo seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, e do outro lado a empresa

PAULO ROBERTO MORE:RA, inscrita no CNPJ sob n" 11.214.840/0001-73, com

sede na Rua João Henrique Jaqueta,10 - CEP: 86300000 - Bairro: Jardim dos

Pioneiros, Cornélio Procópio/PR, neste ato representado pelo Sr. Paulo Roberto

Moreira, inscrito no CPF n' 038.364.399-64, RG n' 6.912.821-1, denominada

CONTRATADA, resolvem:

Fica rescindido, a partir desta data, o contrato de

prestação de serviços de oficineiros n" 2112018, referente ao Pregão Presencial n.o

1912018, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação,

Esporte e Cultura que justifica não haver mais interesse em manter os serviços,

tendo em vista que os trabalhos realizados pelos pÍofissionais oficineiros serão

realocados aos professores e equipe de trabalho, em razão das aulas municipais

estarem acontecendo de forma não presencial, devido a pandemia do Coronavírus.

Por assim estarem de acordo as partes, firmam a

presente rescisão de contrato.

Nova Santa Bárbara, 22 de dezembro de 2020.

(_

Rua Walfredo Bittencourt I\,4oraes. 222 - FonelFa\ (a\\43) 3266-8100 - Nova Santa BáÍbara - PaÍâná
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TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO DE
pnrcÃo PRESENCIAL N" 19/2018

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2021, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Pregão Presencial n" 19/2018, numeradas do no

263 ao no 273, qu,e corresponde a este termo.

lEhina Cri*ittoL [os Santas
Responsável pelo Setor Licitações

Rua WalfÍedo Binencourt de Mo.aes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bfubiü4 Piútmá

- E-mail liciracao,ainsb or gov.br - rvrvrv.nsb.or.gov.br


