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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ES

DE m*ffiG
Processo Administrativo n.o 003/20í 6

oBJETo - coNTRAraçÃo DE EMeRESA eARA FoRNEcER
DTARTAMENTE vlA coRREIo elerRôuco E wEBStrE BoLETIM
DE puBlrcnçÕes EM NoME oo urunrcípro DE NovA sANTA
BARBARA

VALOR - R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

oorlçÃo -
02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04.122.0050.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 220.

l I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, Z 43. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacaonsb@gmail.com-www.nsb.or.qov.br
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NovA sANTA eÁReene
ESTADO Do PARANÁ

CORRESPONDENCIA INTERNA

03000,
000001

PaTa: SECRETARIA DE ADMINIST :AO Detat tslt2/2OlS

De: DEPARTAMENTO ]URIDICO

Assunto: Contratação dê êmpresa que forneça diariamente via correio
eletrônico e websitê o boletim de publicações em nome do Município de
Nova Santa Bárbara

Venho pela presente solicitar a Vossa Senhoria, Contratação de
empresa que forneça diariamente via correio eletrônico e website o boletim de
publicações em nome do Município de Nova Santa Bárbara com no mínimo as
publicações especifi cadas abaixo :

PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
PR - Diário Oficial Executivo
PR - Diário Oficial Comércio, Indústria e Serviços - CIS
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional do Trabalho 9a Região
PR - PODER JUDICIARIO - Diário da Justiça do Paraná
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional Eleitoral
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional Federal da 4a Região 2a
Instância

Sendo o que se apresenta para o momento, firmo votos de

estima e consideração.

Nova Santa Bárbara, 15 de dezembro de 2015.

ANGE S PEREIRA
Juridico

,

Recebido por: Assinatura Data
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Rua Walfredo Bittencourt dê Moraes, 222, Centro - Nova Santa Bárbâra - PR - E - 86.250-000
a (43) 326ô-8100 - El - E-mail: pElsbj@lgO|eL[ - Site: www.nsb.or.qov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2010112016

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação à correspondência expedida
pelo Sr. Angelita Oliveira Martins Pereira, , Departamento JurÍdico, para fornecer
diariamente via correio eletrônico e website boletim de publicações em nome do
Município de Nova Santa Bárbara, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Valério
ynicipal

L;'v

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.E100,8 - 86.250-000
Nova Santa Brârbar4 Paraná
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ler+e Al.rl. - Aulomotizoçóo dê l-êiiuro ê Rêcortêr dê Diórios Oíi.iolt

DláÍlos 0Íirials CNPJ. 08 ó89 8Ot /000r -t I

Dados:

Alerte - Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda.
Av. Presidente Vargas,435 - sala 1407 - Centro - Rio de Janeiro
lnscrição Estadual: isento
lnscrição Municipal: 393027-09
CNPJ.: 08589801/0001-18
rel. (21) 221s-4897
E-mail: alerte@alerte.com.br

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2016.

PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara

A/C Dra. Ellzabeth,

Em atenção a sua solicitação, enviamol abaixo, uma proposta de valores e informamos nossas

condições de contratação.

Para pesquisa dos nomês:

. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

. MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA _ VARIAçÂO

Nos Diárioq:

. Diários da Justiçâ do Estado do PR (Estadual, federal e trabalhista)
e Diário do Poder Executivo do Estado do PR
. Diário do Tribunâl de Contâs do Estado do PR
. Diário Empresarial do Estado do PR (Comércio, Indústria e Serviços)
. Diários dâ Justiça da União (Tribunais Superiores) - como cortesia

Propomos o valor mensal de RS110,fl), sem volume médio diário de recortes.
Para pagamento anual o valor total de R$ 1.320,00.

Validade da proposta: 60 dias

valores:

(2ll 2215-1A97 . olertc@olêrtê.com-br . www.ôlêrtc.com.bíA
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ler+e Al.rt. - Automolizoçõo d. L.llu.o . R.co.tês dê DióÍios Oti<ioi.

DláÍlos 0Ílcldls CNPJ- 08 ó89 80r /OOOI-r 8

0lnfraero
0 Eletronuclear
0 Telebras
0 Muitos outros departamentos jurídicos e escritórios de advocacia...

CONTATO

Contate-nos pelo telefone í21) 2215-4897 ou pelo e-mail a!eEgQê!gIC.çq!0:bI para maiores
informações.

VATIDADE DA PROPOSTA

Válida por 60 dias.

Ficamos à disposição para esclarecimentos edicionais,
Atenciosamente,
Vinícius Nocchi

A ler+e

-

oliialot oll(lalt

l21l 2215.4897
qlerte@olerte.com,br

www,olErlerom.br

A (2ll 2215-4A97 . olêrtê@olcrlG.com.br . \'Yww.olêrro.corn.bí
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federâl do Brasil
ProcuradoriaGeral da Faz enda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. -
ME

CNPJ: 08.689.80í/0001-í8

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a cÍáJitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
F azeoda Nacional (PGFN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. l'l da Lei rP8.212, de24de julhode'1991.

A acêitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.Íazenda.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN rP 1.751, de 021012014.
Emitida às '17'.05:17 do dia 1Z0112016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1010712016.
Codigo de controle da certidão: 9275.32A8.948E.DD8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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C/|.IX/l
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08689801/ooo1-18
Razão SociaI: ALERTE AUTOMAT E LEITURA RECoRTE DIARIoS oFICIAIS LTDA

Nome Fantasia:ALERTE RECORTES

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 435 SL 1406 E 1407 / cENTRo / RIo
DE JANETRO / ru / 20071-003

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: 2UOt/20t6 a l9/O2/20L6

Certif icação Número: 201601210601 05696467 40

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

21l012016 htF§/Àvww.siíge.caixa.go,/.br/Em pí€sdc.íCíiFgec FSlm prim irPapd.õpruARPessoaM atÍiz= 145966tt&VARpessoa= 145g6631&VARUÊ RJ&.

EEE@@ 03c009

tútp§:/.Íww.sifge.caixa.gov.bí/Empí€sdCríCrf/FgêCFSlmprimirPapel.aspTy'ARPessoaMatÍiz=145966'1&VARPesscâ=14596631&VARUÊRJ&VARlns..- 1/'1

Informação obtida em 2L/OL/2O!6, às 08:13:21.
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{" A LTERAÇÃo con*r'RaruAL
ALERTE. AI'T0I\IATI7-AçÃ«I OE I-EITTIR.{ t] RIC0RTE Or TIIÁU«IS OFICIAIS I-TDA.

C.r-.P..1. No. 08.689.80 1/00o 1 - l8

Fl,AVlO .|()AQUIM DE SO|-'ZA. br.rsileiro, casado sob o
regimc parcial de bens. proltssor univcrsitário. B)nador du cartcira de
itlcntidade no. 0-']5-li5i5-5 e ('PI-- no. -152.908.;ló7-00. residenre e
donriciliado à Rua Paulo Âhcs. ll0 - Apto. - l0l - llloco 03 - lngá -
Nitcrrii - RJ - ('trP l-l.ll0-.1.15 c ANA MARIA ESTEVES DE,
S()tjZA. hrasileira. soltr.'ira. nascida cm 29i0611981. adrogada.
ponadora da cartcira de idcntidade no. 12.ó41.93.1-0 c ('lrli no.
056.4-19. I 97-29. rcsidcnte e domiciliada a Rua lVÍigucl de Frias. 7l
.,\pto. 302 - lcaraí - Nitcrói - Rt - CEP: 2.1220-008. FABR|CIO
LOBOSCO DE ASSIS, hrasilciro. strlteim. nascido cm 08.01 . I 977.
cnrpresário. portatlor da caneira de idcntitlatlc no 10696.116-5 IF'P/RJ
c (-PF'\1[:no 0,ltt.0l i.127-99. rcsidcrrte a Rua I-rancisct) Rocha Lore
6 - Porto da l)cdra - Sào (ionçalo - RJ - Clll'.: l.l{40-55() c
FERNANDO JOSE, ESTEVES DE SO[JZA, brasilciro. solteiro.
nascido cm ltt.()g. 1981. enrpresário. Jxrrtador da carteira de idcnritladc
no. I l.ll.l3ó61 ll"l','RJ r- CPf:,'\lF no 056.999.877-89. rcsidentc a Rua
Níigucl de Irias. 7l Ap«r. 303 - Icaraí - Nitcrrii - RJ - (ll..P: l-1120-
008, []nicos sticios componcnlcs da Sociedade Simplcs Limitada.
inscrita no C.N.P. J sob o no. 08.689.1t0110001-18. scu prinrcirrr
rcgistrado sob o no. .l5l0l no l-irro .\--195 cnr 01.12.200(r c sua l'
altcraçào contratual sob o no -'i60.18 no l-ivro A-512 cnr 11.05.2007.
registradas no carltirio do 5'' Olicio dc Nitcrôi. tendo a sua l" altcraçào
contratual tanrhónr rr'gislrada soh o no 22.1473 enr 16.07.2007 c sua 2"

altcração contratual registrarla sob o no 12.{473 enr 0ó.1 1.1009 c a 3"

altcração contralu.rl rcgistrada stlb o no 224.173 ern l.l.09.l0ll no
canório dc registro civil dc pessoas jurídicas tla Contarca da ('apital

do Rio dc Janciro. Rcsoh cnr dc conturn aconlo. alterar scu c()ntrüt()
social. na scguintc claiusula abaixo. de acordo conr oc art. ()97 c
scguintcs rlos lcnllos da l-e i l(].106.12001.

PRlltElRA: t)A S..\iDA t)1t S(i('t() E ('ESSÀ() DIt Qt ()r'.\S

. A partir deste instrumcnto deixa dr.- lazer pane do quadro societário da cnrpresu o s,icit,
FI,AVIO JOAQIIIM DE SOtlZA,.iú qualilicarlo antcrionrcnlc. transfcrindo g {rgdgndç .i.j(X)
quotas no valor unitário dc RS 1.00 (unr rr.'al) ca,.la. totalizand() o rrontantc dc RS j.S(X).(X) (lrê:
\{il e Quinhcnros Reais) a sricia ANA }lARlÂ tISTEvES DE soL.ZA. tanrl--rn já qualilicada
anteriomrente-

Rua da ConceiÇáo, 188 Grupo 2507 I - CentÍo'CeP 24020{83 - Niterôi - RJ

Naterói Shopping - ToÍre Seller Center - Tel'/Fâx: 2613-1t78
E-mail: arcont@aÍconlcontabilassessoriã com bí

www.arcontconta bilassessoriâ'com'br
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Contabilidade em Geral - legalizaçào e Baixa de Empresas

Imyst,r de Fenda Pe:;soa iísn a e Jurídlca

coNSoLtDAÇÃO DA SOCTEDADE StMPLES LillIITADA
AI-ERTE - Ât',TOlt.{T|ZAÇÀO Dt L}-tTUR.,\ E Rf C()RTE t)E D|ÁRIOS ()r'tclÀts LTDA.

C.\.P.J. \o. (18.61t9.801/ffi01- l8

.ÂNA MARIA ESTEVt:S DE SOI:ZA. brasileira. soltcira. nascida cm 29i06rl9[il.
adrogada. ponadora da carteira dc idcntidade no. 12.6{1.9-i4-0 e CI)F no. 056..1j9.197-19.
residcntc- e domiciliada a Rua Migucl tle l'rias. 7l Âpto. iOl - Icaraí - Nitcrrii - RJ - CI:[':
21220-00tt. FABRiCIO I,OBOSCO DE Assls. brasileiro. solrciro. nascido em
08.01 .1977. emprcsáritr. poíador da caneira dc idc'ntidade no I0696{26-5 tliP/RJ e ( PIi,.lVÍ[:
no 0.18.01 3. l l7-99. rcsidente a Rua lrrancisco Rocha l-ote 6 - l)ono da Pedra - Sào (ionçalo
- RJ - CEP.: l-l-1.10-i-50 c FERNAIiDO.IOsÉ ESTEVES DE sOt,ZA, brasilciro. solreiro.
nascido cm l{t.09.1982. cmprcvirio. poíador da caneira dc identidatlc no. ll.12-136ól
IFP/RJ c CPI"/MI- no 056.999.877-89, rcsidcntc a Rua Migucl de Frias. 7l Âp«r. ,'i0l - lcarai
- Nitcrói - RJ - C[l': 2-1220-008. l'cnr entrc si justos c contratados. a constiluiçào dc uma
Sociedade Sinrplcs l-imitada rlc acortlo com os art. 997 e seguinte tros lcrnrtts da l.ei
10..10ó,'2002.

l,Rl\tÍ.tR.r: I).\ l)E\()Iil\Â('Ã() s(x'lÂt-, sEDE, oli.lEl'o. Flt-tAIS t. DL'RA( À()

r\ sociedade girará sob a dcnominação social de AI,E,RTE - AUTOMATIZA( Ã() DE
I.EITURA E R}:,CORTE, DE DIÁRIOS OFICIAIS I-TDA, urilizando c()nro nonlc de tirntasia

ALER'I'E RECORTES. com sqdc a Avenida Prc.sidcntc Vargas.4-'i-5 Salas l{06 c l-107 - (lsntro -

Rio de Janeiro - C'El,: 20071-00.i. podcndo a qualqucr tenrpo abrir tiliais. agôncias ou sucurslis cnr

qualqucr ponto do l'crritório Nacional. dcvcndo obserrar as disposições lcgais pcrtincntcs. cm
espccial. o disJxrsto no art. 1000 do ('ridigo ('ivil. 'l-endo por ob_ietivo social: Outras .\tivicladcs de

Prcstação de Serliços de rcsunros dc noticias e rcc()rtcs de diários oliciais (clipping) c a atividadt'
sccund:iria o Cn-..\L 6il9-.t/00 - l)onais. prorcdores de contcúdo c oulros seniços dr- iníirrrraçàtl
na intemct. Com o prazo de duraçào indetcrnrirrado.

.iE(it \l)A: D() CÀPlI'At. S()(llÂt- U RE.SP()\SÀI|lLlDÂl)E l)()s s()('l()s

O Capital Social c dc R$ 10.00{).00 (dez nril rcais). divididos cm 10.000 (dcz rnil) quotas de

RS 1.00 (um real) caclu. totalmentc subscrilas e intcgralizadas cm moeda correnlc do l'aís. cont'ormc
abaixo:

.\\A llARlA ESt'Uvt:S t)t: s()t'zA
6.(XX) quotas dc R$ l.(X) catla unta...-..... ...........R$ (r.000.0()

FABRiCIO LOBOS('O I)E ,.\SSIS
1.5()() quotas de RS l.(X) cacls uma..... RS 1.50().0()

t'Ft.R\.\r-t)o JosE EsTEvt:s Dt_ sot 7.A
l..i()0 qu()tas dc RS l.()ít cada unru................... ..R$ 1.500.00

Rua da Conceição, 188 Grupo 2507 I - Centro - Cep 24020-083 - Niterói - RJ

Niterôi Shopping - Torre Seller Centeí - Tel /Fax: 2611-1178
E -mail : arconl@aÍcontcontabilassessoíia'com'bÍ

www.arcontcontebilassessoria.com'bÍ r
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Consultori , Conrut'ir. Sistal e Tribuária :r.'::. s:., Jrl.t It,"p,00CI0 I 2ARCONT
CONTABIL

Corurbilrdade ern Geral - t:galizaçào e Baixa rle Empresas

Imposto dr Renda Pesoa l.:isir a e Jtrídita

Parágrafo Único: Nos aunrcntos do capitat social. cacla s«ício terá prclerência para suhscrc\,ô-lo nà
proporçâo de sua participaçào preexistentc. até i0 (trinta) dias açxrs a delibtraçào. os quais harerá
reuniâo dos sócios para quc seja aprovada a modilicaçào conlratual. na forma do Código ('ivil.

As quotas do capital social. consoantc corn o arl, I .056 do Ctidigo Civil. são indir isívcis ent
relação a sociedadc. e cada uma dclas dará direito a unr voro nas dclibcraçõcs sociais. Na l'orma d«r
art. 1.057 do Código Civil. nresmo sendo indivisír,eis. as quotas peidem ser ccdidas. no enranto. nào
poderào assim o ser. no lodo ou em pane. a pcssoas estranhas a sociedade. scnr o consenl.imento
c\presso do sócio. na qual. enr igualdadc dc condições tcrá o dirr"-ito dc prclêrência na sua
aquisiçào.

Na Íbrma do parágralir scgundo an. 1.055 do Código (livil. lica vedada à contribuiçào que
consista em prestaçào de sen iços.

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor dc suas quotas. no capitd social. nras todos
resp)ndem. na forma do VIll, an.997 a 1.051 do Ctidigo Civil. solidarianrentc pcla intcgraliTrção
do capital social.

'l l..lt( lllR.\: ,\l)\il\ls'il{AI)()111..s. l)()t)t..t{!.s. \'t Riltt l( Õ}.s }. Rt..}tt \1..1{..\(.i()

O uso da denominaçào social c a administração da sociedadc c()mpetenl à sticia ANÂ
IIARIA ESTEVES DE S()tlZA, quc se incunrhirá de todas as opcraçõ!-s e rcprcscntaçào da
sociç'dade ativâ. passiva. judicial e cxtr.ljudicial. gx cndo inclusire nomear procur.rdorcs ad-
ncgocia c ad-judicia. dc'r cndo scr especilicatlo os llns do nrandato. Â denonrinução social scrá

cxcrcida sempre r' csclusiranrcntc r'm docurncntos e alos de intercsse da socic'dads- Íicando
e\prcssamente proibido aos s(rcios c. eYr.ntuais procuradorcs o s!'u r.1so crn avais. lianças. endossos.

cauçtics ou em quaisqucr outros docunrcntos cstranhus aos ob.ictivos srrciais, os quais seriio nulos de
phlo direito c sr-nl nr'nhum eltito e clicácia. cnr laco do prcs!-nt!' contrâto social.

A qualquer nx)nlento. o sócio adnrinislrador podeú solicitar sua renúncia na fomra do arl.
1.063, panígraÍb 3" do Código Cir,il.

Na forma do art. 1.061 do Cótligo Civil. a nomcaçào de administradorcs não sócios r.!

4srmitida. Nestc caso scrào ohsen-üdos os critérios estat,..Llecitlos no aludido disJxlsitiro.
Os sócios administradorcs tcrào dircit()s a rr'tiradas mcnsais. a título dc pró-laborc.

rcspeilanrlo os [imitc's deÍinidos na legislaçào r igr'nte da épor:a. as quais serâo dchitadas a conta de

dcspcsas da sociedade. c cujos vakrres scrào acertados cntrc os sd)cios.

Qt AR'r'A: EXER(rí('lO Í't)iA\CÍ:tRO I.: PAl{',t'r( rPÂ('io \OS l-t',('ROS }. r',t:Rl)As

0 cxercício linanceiro da sociedade coincidirá com o ano civil. proccdenclo-se ao halanço
gcral cm -Jl de dezcmhro dc cada ano. Os lucros e penlas. na lirnna rla lcgislaçào \iucntc L'

aplicár'el. serão apurados em balanço c scrão distribuidos ou suJxrrtados pelos írcios na proporçào
das respr'ctiva.s quoús do capilal social. Podcrâo ainda tcr dcstinaçào a que rcsohcnt os sírcios
atra\és de deliberação obscrvoilos as disposiçôcs concementcs do Código Civil no an.999. c cnr
csp^-cial o disposto no art. I .008.

Rua da Conceição, 188 Gíupo 2507 B - Centro - Cep 24020{83 ' Niterói - RJ

Niteróíshopping ' Íorre Seller Cenler - Têl'/Fax: 2613-1178

E-mail: arcont@atcontcontabilassesso"a'com br
www.arconlcontabilassessoria'com bí
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Imp,rst,r dr Renrl.r Pe::soa liísn :r r, .lrrrtd:t n

l"icam cleitos os lbros das comurcas dr. Niterói e da cidade do Rio dc Janeiro. para dirirrrir
todas e quaisqucr dúr'idas oriuntlos do prescnlc instrunrcnrr.r. corn rrinúncia c.\prcssi'r a qualqucr
outro que vcnha as partcs fx)ssuir-

Os casos omissos a cste instrumcnto dc cr.rnstituiçào de «rcictlade sinrples limitada deverá
scr re$lvida enl comum acordo entrc os silcios. e cm conlbrÍnidade com a legislaçâo das
s()cicdades simples c com o Código Civil Brasilciro no art. 1.0,íJ.

Os casos omissos a este instrumento dc. conslituiçâo de sociedade simples limitada dcverão
ser resolvidos em comum acordo entre os sócios. c em conformidadc com a legislação das
s(rciedades simples e com o C&igo Civil Brasileiro no aí. 1.051.

E por estarem assim. justos e contralados. obrigam-se «Ie pcr si c scus herdeiros e/ou
aucessorcs. a cumprirem t'ielmente esle contrato que assiníun cm duas vias de igual tcor e fonna.

para um so efeito, na presença das teslenlunhas abaixo para todos os efeitos legais. determinados
çx)r l-ci.

.,BO 
OFíCto deJ iio- 27 dc Novcmbro l0l l,)€

rt.,\\'to Qr I)E SOt 7.Â

í8e oFlc roô€ NOTPvS

.\\ s()t 7".\

1Bo OFÍClo
ôE NOTAS

l.\lt () t.()lt()s( () t)Í. Assls

í80 oFÍClo
ôE NOTAS { ,/.e-

I ER\.\\ S ESl'[:\'ES t)t] SOt ZÂ

l cstcnrunhas:
-7u^'

t^ t a',/
,,'iUu,t r,t t.,., !lt/.

füf tl*.iqtr' I-frr..- Ii'
(t Pt, \,tF 949.910 197-00

0891991o-() ('R('/RJ

\ ü.-.,--(
-'N'Íigucl Pdrfirio dc Souz-i

('Pr-rMF 033.4ó5.ó74-5 I

6.173687 MIIRJ

Rua de Conceiçào. 188 GÍupo 2507 B - Cenlro - Cep 24020{83 - NiteÍói - RJ

Niterôi Shopping - Torre Seller Center - Tel./Fâx: 2613'1178
E-mail: arcont@arcontcontabilassessoria.com.bÍ

wvríw. a Íc ontcontabilassessoria.com'br
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ATO DE DESIGI-ACAO DO A I}IINISTRAIiOR N ÃO SÓCIO

Aos cinco dias do mês de Agosto de 2014. às dez horas, na s,:d.r da socieCaCe
,.ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E TIL,CORTE DE DIÁR:Os
OFICIAIS LTDA.", inscrita no CNPJ sob o no 08,689.801/0001-t8, foi designado
para tomar posse como administrador nâo sócio o Sr. RAPHAEL VIEIRA ESTEVES.
brasileiro. solteiro. Gerente Administrativo. residente e domiciliado na "l'ravessa

Leonidia 325 Porto Velho - São Gonçalo - RJ - CEP 24435-040, inscrito no CPI;/MF
§ob o no 088.920.347-40, portador da Cédula de Identidade RG n' 012.542.529-8
IFP/RI, com prazo de gestão Íixado em 3 (três) anos. a inicia-se em 11.08.2014 e

encerrar-se em lll08/2017. por deliberação unânime dos sócios conforme reuniào
deliberativa em 05/08/2014. nos termos dos aÍigos 1.061. 1062 e 1.071, ll, do Código
Civil/2002. Ao administrador ora empossado, que se compromete a ter e a praticar, no
exercício de suas funções. o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costruna empÍegar na administração de seus próprios negócios, é permitido o uso da
denominação social nas atividades relacionadas ao objeto social da sociedade, nos
termos do aíigo I .064 do Código Civil/2002.

Rio de Janeiro.05 de Agosto de 2014.

Para que produzam os devidos efeitos legais, os sócios assinam o presente ato de
designação.

oTA
í80 oFÍcto
DE NOTAS

o
\)

A MARIA ESTEVES DE SOU\_-. - sÓCIo ADiUINSITRADOR
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'tER§ro l)E Poss[ t)[. AI)]IlNlsl' l()

Aos Onzc dias do rrlês de Agosto de 2014. às dr.z horas. na se.le da soclcc:adc
"ALERTE - A|"TTOMAT|ZAÇÃO DE LETT|TRA E RfCORTtr DE DtÁRtOS
OFICIAIS LTDA.", inscrita no CNPJ sob o no 08.ó89.80t/0001-18, o Sr. RApHAEL
VIEIRA ESTEVES. brasileiro. solteiro. Gerentc Administrativô. residente c
domiciliado na-l'ravcssa l-eonidia 325 Porro Velho - São Gonçalo - RJ - CEP 24.135-
040, inscrito no CPF/lr4F sob o no 088.920.3.17-.10. poíador da Cédula dc Idcntidade
RG n' 012.541.529-8 ltiP/RJ. tomou possc como adnrinistrador nào sócio desta
cmpresa. com prazo dc gestão fixado enr 3 (trôs) anos. a se enccÍrar em I l/08/2017. por
deliberação unânimc dos sócios conÍorme rcuniào dclibcrativa rlo dia 05/08/2014. nos
tcrmos dos artigos L061 e I .071 - II. do Código Civil/2002. Ao adnrinistrador ora
enrpossado. quL'se conlprometc a lcr c a praticar. no r.xercício dc suas funçties, o
cuidado c a diligência quc todo honrem ativo e probo costuma cmpregar na
atlministração dc seus próprios ncg<icios. é permitido o uso da denonrinaçâo social nas
atividades relacionadas ao objclo social da sociedadc. nos lermos do anigo 1.064 do
Cótiigo Civil/2002.

Declaro, sob as penas da lci. que nâo estou impedido. por lei espccial. de excrccr
a administração da sociedadc c nem condcnado ou sob elêitos de condenaçio. a pena
que vede. ainda que temporariamentc. o accsso a cargos públicos: r'ru por crinrc
falimentar. de prevaricação. pcita ou sutxrmo. corrcussâo. peculalo: ou contra a
economia popular. contra o sistcma Íinanceiro naciortal. contra as normas de dcfcsa da
concorrência. contra as relações de consunto. a Íé pública ou a proprietladc (Artigo
l.0l l. § l'. ('irdigo ('ivi112002).

Rio dc Janeiro. I 2 dc Agosttl dc 1014.

Para quc produza os dcvidos eÍ-citos legais. o enrpossado assina o prcscnle Termo.

18. OFiCTO
DE NO]ÀS

IIAEL VIE,IRA ESTEVES
ÂDNl ISTRA OR

ANA §TARIA S DE . sÓCto ÂDMINSTTRADOR

...-, 410-

F.{URÍ('l() I.OBOSC() I)E ,rssls - S(iCl() C:OTIST.{

FERNANDo EST}:VES I)E S0UZA - S(,CI0 COTISTA
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llmo. Senhor Resistrador do Resis tro í' t\'l I das Pessoas.lurídicas da Citlatlc do l{io

RAPHAEL VlE,lRA ESTEVES. hrasileiro. solteiro. Gerente Adnr inistratir o.
residente e donriciliado na Travr,'ssa Leonidia 3f5 Pono Velho - Sàr-r Gonçalo - RJ -
CIiP l-l-li-5-0-+0. inscrilo no CPF.'lr4F sob o n" 088.910.-1+7--t0. portador da Ci.dula dc
Idcntidade'RG n" 012.5-11.529-8 IFPiR.l. rL'quer a averbâçào de sua nomeação cm l I dc
Agosto de' 201.1 conro i\DNIINISI-RADOR da emprcsa
ALERTE Ar.iTOlI.{TtZAÇÂO DE LEITURA E RECOR-IE DE DtÁRlOs
OFICIAIS LTI)A, inscrita no CNI'J sob o n" 08.689.801.'0001-l[i. por delibcruçào
unânimr' dos stlcios conÍbmrc reuniào delibcrrtiva do dia 05/08,'2014. nos túrnros dos
anigos 1.061 c 1.071. II^ do Cirdigo Cir.il;1001 (l..ei nos 10..106i1002). iniciandt'r-sc o
prazo de gcstào cnr I I i08,'1014 pclo prazo de 3 (três) anos. a sc encerrar cnr I I i 0tl,,20 I 7.

Dcclaro. soh as pe'nas tla lei. que nào estou impedido. por lei esp.'cial. dc cscrscr a

adnrinistraçào da sociedade e nem condenado ou sob eliitos de condenação. ü pena que

vcde. ain<Ja que temporariamenlc. o acesso a cargos públicos: ou por crinre tàlinrentar.
dc prevaricaçào. peita ou suborno. concussà(). peculato: ou contral a ecomrrttiit popular.
contra o sistr,rna Íinanceiro nacional. contra as nornlas de dr'tcsa da concorrência- cotrtra
as r!'laçtiss dc consunro. a té pública ou a propriedade (.{rtigo I.01l. § 1". CótIigo
C'ivil/2001).

Rio de .laneiro. I I dr- r\gcrsto de l0l-1.

RÂPH L vIEIR.,\ ESI'EVES
.^\druinistrador

!::. iuÉ I [*i#iiido: P - t
.1

: ' ']:

+ iET
ti',

18" oF iclo
DÉ NOTAS

-A

o)

o
l(
o

J

D€

-R

de.laneiroPDF Compressor Free Version 



ffiD.o.
Olá.b Oí.iJ do UHkiÍú, do Rlo.L Jr.irc 00002I

cÂRÍóRto DE pÉssoas JURiDlcas
ÂTAS: Aúgusta Rêsp.dáv.t! Benêmé.:ta Loia Simtólice Usas 2 N 6d -
el€çáo dâ di.áoíir 2O,|2UO.!J_ Mâlr. 110 primêirá I9.úrr dâ Cristo Ciêntslâ do Rjo d6 J.hêro BIáad - ehiÉo dê oiomroi - Uar. SZi rgrEtt
PreabdôÍún5 da Bcnb RüakD - ebi;ào d. drretoa,. 2Ot3 - Mef. 2.-98ó.
5ocr6d.d6 d. Ancstôüotoell do E3bdo do Rb d. Jarciro - SAERJ - coô-
soüdaçáo - Mâf. 3.123 AuSUsta a R6rpêItãvot Loja Simàolic. Frsl6mil.-
Jê 6 Siloncjo - ole|fáo. po§sâ dâ di.oloíi. 2012 / 20í3 - Mar.6.188.
Fund.ç5o G.titto V-ígas - ÂbcÍtrr. d. Fiti.i crn Mentur. êar. Fithl
Bresili. c Alt6rê9jo ElÉârcço Filial Salvador - Mârr. 1 5.987. tg.êi. pí!.bi-
'êÍtânâ undâ dâ Püohâ -.1€§áo 3.cÍ6brb dc atar s_ràu.cros
,01/0-1/13 à 31/tzt3) oÍç.nr.nto. rí.no d..ti!í<rrd.! 2Ot3 - M.r
19.176. P-oítE lnsttub d. Sêeijrilâd. So(ja - noÍrÉâCo d! jnt.rv..Íor.
Maú 52.í4. Ctub. do Samb. _ ctrlçâo dr diÍltoí. 2012n 014 - Mãtr

5a 577. C€ntro da M.rnóne da Et€Íijdi<t6 no g6tit - M6.nóÍie de Eb;
cidadá - Nomê.çao do prê3i(hn!â do Cons.iio dG Adminbtrrçáo a prcai.
d6itad. Àr.eirçao - Mat.90 391. tgr.t prnt cos!.t unito. êm Cristo
l^r:_ 9lTJ" Fo.Íío!o. N. 1rEâ C.mpo crrndr -.biFo de drÍêtô.is
?011201í.[ d. !ád./conloiueçáo - M.f. 92.36€. Soai;dsdô Ânrropo-
sophrca m 8rú{ - Mrndao Alô . póÍma AGO _ M.!. 1ía 93ú. tgrs,.
Evangelk A..6mbrra d. Dêu! ne pâlh.d. -.tatao da Oirrto; d3
rnos_110t1/ 20la): Transt úá.q5 dê Íogllro p.rs Nov. tguâFJ - M.tÍ.
117735 Vry. Cr.d -.n d..(kninÉr..çâo C compt.t mâírdâta2O1a.
apíovrÉo alr conlrr cr 20l r/canroÍdeção . Matr- 1S,a.S3S. AliociEÉo
do8 tt oÍe&)Í!r d. Ru. Enoânh.iro €natdo Crrvo p6iroto - lt€ição dldi_
rêlofle 20112013- Mâr.l6,t.r56. C.irs B.n i6nt d! pokt MitiL.do
Estâdo do Rb d. J.r!.t! - sí.!t rÍt nto do Ír..irsnt óo C d.{ibeí.üvo
r,lat, 173 a05. OêpertãrÍ.nro dr Apolo §oci.t - Rb d6 JãÍi.río - DAS RJ. Prôtoto Sdn sÍr(h p.ra Crüto - d.i;ào d. dtoroÍi.2112J2}ll . a.xo,!
d6 conlas - Metr. Í79.158. A.toci.çâo dc Mor.dorer Am. - RTOMAR X -
eíe'ção dâ dir.ioÍis 2(05120J2 - Meü.205.417. À.toclâÉo Ftumin ns.
'1e 

Modêli6Íno FcÍro!Éíio - AFMF - êbiç:o d. dirêiorb 2Ot 2n 01a , Met .
210.990. &sociaçáo Criânçá S.m L.í- EtôiÉô do prÊ.ir.nt doC Âdm.
- 2012 t 2011 -Mâí.220.120. Comiú Vita Àitirç. lnt gí.(rô ! Açao d,
Crda.l.ni. - êbiro dr dioto.i. 2OIZO16 _ M.t. 225.í78. híflúo G..
br,6l O.lânn - .t6rçáo d. diÍ.to.i. 2Oi2I201B - M.tr. 228.302. Clnto dc
RêcrrpôrâÉo ln3ttuto Râcorn flr -dâçào d. dr.ioír. 2Ot lr2ot 3 - M.r
230 608. Â.sociiêo dr prot çao . Á.riaEflcit Vci:u|I pr.vc.Í Auto -
Aprovâçáo ô Contt Er 2010 - M.r. 2a1 375. 

^rcooâçlo 
N.cbnet d.

!99* S.çf. R.gio ât do Rao d. J..r.iro - Aprov. conrâli Ebrçô.. -
201212011-tt t.213.gta. SOSí 90 - Sub3§luçao dô Diíctors d€ Â.ími_
nislráçào. Fin llçrt coín Maxtato Até 201/t - Mat. 2tg 355 ÂLTER/À-
ÇOES COI{ÍRITUA|S: Mâ.tâ Sê.üço3 dc En96nhan6 Ltda - con6olda_
çào - Mat-62.218. J.rdim E.cot. pingúnho Ltd, ME _ db.otuÉo dâ !o-
c,6dad. . Mat. ttx.879. Zerd$t Empísêíúimânro. lrr. imo, Ltdâ , coô-
3old.Éo/.umênto cl€ câíri.r - Matr 110.3A5. Atirrfi Correlo.e dc Sogtl
.os Lldâ - ã[ dâ Bodo/cr.sotiraçáo - Ma&. ít8915. Km TócflEâ m
Pn6ur Ltda - MÊ - ati rla sêd€/conaolireç3or'âI da d.'lonnnrçãaven da
côiBld.umêrto d. cãÍrr.Ur.n.Í d. rcgl3tro _ Maú .t 39 agi. Âuio Escot
Palu Ltdr MÉ - aúÍnLçào c,ê !ôcro/côrlao d6 quota!,coôaotdiçaô - Mar.
,57 851- Dcd R.toÍrn.! c ConÊtuçôé. Ltdr ME - .áíd. d. §ócir,/.dlnis-
sáo d. 3óciorcoEotidâÉo/.tt d. obioto _ M.tÍ. 150 423. Edu.Ído ouartr
Con6uhor6 Àilocirdos Ltd. - dilsotuçro d. 3od.d!d . - ttat . 177 2e1
lnsttulo dê Educáção Perslr. BetÉlâ Lldâ - ME _ srtda d. rócids<tmis§to
dê sócio/csrsto ctr quotai/consotidâÉoJatt d€ objGto - Msg. 178.256.
UtuÉ lmoblán L!d. - ôh de s€d6/conlotdetão/âtt da obi.lo/tÍansí d6
íeglsto - Mâlr. t8rt.757 8.[cz. e pal3 produÉ€a Ltd. _ consolirsçàolatt
da donomh.çáo/Elt d6 obreto - Mar 199 6a2 Fp Compí. ê Vêid. dê
imovel3 ê Soryiçp5 Ltd. - 3aida d. §ócila{,mlssâo da sóoolcô!.ào do
quotâ§/att da 36ddcoôsoú1.çadatt de dênomansçaa/stt dã obi6toL/alt d.
a(rrhinistsaçáo - M.t. 203.a98. Ch.í EstÍEtr Coníêcç!áa c Cômárcjo dô
Roupas Píoúlsbnaú - ME - 6€ldâ da úc{o/admEsaô.tr 3ôodcon.otide_
çâo - Matr. 2tg 973. C A Cay.lc.nr! TÍânsponá. Tu.E no Ltdr. conso_
i'daçãd.urnanto atc capÍrdnaans, dê Íêg[llro - Mâts. 220 3aO ptaBtâÍ Sân
v.Ços Contába. Ltds - ME - said. d. sócid.dlrlis!& d. !óclo/att d, B!d€/
consô,adâçádatt d. adíntnistÍaÉo - M.r. 22.f 2SO. AbÍtô - Âutomátzáçáo
do Lêdura . RocoÍtD ch Diárbr Oficiôa Ld. - ME , saior rrc socrorcrsfu
de quolagcoffiotir.çÃo - tÂâtr. 221.a73. RAT Mon!ôIo Consulton. E;p.€sân.l Lrds . ME - @ísot'd.çao/â[ dr oq6to - Marí. 22t grta Fcm.
PànlopâçÕ8s Lkl. - an cta ssd.,/consotÉâÉo - Mãt 228 2rH cES con_
radoíês Âssociados Luã - at d. sêde/coÍlsotdaçáo- Mâtr 229 799. Latinr
Mâloli RadbkEaa Odontotoglca Ltda - ME - cúnsotÉâçáor' alt de d€nomi

naçãdâumenlo do câpitaual d..dminisEeç5o, Mstr 230.333. Âuvitêc
Manulençao êm Reftlloreçaô Ltd. - EPP - dlssoluÉo da sooedad! -
MâE- 231 750. Nâlcimênto & Fâneir. As§6isoÍia e Coírsulloria Finãicli
Í. Llda - ME - .lt d. sâdarco6olirreo/âlt d. d.nornn.ção/afi d€ ob,olo
- Melr. 233.805. L. A.C. Empr.ibir. Ltd. - .lt ds sêdâ,/coíBol'dãÉddt do
oqeto - M.U. 236.717 Glu. D.!€n St/dio Crialivo Ltda - all d, §êd6,/
consoldaçáo/all d6 obielo - Mat. 238 703. NSC EngenheÍiã, Píojelos €
RêpreÊontâçáo CorÍrGíci.l Ltô - s.íd. d. sóo:.'/.dmBsao do sódo/a,t da
s€da/consotrd.çáo - M.ts. 238.812. OAX lrÍioàaliári. Ltda - alt & scdd
ru,n€nlo do capilãUall da adrBni.lr'rÉo ' Mar 239 960. Clini.â Odonlo-
logica Oóonto8€t Soci.drdc Súnplãs Ltda - dilroluÇro dà sodêdds -
Mat . 240.82,t. N.rIE & Nu^Gs Machr.lo Leí G.ri.lÍi.o Ltde-*lE - saida
dê só.,d.drnissâo d€ seivco6solideção - Maú. 245.508. JA - adminic-
l.afão dê 8'n3 Própno! Ltda - consoik âÉ.,/.ün.nlo dã câpdâl - Matr.
245 639. Fan - PÍoduto! N.tur.É LlrL - ME - coh8olÉ.çadat dô obFto
- M.n. 248 537. Grupo Colnum Con3ulloÍia. lnl€|mcdisÉo d. Negótjot
Ltdâ - ME - sáid. d. sôcidc...áo d. quolar.lt da §.ddcoGolrdeÉd
tl.nsí d. r.girto - M.t. 2a8 673. Inyolr.n N.v.g.çlo 6 Íraôlporlâ.
Ltdr - ME - collsolir.çáoltrnrí d. llgilno - M3lr. 249-u162. L.lÍâ. . Ci.
Á$as5oÕe 6rn ldioma! Llda - salda da sócdadítúc.ao cl€ 6ócro/all da
s€drícoÍrlolirsçad.I ir. adínni.t^.êo - Ma§. 25oa83. MaÍevih. Ono
PÍodução Murid â Exdoíçaô ô M.rEâ Lld. - adílirsâo d. 3&io,/alt
dr sdar'coo.olirrçàdelt d. daod nrÉor.lt rr. obFbrauÍÍi.nto do capl-
lãU.ll d. edíú&r.çao - M.r. 25t.3í8. h..cl3 - C6nAo 8r.!il€iÍo d.
CÉrrcis d5 Sáilô 16. - 3.1d. .L sôdo/co.lao d. auola§,/.I d. .êd. -
Má!. 252.029. Ltn ., S..vi)ú .rn AÍ CoÍxlicjoô.do c Va'lüleç& lrGcán;
cá L!És - c.s6áo .!, quoÉl/côo.old.éo - M.t. 252.444. LrÉ6r S.rvrços
em A. Corúkiooado . Vêntbç.o u.cânià Ltd. - saida da aóci./edii.-
sào ch Bócircôíúolidâç5d.n .díbiú.çao - M.r. 252-4e4. C.Í!a. Auto-
mãção dê Âmbbío. ÊirÊli - ME - con3olil.çadall d. otieio - M3n.
252.a83. AO!in!. Rêío.rn s ! Pinllrt. Pr.diab Ld. - ME - conloll(,t+fd
alt da dênoínimçadalt do o4sto - Mâf.253.063. Bumcrrt CoÍÉÍ§jo d.
Vàíqror LU. - rlt dâ 3.d./co.tolir.ç:(Yat d. obj.lo - Mâh 2í.331.
CO||ÍRAÍO3: Erp.ço Up S.Lo dr B€Lzr Soci«rrd. SimpL. Lldâ - ME
- M.t. 255.327. MA Àn ü.d.. ,tir.üc!r Eirrl - M.t. 255.328. ÍSFX -
ColBrrbrir .ln ilod. Ltrh - M.t. 255.329. E!ía.a Âr$rúrtuÍ. ê Proi.tol
Ltd. - M.ü. 255.330. EprÀ|e S.Íviro. . LoêCo dG EquiparÍlnba â Mt
qum.. Ltdr - ME - Mrt. 255.331. N.táli. Jol. ConaútoÍià 3ín P5iroro€i.
6 À33oo.do. LE. - Mâf. 255.33,:1. Eyccâí. OítetÍdogÉ Esp€cEltzad.
Ltd. - Mat. 255-333. Ukàgl Âlnôa.íi.l Ér.lr - ME - Meü. 255.33a. ESA
SupoÍb ÁdÍri .ü.tivo Ldâ - ME - f/iar. 25S 335. lbBoôÍ..! So{.rçó.r ln-
lêgrades LUâ - ME - Mar 255.336. VânlhÍto CapltJ Coítsdioíla em H6gó
oo3 L6a-Met 255337 A&.nçao S..aç6 lrádic6 L6r - Mar 255 33a.
M,to Eng..üáíú d. Tl'.§poíL! EilI - liiân. 255-339. Rb l.áí Cofi.lo.. d.
ríú,nÍ. Lrda - ME - Mrr. 255.3,t0. ÉSÍAruÍOs: rgrêi. Evengéric. Mi..
s'onâri! Ar36muái. d. Dôll. Miôi.làio PÍêg.odo . Palâvr. d. Cólo -
Alârlr€da UiíapunB n'31 - C.3. '13 - PewÍ!./Rl - M.'. 255.34'1.

Ano XXVI . Nll80. Rio de Janeiro LEf furç*f"ira, tf O. O"z".U.O. ZOf Z
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Travessa Ary Pinto Lima . 44

Niterói . RJ. CEP: 24120-180
+55 21 2199-2599. CNPJ: 00.885.818/000'l -39

Brasil Dados Públicos
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

Niterói, Segund a-teia,21 de Dezembro de 2015

À
Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara
A,/C: Sr.a Elizabeth Tosti
Setor de compras
Telefone: (43) 3266-81 00

Prezado(a) Senho(a),

Agradecemos o seu interesse em obter uma proposta para assinatura dos serviços DOinet.

1

Item Valor

Descrição: Busca textual pré-definida a qualquer conteúdo publicado
diariamente em diários oÍiciais. O aplicativo rastreia o aÍgumento de seu
interesse (qualquer palavra, nomes ou números) e traz o resultado direto na
pagina do diário oÍicial em PDF. O resultado é encaminhado por e-mail.

Palavras, frases, números diversos (Nome de pessoa/empresa, OAB, CPF,
CNPJ, Processos, Licitações, Pregões, Leis, Portarias, etc.)

Uso de operadores booleanos e caracter coringa

Envio da informação pare várias contas de e-mails

Envio de relatórios em planilha excel

Confira e abrangência de informações contratada.

Pesquisar nos segulntes cadernos:

1 -Atos de pessoal
2 -Atos normativos
3 -Editais,Avisos, Contratos
4 -Empresarial
5 -Marcas e Patentes
6 -Poder Executivo
7 -Poder Legislativo
8 -Prefeituras e Câmaras
9 -Tribunal de Justiça
10 -Tribunal Regional do Trabalho
t1 -Tribunal Reglonal Eleitoral
12 -Tribunal Regional Federal
13 -Tribunal Superior

R$ 570,00

I
t

PROPOSTA No. 21.í4911

DescriÇão

Assinatura DOinet Alerta - Monitoramento Diário

Tipos de Desouisa:
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Envolvêndo os Seguintes Estados e Jornais:

1-PR - D.Justiça do Estado do PR - Estadual (DJEPR), publicações diárias.
2 -PR - D.O. da Assembléia Legislativa do PR (DOEPRAL), publlcações

diárias,
3 -PR - D.O. do Estado do PR - Com., Ind. e Serviços (DOEPRCIS),

publicações diárias.
4 -PR - D.O. do Estado do PR - Executivo (DOEPR), publicações diárias.
5 -PR - D.O. do Município de Campo Largo (DOMCLG), publicações diárias.
6 -PR - D.O. do Município de Campo Mourão (DOMCPM), publicações diárlas.
7 -PR - D.O. do Município de Cascavel (DOMCSC), publicações diárias.
8 -PR - D.O. do Município de Cornélio Procópio (DOMCPP), publlcações

diárias.
9 -PR - D.O. do Município de Curitiba (DOMCB), publicações diárias.
10 -PR - D.O. do Município de Jaguariaíva (DOMIIV), publlcações diárias.
11 -PR - D.O. do Município de Londrlna (DOMLDA), publicações diárias.
12 -PR - D.O. do Município de Maringá (DOMMGA), publicações dlárlas.
13 -PR - D.O. do Município de Ortigueira (DOMORG), publicações diárias.
14 -PR - D.O. do Município de Piraí do Sul (DOMPIS), publicações diárias.
15 -PR - D.O. do Município de Ponta Grossa (DOMPGO), publicações dlárias.
16 -PR - D.O. do Município de São Mateus do Sul (DOMSSL), publicações

diárias.
17 -PR - D.O. do Município de Serranópolis do Iguaçu (DOMSIGC),

publicações diárias.
18 -PR - D.O. do TRE do PR (TRE-PR), publicações diárias.
19 -PR - D.O. do Tribunal de Contas do PR (TCE-PR), publicações diárias.
20 -PR - D.O. do TRT 9a Região, Estado do PR (PR-TRT-gR), publicações

diárias.
21 -PR - D.O. dos Municípios do Sudoeste do PR (DIOEMS-PR), publicações

diárias.
22 -PR - Diário Oficial dos Municíplos do Estado do PR (DOMEPR),

publicações diárias.
23 -UN - D.Justiça do CNI (CNJ), publicações diárias.
24 -UN - D.Justiça do CSJT (CSJT), publicações diárias.
25 -UN - D.Justiça do STF (STF), publicações diárias.
26 -UN - D.lustiça do STJ (STJ), publlcações diárias.
27 -UN - D.Justiça do STM (STM), publicações diárias.
28 -UN - D.lustiça do TSE (TSE), publicações diárias.
29 -UN - D.Justiça do TST (TST), publicações diárias.
30 -UN - D.O. da União Seção 1(DOUST), publicações diárias.
31 -UN - D.O. da União Seção 2 (DOUSZ), publicações diárias.
32 -UN - D.O. da União Seção 3 (DOUS3), publicações diárias.
33 -UN - D.O. do TRF da la Região, Administrativo (DO-TRFI-AD),

publicações diárias.
34 -UN - D.O. do TRF da la Região, Judiciário (DO-TRF1-JD), publicações

diárias.
35 -UN - D.O. do TRF da 2a Região, Public. Administrativas (DO-TRF2-AD),

publicações diárias.
36 -UN - D.O. do TRF da 2a Região, Publicações Judiciárias (DO-TRF2-]D),

publicações diárias.
37 -UN - D.O. do TRF da 3a Região, Administrativo (DO-TRF3-AD),

publicaçôes diárias.
38 -UN - D.O. do TRF da 3a Região, Judiciário (DO-TRF3-Jr), publicações

diá rias.
39 -UN - D.O. do TRF da 3a Região, Judiciário II (DO-TRF3-12), publicações

diárias.
40 -UN - D.O. do TRF da 4a Região, Public. Administrativas (DO-TRF4-AD),

publicações diárias.
41 -UN - D.O. do TRF da 4a Região, Publicações Judiciárias (DO-TRF4-JD),

publicações diárias.
42 -UN - D.O. do TRF da 5a Região (DO-TRF-sR), publicações diárias.
43 -UN - Diário da Câmara dos Deputados (DCD), publicações dtártas.
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44 -UN - Diário do Congresso Nacional (DCN), publicações diárias.
45 -UN - Diário do Senado Federal (DSF), publicações diárias.
46 -UN - Revista de Propriedade Industrial - Seção 1, Patentes (RPI-S1P),

publicações diárias.
47 -UN - Revista de Propriedade Industrial - Seção 2, Marcas (RPI-S2M),

publicações diárias.

Consultar disponibilidade dos Jornais/anos para conlralaçâo no site
httD://www. doi net.com.bÍ/bdov2/cobertura.aspx

Quantidade de têrmos cadastrados: í

Atenção: Limitado a 30 ocorrências/dia por termo cadastrado.

Quantidade de Estados contratados: PR e UN

Valor total da proposta com desconto: R$ 570,00

0!n02{

Se o pagamento for efetuado até a data de vencimento da proposta será(ão) concedido(s) o(s)
seguinte(s) benefÍcio(s):

* Será cadastrado mais í termo(s) gratuitamente no aplicativo Doinet Alerta, peíazendo um
total de 2 monitorados diariamente.

ATENçÃO: Condição para concessão do(s) benefÍcio(s):

Pagamento à vista até o vencimento da proposta..

Prazo da vlgência: A vigência do acesso será de 12 mes(es), contados 01 dia após a data de
confirmação do pagamento e assinatura do contrato..

Forma de Pagamento: À vista

Proposta válida: até 05/01/2016

Período de Assinatura: 12 mes(es).

Observações:

Descrição resumida das soluções DOinet. Atenção: Ver na proposta os serviços conlratados.
Precisão na localização das palavras no Buscador Doinet: Garantimos uma precisão alta na
localização das informações publicadas em todos os jornais, exceto nos jornais que as páginas são
digitalizadas não podemos estabelecer um percentual de acerto, visto que ele varia de acordo com a
qualidade de impressão dos jornais, que pode ser alta ou baixa.

Equipamentos e softwares Necessários: Computador Pentium lll ou Superior,2S6MB de memória
RAM, 100M8 de espaço em disco e acesso à internet banda larga. Requer sistema operacional
Windows ou Linux e Acrobat Reader 5.5 ou superior instalados. Equipamento inferior pode provocar
queda de peíormance. Sistema opera em plataforma Web.

Atenção: A DOinet Brasil Dados Públicos é distribuidora exclusiva das soluções DOINET@ para todo

PROPOSTA PROMOCIONAL
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o Brasil e não possui concorrentes. Vide Art. 25, § 1', da lei 8.666. Anexo à proposta segue a

certidão de exclusividade. Para encaminharmos a Certidáo de Exclusividade autenticada a mesma
deverá ser solicitada por telefone (21) 2199-2599 ou e-mail assina@doinet.com.br
Declaramos inteira submissão à Lei no. 8.666/1993 e ao Decreto Municipal no.3.22'111981. Estamos
cadastrados no SICAF e no SIMPLES.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Michel Antunes Lontra Dos Santos - Comercial - (0XX21) 2199-2599, E-mail:
campanha@doinet.com.br

,._ +55 21 2199-2599 - Ramal 4
0800 000 2599 - Opção Comercial
SKYPE: doinet.comercial
E-mail: ass ina@doinet.com. br
DOINET - Brasil Dados Públicos
Empresa Certificada ISO 9001:2008
www.doinet.com. br

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



21l1'v2016

000026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome: BPGR TECNOLOGIA E INFORMAGAO LTDA - EPP
CN PJ: 00.885.8í8/000í.39

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nq 5.172, de 25 de oúubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsidêrâção para fins dê certificação da regularidade fiscal; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei rP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://www.pgfn.Íazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211012014.
Emitida às 12:30:16 do dia 0111012015 <hora e data de Brasília>.
V álida até 29 I 031 2O'l 6.
Código de controle da certidão: 8FD2.8G47.9383.8í58
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.

1t1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA AT]VA DA UNÁO
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CÀI;íA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certilicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: oo88 5818/o oo 1-39

Razão Social: B PG R TEcNoLoGIA E INFoRl.4AcAo LTDA

Nome Fantasia:DIARIO OFICIAL INFORMATIZADO

Endereço: RUA ARI PINTO LIMA 44 CASA / FONSECA / NITEROI / ru /
24120- 180

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: 06/07/2016 a 04/02/2016

Certificação Número: 20160106011 10390927203

Informação obtida em 2L/OL/2O16, às 08:14:56.

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

htF6:/^rww.sifue.caixa.go!.úlE,Í.práalorÍlorr/Fg€CFSlmprimirPapd.asplARPêssoaMâhiz=71313sEVARP€ss@=7'Í3135&VARUÊRJ&VARlrscr=0... 1/1
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6' ALTERAçÃO E CONSOLIDAçÃO DO CONTRATO SOCIAL

6'Alteração e consolidação do Contrato Social da BPGR
Eletronic lmagem e Assessoria Ltda, que fazem seus
componentes em conseqüência da mudança de sua Razão
Social e alteraçào de sua atividade , alteÍando dessa forma as
cláusulas 1t e 2r, bem como dar nova redaçáo a êste Contrato
para atender os têrmos do novo Código Civil Brasileiro,
coníorme as cláusulas e condiçÕes seguintes:

GIOVANNA RÍMOLI OA SILVA FONSECA, brasileiÍa, solteira, publicitária, re§idente e domiciliada
nesta cidade, portadora da CI-RG N" 11740319-6, expedida pelo lFP, inscrita no CPF/MF, sob o no

078369047-92. e PATRICIA DE BRAGANçA AZEVEOO CARNEIRO, braaileira, solteira, anâlistâ
de sistemas, Íesidênte e domiciliada nesta cidade, porladora da CI-RG No,09316384-8 expedida
pelo lFP, inscÍita no CPF/MF, sob o no 018911677-31, ambas localizadas à Rua Ari Pinto Lima, 44

- Fonseca - Niterói / RJ - Cep.: 24.120-180. ÚNICOS SÓCIOS, da Sociedade dênominadâ,
BPGR EletÍonic lmagem e Assessoria Ltda, estabelecide à TÍavessa AÍi Pinto Lima, 44 - Fonseca

- Niterói/ RJ - Cep.:24.120-180, inscrita no CGC MF sob o no 00.885.818/0001-39, devidamênte
registrada na Junta Comêrcial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE no 33205423083, por
despacho de 2611011995 e última alteraçâo arquivada sob o NIRE no 00001279975, por dêspâcho
de 2311012002, pelo presente instrumento de comum acordo e na mêlhor Íormâ de direito
RESOLVEM, atterar seu Contrato Social, fazendo-o da seguinte forma:

a) Alterar a cláusula 'Í'do Contrato Social, em conseqüência mudança de sua Razão Social de
BPGR Elêtronic lmagem e Assessoria Ltda pârâ BPGR Tecnologia e lnformação Ltda,
permanecendo como fantasia o nome Diário Oficial lnfoÍmatizado.

b) Alterar a Cláusula 2r do Contrato Social no que refere-se ao ramo da atividade, ondê, "ã
empresa lem por Íim a êxploraÉo das atividade de prestação de serviços no desenvolvimento de
banco de dados, de recuperação dê imagem, escaneemento, digitaÉo, microfilmagêm,
reproduÉo de documentos, paÉis, plantas e desenhos, encadernação plestiÍicação,
Íornecimento de informações, indexaÉo e validaÉo de banco de dados, mastêrizaçáo e
duplicaçáo de COs, prensagem, suprimentos e equipamentos de informática, assinarura, vendã e
Íornecimento de livros, revistas e jornais ê tudo mais no ramo de assinaturas e imÍ,resscs, beÍ
como redação, pÍoduçáo e agenciamento de publicação nos principais vêículos de informaÉo e
comercializaçáo dos produtos', passaria a figurar como, a empresa tem por Íim a exploraçáô
das atividades de pÍestação de serviços de reprodução de programas de inÍor;nática en
disquetes e Íitas para consulta, pesquisa e íornêcimênto de informaçõês clêÍíônicas,
Íotocópias ê digitalizaÉo de documentos, no quê rêfeÍe.se a recuperação dê imagens em
mêio eletrônico e dígital, digitaÉo e indexação dê documentos, bem como assinatuÍa e
fornecimento de livíos, Íevistas, joÍnais ê tudô melg no Íamo de assinaturas ê iqpresso,

. selviços gráficos e veiculação de publicação nos principais veículos de in:oir::ação ?
comercializagão dos produtos.

c) À vista de modiÍicação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passâ â ter a seguinte
redação:

«-
"\

ü,

t1^'

0000es
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADo

1" - A Sociedade passará a usar o nome empresarial BPGR Tecnologia e lnformação Ltda,
permanecendo como fantasia o nome Diário OÍicial lnformatizado, com sede à Travessa Ari
Pinto Lima, 44 - Fonseca - Niterói - Rio de Janeiro - Cep.: 24.12G180, podendo criar e eúinguir
filiais ou outra dependência em qualquer parte do tenitório Nacional, mediante atteraÉo do
presente instrumento, devidemente essinado por todos os sócios.

2" - Seu objeto social é a exploração das atividades de prestação de serviços de reprodução de
programas de informática em disquetes e fitas para consulta, pesquisa e fornecimento de
informações eletrônicas, Íotocópias e digitalizaÇão de documentos, no que refere-se a
recuperaÉo de imagêns em meio eletrônico e digital, digitação e indexaÉo de documentos, bem
como assinatura e fomecimento de livros, revistes, jornais e tudo mais no ramo de assinaturas e
impresso, serviÇos gráÍicos e veiculaÉo de publicação nos pÍincipais veículos de informaÉo e
comercialização dos produtos.

3'- O cepital social da sociedede continuara de R$ 40.000,00 (OUARENTA MIL REAIS) divididos
em 400 (QUATROCENTAS) cotas de RS 100,00 (CEM REAIS), cada uma totalmente subscritas e
integrelizedes em moeda corrente do PaÍs, no ato das assinaturas do presente instrumento.

4'- De acordo com o disposto na cláusula TERCEIRA, o capital social ficará assim distribuído
entre os sócios quotistes:

GIOVANNA RIMOLI DA SILVA FONSECA 392 cotas R§ 39.200,00
PATRTCIA DE BRAGANÇA AZEVEDO
CARNEIRO

08 cotas RS .....800,00

Total = 400 cotas R$ 40 000,00

Paráqrafo Único - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do Cepital Social.

5" - O prazo de duraÉo da sociedade, será por tempo indeterminado, tendo seu inicic 3:r 2cl10/95

6" - A Gerência e AdminisÍaÉo da sociedade será exercida pela sócia Giovanna Rírnc.li da Silva
Fonseca, com plenos poderês para representar a sociedade em JuÍzo ou fora dele, junto ao3
órgãos Federais, Municipais, Estaduais e Autárquicos, cabendo-lhe assinar contratos. distratos,
dar e receber quiteções, respondendo pela guarda de valores, movimentação das contâi
bancárias, praticendo todos os demais atos necessários ao desenvolvimento das ati./;c?des da
sociedede, inclusive, o de constituir procuradores.

Paráarafo Único - Ficam os sócios dispensados de fazerem a caução prevista em Lei

7' -'O uso e emprego da designação social, cabe a sócia, GIOVANNA RIMOLi DA SIL\â
FONSECA podendo apenas ser usado em negócios da sociedade, sendo-lhe vedado o seu uso e
emprego em liberalidade de mero favor, tais como, avais, endossos ou fianças.

)

zlr(+-'
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8â - Para suas despesas particulares, ambos os sócios fazem jus a retiradas mensais a título de
"prôlabore", obsêrvados os limites da legislaçáo vigente, cujos valores serão levados a debito da
conta de despesas gerais da sociedade.

9'- O ano civil coincidirá com o ano comercial e anualmente a 31 de dezembro, será levantado o
balanço patrimonial e de resultado econômico da sociedade no qual o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do invertário, onde, os lucros
ou prejuÍzos apurados, serão distribuídos entre os sócios proporcionalmênte às suas cotas de
participações no capital social-

10" - Os lucros apurados em balanÇo, quando distribuÍdos, sêrão creditados em contas correntes
de cada sócio, cujas quantias poderão ser levantadas em qualquer época, desde que a situaçáo
Íinanceira da sociedade comporte.

1í" - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberaráo sobre as
contas e designarão administrador(es) quando for o caso, colocando os documentos à disposição
dos sócios, ate trinta dias antes da reunião ou da assembléia de sócios.

14' - Se os herdeiros e sucessores, do sócio Íalecido ou interditado preÍerirem e de acordo estiver
o sócio sobrevivente, a sociedade continuará com aqueles representando o "de cujos". A opÇáo
oferecida na presente cláusula deverá ser manifestada por escrito, pelos herdeiros ou sucessores,
dentro de 45 (QUARENTA E CINCO) dias contados da data do óbito.

15" - Em caso de divergência, o sócio que desejar sair da sociedade, receberá os seus haverês re
Íorma do estabelecido na cláusula 13'do presente, salvo proposta recíproca ou coirum acordo
enlrê as partes.

'16'- Os casos omissos, inclusive os de dissolução da sociedade, serão dirimidos de acordo ccm
as Leis comerciais, especialmente, as de sociedade por cotas e as de anônimas, r,o que ícr
aplicável.

lry,:'
UI

I ',

12' - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço,
direito de preÍerência pera e sua aquisiÇão se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteraÉo contratual pertinente.

13' - No caso do falecimento de urir dos sócios, os seus haveres serão apurados em balanço
extraordinário realizado até a data do óbito. Se o falecimento se der atê 30 dias após o balanço
ordinário, os seus havêres serão os determinados neste balanço. A liquidação dos haveres será
feita da seguinte forma'. 20Yo (VINTE POR CENTO) em dinheiro dentro de sessenta dias contados
da data do óbito, e os 80% (OITENTA POR CENTO) restantes em 24 (VINTE E QUATRO)
prestações mensais e sucessivas de igual valor, vencendo a primeira a 90(NOVENTA) dias
contâdos de data do óbito. Todas representadas por notas promissórias de emissão na sociedade
e avaliadas pelo sócio sobrevivente.
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17'- O(s) administrador(es) declara(m), sob pena da lei, que náo esta(ão) impedidos de
exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pêna que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, ou poÍ crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concoÍrência, contra as rêlaçÕês dê consumo, fé pública, ou a propriedade.

18e - Os contrâtantes para todos os efeitos judiciais, elegem o foro da cidade de Niterói como o
único competente parâ dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciando
assim, aos foros de seus domicílio futuros.

Sócio que tem direito ao uso da designaÉo social nos termos da cláusula 7" do presenlê
instrumento, e, de acordo com a portaria 83/67 do DNRC.

BPGR T."f*-. lnÍormação Ltda.

GIovANNA RíMOLt DA STLVA FONSECA, que assinai

E assim, por estarem justos, avençados e contratados, firmam o presente instrumento de nlÍato
social que é feito em 3 (três) vias de igual teoí e para um só eÍeito, peÍante duas testemunhas,
maiores, residentes nesta cidedê e a tudo presentes.

Niterói, rro

GIOVAN RIMOL SILVA CA

'i

PATRICIA DE B EA, DO CARNEIRO

JUNTA COIERCIAL DO ESÍADO oO Rlo D= .tÀt{EIRO

ffi 206123Ff,-3
67-2005/@57303 -

Rua d. corcêtçáo 72. c.nlro - Nilsrôi- RJ - Tât.: (§2!) 2a2, o6a5 - 2a2t 7600

:,

ffi: BPGR ÍÉc OLOG|À E IXFOTIACAO LTDA

innrrxroru 19/01/2005 E O REClSl,rO§OSO NÚÚFRO

00001492018
OATA : 19/1/2005

saú o€r6EÀ.E dô

trrI

re 07r(l

TESTEMUNHAS

)rrÍ,rn.r I P.rPrÉ -#ffi
ÉíçãAtuaoããoEo--
rdent. 06516788.4 l.F.P./RJ

598325

Paulo Luiz a
ldent. 4087404 CRC/RJ
CPF: 325.87í.987-04

6e sERvtço NoTAR|AL DE NtrERót
UsrEo Aâtonlô Corrt€lu C.qr.. . Trútd 

^n 
f,arh Àm.t.t dê fl.flo
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licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr. gov. bÊr**qC,og!

Proposta de Contrato
I mensagem

grifon@griÍon.com.br <grifon@grifon.com.bp 15 de dezembro de 2015 10:20
Para: lauritansb@pop.com.br, lauíta.campos@hotmail.com, pmnsb@onda.com.br, griÍon@grifon.com.br,
jabdesouza@hotmail.com, licitacao@nsb.pr.gov.br, angelmartinsnsb@yahoo.com.br,
ganafavalerio@hotmail.com, manunsb@hotmail.com, pmnsb@nsb.pr.gov.br

São Paulo, 15/12/2015
Encerram ento do contato: 30/01/2016

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIARIOS OFICIAIS

A GÍiÍon Brasil é atualmente a empresa lÍder de mercado no segmento de rêcortes eletrônicos de
todos os Diários OÍlciais no paÍs. Fundada em São Paulo para atender exclusivamente a órgãos
púHicos, é pioneira na leitura dos cademos relativos aos Poderes Execúivo e Legislativo,
pÍincipalmente as divisões que veiculam os atos dos TÍibunais de Contas dos Estados e da União

[fCE e TCU), ambos de suma importância à gestão govemamental que, até então, somente tinha
acesso à informação digital de publicações emanadas do Poder Judiciário.

Especializada na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em
âmbito estadual quanto federal, oÍerece atualmente o serviço de leitura e clipping eletrônico nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo,
Bahia, Para e Santa Catarina, dêvendo expandir a leitura para todos os estados da Federação.

As publicações são disponibilizadas diariamente por e+nail, pelo site da Grifon (mediante login e
senha) e pelo aplicativo Grifon AleÉa, um inovador software multiplataforma para gerenciamento
dos pÍocessos que tem por finalidade garantir o recebimento dos recortes êletónicos da Grifon de
forma eÍiciente, imediata e precisa. Os recortes podem ser baixados a qualquer hora a partir do
momento em que são disponibilizadas nos servidores da empresa, acelerando ê otimizando o
acesso imediato à inÍormação necessária. O cliente é alertado instantaneamente sobre seus
recortes recentes dos Diários OÍiciais do Judiciário, Legislativo, Executivo (inclusive TCE e TCU),
tanto dos Estados quanto da União, conforme os módulos contratados.

É disponibilizado ainda diariamente em seu e.mail o envio do Jomal Grifon, um jomal digital que
conta com informações do interesse público, tais como notícias jurídicas, artigos, jurisprudências e
doúrinas.

Além disso, a GriÍon assegura seus clientes por meio de um segurogaÍantia que certiÍica que as
obrigações contratuais seÉo respeitadas e todas as publicações serão entregues em tempo
processual hábil. Caso seja perdido um prazo iudicial especificado no Diário Oficial por uma falha

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ/M F: 21. 129.497 I OOOO1 -1 2

São PauloiSP - TEL (11) 3í8ffi100
grifon@grifon.com.br

--liAllL

Grifon

htFsr/màl.g@gle.cqn/mail/Lúo?.i=2&k= 14635'l4b4d&vie,úv=pt&q=píopcta&qs=tu€Esearch=qu€ry&th= 151asg5cbd/8b7fi&siml= 151a595cbd/8b76 1n
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E-mdl de lsmweb - Sduçõ6 paía lnternel - Propcta ê Cdúáo

da prestação de serviços, o Seguro Garantia ressaÍce o prejuízo deconente da omissão (até o vald!
de R$ 2 milhões).

Estamos colocando a sua disposição todos os pÍocessos do Diário Oficial da União e do Estado ,

conforme detalhamento do Anexo l, que citarem PREFEITURA i/IUNICIPAL DE NOVA SANTA
BAIRBARA por apenas R$ 395,00 mensais - R$ 4.740,00 anual.

1033n

FORIIIIA DE PAGAMENTO
O pagamento deverá sêr efetuado através de boleto bancário ou por depósito identificado com o
CNPJ, mediante emissão da respectiva fatura.

FUNDAMENTAçÃO LEGAL
O contrato poderá ser pactuado dispensando-se processo licitatório em Êzão do valor nos termos
do artigo 24, ll da Lei Federal 8.666/93.

ANEXO I

ilódulo Sétimo
PR - Trbunal de Contas do E§âdo do Paraná
PR - Diário ofichl Exedtivo
PR - Diárb OfichlComércio, lndústria e Serviços - CIS
PR - Diário da JustiF do Paraná - Tribunal Regbnaldo Trabaho dâ 9'Rêgião
PR - Diario Ofichldo MunicÍpio de Curitiba

ódulo Oitavo
PR - PODER JUDICÁRIo - Diário da Jusüça do Paraná

PR - Diár'n da Justiça do Paraná - Tribunal Regional Eleitoral

PR - Diário da JusÇ do Paraná . Tribunal Regional Federal da 4" Região 2' lnstâncb
PR - Diário da Justip do Paraná - D6rio dos Municípios

JESSICA PEREIRA

Equipe
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

ht$§/mail.googie.cqn/mEil/rr'O?Ii=2&ik=14§i514Yd&view=pt&q=proposta&qs=tÍuo&s€aÍch=q'r€ry&tF151a$5cbd/8b78&§iml=151â595cbd/8b76 212

Caso estejam de acordo, favor responder este e'mail com a forma de pagamento para que possamos
programar em nosso sistema a renovação e enviar a minuta do contrato, para que seja assinada e

enviada até a data de encenamento do contrato atual.
Por oportuno e confiando no sucesso dessa parceria, reiteramos protestos de estima e consideração.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
C N PJ: 2í.129.1197 I 0OO1-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tribúários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimênto matriz 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 contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11daLei tP 8,212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lntêmet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.bP.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 02/1012014.
Emitida às 15:46:30 do dia 2311012015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20104,12016.
Codigo de controle da certidão: 6335./t6GD.8D26.25F3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1t1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rocêita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
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Cá,';íA
CAIXA ECONÔMICA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 277294971ooo7-72
Razão Social: GRIFoN BRASIL ASsEssoRrA LTDA Epp

Endereço: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12399 SALA 106 ALA B /
BROOKLTN / SAO PAULO / SP / 4578-000

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: 12/07/2016 a 10/02/2016

Ce rti f i ca çã o N ú mero : 20t60172O6573 1 6 19942 1 1

Informação obtida em 2L/OL/20L6, às 08:16:20.

2X0í2016 http6J^,vww.sifge.caixa.gov.br/Em p.esdCrí/C ríFgec FSlmp.im irPapd.aspryARPessoaM atriz=2220'1689&VARPessoa= 2220'1689&VARUÊ SP&.. .

030035IET@@

httpsJ /vww.siÍgs.caixa.gpv.br/EmpíesdcríCrflFg€CFSlmpíimirPapd.aspA/ARPess@Matriz=2220'1689&VARPess@=201689&VARUÊSP&VARlns... l/1

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

GRíFOI.I BRASIL ASSESSORIA LTDA

Pelo pÍesente instrumêoto e na mdhoÍ Íoíma de dteilo, as paÍtes;

JOAOUIM FONSECA, bíasileiro. divoÍciado, advogado. poítadoí do documenlo de identidade
pÍofis§onal OAB/SP 3í4.215 onde mnsta RG no 8.771.504-1. inscÍito rlo CPF sob No

831.953.948{.1, e TC.CRC No. 1SPí24373G5 íesidenle e domiciliâdo na avenidâ Almirante
Saldânha Gâme, 175 apartamenlo 128 no bâino Ponl,e da PÍâia no MuniJpio de Santos-SP
CEP: Í 103G401 e.

ALESSANDM PATRICIÂ DE SOUSA, brasileka, §drêiã, dnfuti"rradoía du onpíôsas. inscÍitâ
m CRA/SP sob M 81.571, poítadoía da Cédula de ldentidâde RG tlo 25.'167.154-9, expodida
pda Sesetaria de S€gurarça Pública do Estado de São Parlo o do C.P.F sob M í5O.114-9{B
98. Íesidonte B domiciliâdo na evenida Almirantê SaldaÍüa Gama, 175 aparlemento í28 no

bairÍo Ponta da PÍaiâ no Municipb de Santos-SP CEP: 1í030-40í constituem urna
sociedade limitada, mediante as seguintos cláusulas:

1'.) A sociedad€ gira sob o mme empÍesarial GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

2'.) Endêreço Avonk a das Naçô€s Unidas, 12.399 - coniunto 106 alâ B, Brooklin. Municipio
de São Paulo-SP CEP: 0457&000.

3'.) A socildade tem por otrjoto social: Sêívi;os do as.sosso.ia à eÍrtidades publicas nas áreas
de contrabilidade, adminislÍação íinaÍEeira e patÍimonid nos teÍÍÍlos do aÍtigo 25 do DL

0.29í46, salvo os píovistos na alínea C, elaboíêção do programas ds computadoíss para

entidades publicas, píestação dg conbs para.triúnais e infoÍmaçõe§ ds recútes detÍônicos
dos oficbis.

4'.) A Íesponsabilí:,ade técnic?qpebs seÍvbos pÍestados pela sociedade de acoÍdo coÍn o
objeto social êstará a caÍgo do sócb JOAQUIM FONSECA Advogado OAB/SP 314.215 e

tá:nico em contabilidade, CRC 1SP12437yO§, quB Íespond€íá pdo§ seÍviços pre\rislos no

{tigo 25 do OecÍêlo Lei 9.29d46, sdvo os píevbtc na alin€a 'c' sócie ALESSANDRA
PATRICIA DE SOUSÀ administÍado(a da empresas. qu€ §êívlçOS

preslados pda sciedde que náo são p.ivativ6 de
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JUCESP

GovERtao oo esÍADo DE sÃo pAULo
sEcR6ÍÁaq h€ DEsEN\ósvHE{ÍoEco ôÍlco, ctÊNclA E rEcNoLoGtA

- - fuigl corltf,Cut oo sróo oe slo pauLo . JrrcEspa.a, ..a. a

a

gEçLqRAÇÃO

Eu, JOAQUIM FONSECA, poÍtador de Cédula de ldentidade no 8771504t. inscÍito no Cadastro
de Pessoas Fisicas - CPF sob no 831.953.948-04, na qualidade de titulaí, sócio ou responsável
legal da empresa GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, DECLARO estar ciente que o
ESTABELECIUENTO situado no(a) Avenida das NaçÕes Unidas, 12399 , CONJUNTO 106 B ,

BÍooklin Paulistâ, Sâo Paulo, Sâo Paulo, CEP 04578-000, NÃO PODERÁ EXERCER suas
ativadades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalaÉo e
Íuncionamenlo no local indicado, conforme diretrizes eslabelecidas na legislaÉo de uso e
ocupaÉo do solo, posturas municipais e restÍiçÕes das áreas de proteção ãmbiental, nos
teÍmos do art. 24, §2 do Decreto Estadual no 55.660120'10 e sem que tenha um CERnFICADO
DE UCENCIAITENTO INTEGRÂDO VÁUDO, obtido pelo sisterne Ma Rápida EmpÍesa -

Módulo de Licênciamento Esledual.

Declaro ainda estar ciente que gualqueÍ alteÍaÉo no endereço do estabelecimenlo, em sua

aüvi{rade ou grupo de aüvftJades, ou em qualquer outÍa das condiçÕes determinantes à

expediÉo do Certificâdo de Licenciamento lntegrado, implica na perda de sua validade,

assumindo, desde o momento da alteraçâo, a obrigaÉo de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissâo do CeÍtificado de Licênciamento lntegrado podeÍá

ser solicitada por representanto legal d6vidam€ote habilitado, presencialmênte e no ato da

retiÍada das certidÕes relativas ao registro empresarial na PÍeÍeitura, ou pelo titular' sócio, ou

contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa JuÍidica (CNPJ) diÍetamente no site da

Jucesp, através do módulo de licenciarnento, mediante uso da respe{*iva certificsçâo digital

4í-q-rq

IM FONS

RG 87715041

ON BRASIL ASSESSORIA LTOA

ida
da Sitvã
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL OAS PESSOAS NATURAIS E TABEUÃO DE NOTAS DO 30'
SUBDISÍRITO . IBIRAPUERA

8ÃO PÂULo - sP
COüARCA OE SÀO PAULO .E§íâDO OE 3ÂO PAULO

I E€UAO ROOR'OO VÂL\IERDE OII{A  RCO

$or
Livro no 0818. Página(s) t291L37.
PROCURA6O BASTANTE QUE FAZ:..GRIFOil BRASILÂSSESSORIA LTDA - EPP.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de mato de dois mil e quinze (2015), nesb
Serventia do Regisbo Ovil das Pessoas NatuGis e -Tabellão de Notas do 30"
Subdistrito - Ibirapuera, do município e comarca da Capital do Estado de São paulo,

perante mim, compareceu mmo outorgante a sociedade adiante nomeada, que
apresentou os documentos ôbaixo mencionados e ídentificou-se como sendo:
GRIFOÍ{ BR SIL ASSESSORIA ITDA - EPP, com sede na Avenida das.Nações
Unidas no 12.399, conjunto 106. ala B, nsta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob no

21.129.4971A001-12,.com seu contrato social datado de 0U09lZ0t4 devidamente
arquivado na JUCESP - Junta Comercial do Estado dq São Paulo - sob no

3522871617-8, em sessão éo dia 2910912014, Declaração de Enquadramento - EPP

dâhdâ de 0L109120L4 arquivada na msma JUCESP sob nos 829.002/1+5 e

35228716L7-8, em sessão do dia 29109120L4, Ficha Cadastral Simplificada emitida
eletronicamente em 25i05/2015 pelo site www.jucesponline,sp.gov.br, autenticidade
no 58551109, que ficam arquivados nesta S€rvenüa, em pasta própria sob no

417, folhas 17tlL77; neste ato representada nos termos da cláusula 8a de seu

contrato soclal, por seu sócio e administrador, JOAQUIM FONSECÀ, bÍasileiro,

divorciado, advogado, portador dô carteira de identidade profisslonal da OAB/SP

inscrição no 3L4,2L5, onde consb ser detentor da cédula de identidade RG

8.771.504-I-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 831.953.948-04, residentê e

domiciliado na rua Sansão Alves dos Santos no 343, apartamento 3107, nesta

Capital, identificado como o próprio por mim, através do documento de idenüdade

apresentado, cuja capacidade para o ato reconheço. A seguir, gor ela outorgante, na

forma representada, me foi dito que, até a prêsente data inexlstem guaisquer

alterações sociais posteÍiones aos atos socieÉirós aqui mencionado§, e que

por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitul

seus bastantes procuradores, JESSICÂ-'IBÂNHES PEREIRA. brdsileira, solteird,

coordenadora, detentom da cédula de identidade RG no 35664972 e inscrita no

CPF/MF sob no 351.824.598-82, residente e domiciÍiada na rua Alfredo Marcondes no

26, Jardim Gustav-o Corea, no município de Carapicuiba, neste Estado; TIAGO

GoNcALvES FoÍtlsECA, brasileiro, solteiro, analista comercial, detentor da cédula

de identidade RG no 43148.6712-SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob no

324.37L,078-27, rcs:dente e domiciliado na avenida Antonio de Souza Noschese no

1675, blcr;o'07, apartamento 92, Parque Contjnental, nesta Capibl; ê LEANDRO

FRANOUEIRA VAllEibrasileiro, solteirg, gerente operacional, detentor da cédula

de idenüdade RG no 32.424.699-7 e inscrito no CPFIMF sob no 351.897.u8-60.

residente e domiciliado na rua Antônio Julio dos Santos no 201; bloco 4, aparbmento

ilililttllilIilruffi[rufifi]flilil|fl
10632602118205.0001 12968{
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mendonado. E de como assim disse, lavrel este instrumento q lido e achado

conforme, outorgou, aceitou e iassina. EÍnolumentos: R$ J08,08; Secretaria da
Fazenda: R$ 30,72; IPESP: R$ 22,76; Registro Clvil: R$ 5,69;-Trlbunalr de Justiça: Rg

5,69; Sanb Casa: Rg 1,08; Iss: R$ 2,16; Total: R$ u6,18. Nlda lmais, dou fé. Eu,

(a.) FEUPE NUilES RODRIGUES DA SILVA, ESCREVENTE AUTORIZADO, a lawei.

Eu, (a.) I{ILTON FONÍANÀ Tabelião Substituto, subscrevo e assino. (a.a.)

JOAQUIT.I FONSECÂ | NILTON FOilTAI{A | . Nada mait dou fé.- Este primeíro

traslado é cóCa ftel do

e

EM T6TEMUN OA VERDADE.

original, comçriiese de tês páglnas com a rubrica

de 01 à 03, o qual fol expedldo nesta data.

a escrevl, conferi, dou fé e assino em público e raso.e
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NNZÃO SOCIAL: AUTOCLIP SPDTI LTDA

ENDEREÇO: R. JOAQUIM MARINS, í086 BOTUCATU§P- CEP í8603-120

CNPJ: 10.777.333/0001-85

CONTATO: GIANTIAGO SILVA DAVID

A Prefeitura Municipa! de Nova Santa Bárbara - Pr.

CN PJ: 95.561 .080/0001 -60

Fone/Fax: (43) 3266€100

E-mail: licitacaonsb@gmail.com

soLtctTAÇÃo DE oRçAMENTO

Carimbo com CNPJ:

Âutodip S.rv. Pql. DG. Ifcnol. lnfo. LTDA
CNPJ : 10.777.:]:Xtno$l€5
l. Joquim Írllriru, 1ffi6 - Botuc.turSP CEP 18603-ü10

R$123,00 /
MÊS

01

Contratação de empresa que forneça diariamente via
correio eletrônico e website o boletim de publicação em
nome do município de Nova Santa Bárbara, no mínimo
as publicações especificadas abaixo.
PR- Tribunal de contas do Estado do Paraná.
PR - Diário Oficial Executivo.
PR - Diário Oficial Comercio, lndústria e Serviços - CIS
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional do
trabalho 9' Região
PR - Poder Judiciário - Diário da Justiça do Paraná
PR - Tribunal regional da Justiça do Paraná.
PR - DlÁRlO DA JUSTIÇA DO PARANA - Tribunal
regional federal da 4a Região 2" lnstância.

Assinatura:

Data: Botucatu, 17 de Dezembro de 2015

Ite sERVrçO
m
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CERIDÃO NEGATIVA DE DÉB[os RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - ME

CNPJ: í0.777.3Í13/000í A5

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que não constam
pendências em seu nome, relativas a céditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nâs alíneas 'a' a 'd' do paragrafo único do art. 1í da Lei tP 8.212, de 24 de julho de í991.

A aceitação dêsta certidão está condicionada à verificação de suâ autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgifn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Ê 1.751, de 0211012014
Emitida às 14:47:31 do dia 181122015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/20í6.
Código de controle da certidão: 00F4.8185.C815.D802
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PDF Compressor Free Version 
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'vww.sifge.caixâ.gov.br/Empresdcí/CrfiFgecFSlmprimirPapd.asp?VARPessoâMakiz=158975'12&VARPess@=15897512&VARUÊSP&...

@@

Cí^IxA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 7o77733310007-Bs
Razão SociaI: AUTO CLIP SERV PESQ DESENV DE TEC DA INF

Endereço: RUA JOAQUIT''I T4ARINS 1086 / RECANTO AzuL / BoTUCATU / sP /
1860 3 - 120

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: 07/O7/2Ot6 a O5/O2/20t6

Certificação Número: 2016010706192698321666

Informação obtida em 21/0t/2O16, às 08:17:48.

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

http6r rww.siíge.caixa.gov.br/EmpresdCríCrÍ/Fg€CFslmprimirPapel.asp?/ARPessoaMabiz=15€97512&VARPessca=15897512&VARUÊSP&VARl16. . 1/1
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PREFEITURA MUNICIPALm**ffi
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 21 de janeiro de 2O16.

De: §etor de de Licitações

Assunto: Contratação de empresa para fornecer diariamerte via correlo
eletrônico e webslte boletim de publlcaçôea eE nome do
Municipio de Nova Santa BrÁrbara.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamentária para contratação de empresa para fornecer
diariamente via correio eletrônico e website boletim de publicações em nome
do Município de Nova Santa Bá,rbara, conforme solicitado pela Sra. Angelita
Oliveira Martins Pereira, Departamento JurÍdico e autorizado pelo Sr.
Antônio Carlos Bignardi, Secretário de Administração, num valor máímo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), por um período de 12 (doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elalne Sanúos
Seto Licir

Rua WalÊedo Bittencoüí de Moraes no 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250{00 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E-mail - licitacaoônsb.or.eov.br - wr,vw.nsb.pr.gov.br

Para: DepartamentodeContabiüdade

c
^
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PBEFEITURA MUNICIPAL

mft#HR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida
porVossa Senhoria em data de2110112016, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para contratação de empresa para
fornecer diariamente via correio eletrônico e website boletim de
publicações em nome do Município de Nova Santa Bárbara, conforme
solicitado pela Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira, Departamento
Jurídico e autorizado pelo Sr. Antônio Carlos Bignardi, Secretário de
Administração, num valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por
um período de 12 (doze) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária

02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04j22.0050.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 220.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,21 de janeiro de 2016.

Atenciosamente,

é

Laurita d So Campos
Contad

cRc 045096/0-4

Rua Walfiedo Bittencourt dc Moraes n' 222, Ccnüo, Fooe 43. 3266.E 100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bar4
Paraná - l4ryJsb.pl€ottbl
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PREFEITURA MUNICIPAL qÃ

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

De: Setor de Licitações

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Contratação de empresa para fornecer diariamente via correio
eletrônico e website boletim de publicações em nome do Município de Nova
Santa Bárbara.

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Angelita

Oliveira Martins Pereira, Departamento Jurídico e autorizado pelo Sr. Antônio Carlos

Bignardi, Secretário de Administração, solicitando a contratação de empresa para

fornecer diariamente via correio eletrônico e website boletim de publicações em nome

do Município de Nova Santa Bárbara, num valor máximo previsto de R$ 2.000,00

(dois mil reais), por um período de 12 (doze) meses e informados pela divisão de

contabilidade da existência orçamentária através da dotação:

02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04.122.0050.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 220.

Outrossim, encaminho a Vossa Senhoria este processo para que
tenha o parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Luditk dos SanÍos
Setor de Licitações

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

Bátbar4 Paraná- E-mail - Iicitacao@nsb.pr.eov.br - wlvw.nsb.Dr.gov.br

Estado do Paraná

Nova Santa Bárbara PR, 25 de janeiro de 20í 6.

Prezada Senhora
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Do: Depto. JurÍdico

Poro: Prefeito Municipol.

PARECER JURIDICO:

Dispenso de liciloçôo no. 002/2016.

conlroloçõo de empreso poÍo Íornecer

dioriomenle vio conelo elelrônico e websile

boletim de publicoções em nome do Município

de Novo Sonlo Bórboro.

l- Do relqlório

O Setor de Licitoçoo encominhou o

procedimento de Dispenso de Liciloçõo no. 002/201ó, tendo por ob.ieto o

controtoçõo de empreso poro fornecer dioriomente vio correio eletrônico e

website boletim de publicoções em nome do Município de Novo Sonto

Bórboro poro fins de porecer.

O mesmo foi distribuído o este Deportomento

Jurídico o fim de obter porecer jurídico referente oo procedimento supro

mencionodo.

Depreende-se dos outos, que o Deportomenlo

de Contobilidode informou o existêncio de previsôo de recursos de ordem

orçomentório poro fozer foce às obrigoções deconentes do controtoçõo, no

volor móximo de R$ 2.000,00 (dois mil reois).

E o relotório.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - Fon€r'Fax (0Ã43) 3266-8100 - E-meil: lE!!bl@ljb.!!.gsrbr - Nova Santa Bárbare - Paraná
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ll - Do Mérito

utilizoçôo do

mencionodo.

O pedido do porecer reside no possibilidode de

dispenso de licitoçõo poro o controtoçõo do objeto oro

A proposlo tem fundomenlo jurídico em rozõo

do volor, previslo no ortigo 24, inciso ll, do Lei 8.666/93, o sober:

(...)

ll - poro ouíros serviços ê compÍos de volor até

l0% (dez por cento) do limite previslo no olíneo

"o", do inciso ll do orligo anlerior e pdrct

olienoçôes, nos cosos previsÍos nesfo [el', desde

gue nôo se refirorn o porcelos de um mêsmo

serviço, compta ou olienoçôo de moior vullo

guê posso ser reolizoda de umo só vez;

Vejomos o que o doutrino nos diz:

Licitoçôo dispensóvel é oquelo que o

AdminislroÇõo pode deixqr de reolizor, se ossim

lhe convier. A lei enumerou 2ó cosos (ort. 24). Os

serviços (que nõo sejom de engenhorio) e os

compros olé 10% do limite previsto poro o

convile (or1. 24, ll) podem ser conlrotodos

direlomente pelos mesmos motivos que

outorizom o dispenso de licitoçôo poro obros e

Rua WâlfÍedo Brttencoun Moraes, 222 - FonerFâx (0u43) 326&8100 - E-mail: pE!§bl@bg.gelLbr - Nova Santa 8árbera - Paraná

lut. 24. É dispensóvel a ticitoçdo:
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serviços de engenhorio de pequeno volor, ou

sejo, por nôo comportorem proteloçôo e

formolismos burocróticos. (MEIRELLES, Hely Lopes.

Licitoçõo e Conlroto Adminislrolivo. l4 ed. Sôo

Poulo: Molheiros,200ó, p. I l3).

Trolo-se, como se vê, de oulorizoçõo legol poro

que, desde que observodos os requisilos fixodos no dispositivo, o gestor posso

deixqr de instouror o licitoçõo e conÍrotor direlomente compros e serviços

gerois poro o Administroçõo.

A economicidode é, em sumo, o fundqmento

do referido dispenso de certome licitotório. Observe-se que o liciloçôo iem

um cuslo finonceiro poro o Administroçôo Público e hó hipóteses em que este

custo finonceiro é superior oo benefício que delo, Iiciloçôo, odviró.

Nesse ponto, possomos o polovro do

Procurodor-Gerol do Tribunol de Contos do Uniõo, Dr. Lucos Rocho Furtodo,

que, o respeito do temo em opreço profere lúcido comenfório: "Nesses

cosos, o legislodor enlendeu que, em rozdo do pêquêno valor o ser

conlrolodo, nõo se juslificorio o reolizoçõo de llciloçdo em foce do volor da

futuro conlrotoçdo. É sobido que o rcolizoçôo de licitoçdo gero ônus poro ct

Adminislroçdo. de modo que o cusÍo de suo reolizoçdo nõo jusÍificorío seus

beneficios".

Assim, de ocordo com o diplomo legol,

comumenle conhecido como Lei de Licitoções, poderó ser dispensodo o

licitoçõo poro conlrotoçõo de serviços com volor estimodo ote R$ 8.000,00

(oito mil reois), coso ultroposse esse volor necessório à oberturo de licitoçôo,

em que o modolidode odotodo deve oler-se oo limite de volor conslonte no

ort. 23 do Lei n". 8.óóó193.

Rua Walftêdo BitlencouÍt Morees, 222 - Foner'Fax (0u43) 326&8100 - E-mail: lI!§UAprb-l[4qqk - Nova Sanliâ Bárbara - Paraná
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Ressollom o doutrino e o jurisprudêncio que o

dispenso de liciloçôo deve ser excepcionol, pois o regro é que lodo o

controtoçõo do Administroçôo Público deve ser precedido de licitoçôo, poro

preservor o princípio do supremocio do interesse pÚblico.

Portonto, o crilério de limite de preÇo só foi

odolodo pelo legislodor poro, em coso de compros ou serviços de pequeno

volor, pudesse o poder público controtor pelo modolidode mois célere de

licitoçôo ou, excepcionolmente, dispensor o liciloçôo, jó que exislem

hipóteses em que o licitoçôo formol serio impossível ou frustrorio o próprio

consecuçôo dos inleresses públicos. O procedimento licilotório normol

conduzirio oo socrifício do inleresse público e nôo ossegurorio o controtoçôo

mois vontojoso.

Ausêncio de licitoçôo, nôo equivole à
controtoçõo informol, reolizodo com quem o odministroçôo bem entender,

sem coulelos nem documentoçôo.

A controloçÕo direto nôo significo inoplicoçôo

dos princípios bósicos que orientom o odministroçôo público, ou sejo, nõo

corocterizo poder discricionório puro ou livre oÍuoçôo odminislrotivo.

Permonece o dever de reolizor o melhor conlrotoçôo possível, dondo

trotomento iguolitório o todos os possíveis controtontes.

Por isso, num primeiro momento, o
Administroçõo verificoró o existêncio de umo necessidode o ser otendido.

Deveró diognosticor o meio mois odequodo poro olender oo reclomo.

Definiró um objelo o ser controtodo, inclusive odotondo providêncios qcerco

do eloboroçõo de orçomentos, opuroçôo do competitividode entre o
conkotoçõo e os previsões orçomentórios.

Rua Walftedo Bittencourt Moraês. 222 - Fone/Fax (0).143) 328&81 00 - E-mail: p!s!!b@!§b-pr_ga!.bÍ - Nova Santa Bárbara , paraná
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Ao que vejo, pelos documentos que instruem o

presente processo, todos essos providêncios forom lomodos.

Por fim, umo recomendoçõo, definido o

cobimento do controtoçõo direto, o odministroçôo deveró pesquisor o

melhor soluçõo, tendo em vislo os princípios do isonomio e do supremocio e

indisponibilidode do Interesse público. Logo, deveró buscor o melhor soluçõo,

respeitondo (no medido do possível) o mois omplo ocesso dos interessodos à

disputo pelo controtoçõo.

lll - Conclusôes

Estudondo o coso, concluo que o controtoçõo

dos serviços do objeto em epigrofe, observondo o Lei no. 8.666193 e suos

olleroções posteriores, em especiol o disposto nos ortigos 23, inciso ll, olíneo

"o" e 24, incisos ll, hipótese em que se enquodro o consulto submetido,

configurondo ossim o interesse, bem como estondo o preço menor proposto

compotível como prolicodo no mercodo, opinomos pelo Dispenso de

Liciloçõo.

Sugiro o Vosso Excelêncio à remesso desse

porecer o Comissôo de Licitoçõo poro continuidode do processo licitotório.

coso sejo vosso entendimento.

É o meu porecer

Novo So Bórb 29 de Joneiro de 2.01ó.

Angel
o

Rua WalÍÍedo Bittencourt Motaes,222 - FonelFa\ (0)«43) 3266-8100 - E-mail: p![lsb@!§brI4ayü - Nova Santa Bárbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
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TCEPR

YslEr

Detalhes processo licitatório

CPF: 4271512958 (!ogpu)

I'4UNICIPIO DE NOVA SANTÂ BÂRBÁRÂ

Editar

0210212016

Dotação OrçamenÉ.ia* 03001041 220050200433S039ô000

Pre@ máimo/Referência de preço - 2.000,00

I,lodalidade* Processo Dispensa

Número editarprocessor 3

DêscriÉo Resumida do Obieto*

Entidàde ExeGrtoÍa

CONTRÂTAçÃO DE ÉMPRESA PARA FORNECER OIARIAI4ENTE VIA CORREIO

ElfÍRÔNlco E wEBsÍE BOrErrM DE PUBUCAçõES EM NOME DO T4UNICíPIO

DE NOVA SANTA BÁRBARÂ

Data Cancelamenb

Dâta Pudicado TeÍmo ratificação

Âno* 2016

httpi//servicos.tce.pÍ.gor,/.br/TCEPFliMmicipaüAMUDetalh€sProc€ssocoÍnpra.aspx 1t1

No licitação/dispensa/irexigibilirrade* 2
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Eatado do P.raná
ilorffi§f;iütfr

DTSPENSA DE LTCTTAçAO

N" 2l2ot6

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 0,312016, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, ptrâ CONTRATAçÃO Elp EMPRESA PARA

FORNECTR DIARIAMENTE VIA CORREIO ELETRÔNICO E

WEBSTTE BOLEITM DE PUBLTCAçÔES EM NOME DO

MIINICÍPIO DE NOVA SANTA BT{RBARA, conforme solicitação

feita pelo Gabinete do Prefeito, e sendo atendidas as nornas

legais pertinentes e na forma dos artigos 24 e 26 da Lei 8666193

e posteriores a-lteraçÕes, caracteriza-se a referida dispensa de

licitação.

Nova Santa Bárbara , 02l02l2016.

Valério
ICIPAL

Âv. Walter Guimarâes da Costa nô 512, Fone/Fax(0,.3) 3266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001J0

E-mail: uq!§U@o!!asaÍn& - Site: www.nsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

41,
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/a Santa Bárbara Estado do Parana
PROfES9OR SUBSITruTO ÍEl{PoR Crüo (Prir.lro o! S.fliido P.drao)
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: ÊíBalrà M 6.d.. Éerdn d. ?í.'Éã..E n r,FctiÉrêúrlr.orur.oF.§!!.r*r,.ú!.osá.ipb.dAnodêiiràr.d.,
cú..!Í5!. p.d.Stic4 EsFào â tàdô.h ê aF.ço I ffiÍi. dúir.ç& do Fobild dã .ór:(5 ...d.., rê3tào (kr.âúr. r..-tÉ :

. d. p.dÉ dê +{dãú.. Elq.t fao de .xpsihc,. .ír.6.odí. ürELç& .úê . odEgào ..odr. o @dno € rrô€. r..úrl ,

: El!ào..çe ê !pt.ç& ê F!9gh pêda{ogià. .lâ!o.!çáo . ornp*nálo d! pie|o d. ü.b.tho, ltbàelêciníttô & rsm{h. de :

êlct'&lintàro p..r c,iiflçâr PflÉ.. ârtêIá§& ..d!-cdnúiLd.. pLftlh!írtô, o.g$í'asfo . .rsqrção d. a{&§ iÉÉntls a:
, dêãnotvBríro ttlrzl d. ci.l{., e.rp{frrÍlãrb . r!í*úo ô d...lrÍúii.úo d: ciarça triâsà . âp$6ç!o d. cors.6 ddáü.ô!. :

êdüião hârêlE pe c ensim tuidáhsrid. PadrtreÍcs ãrri.!ãÍei llx6e. tédêí'cra, |ea.ergc* n pntis esi.Í
coxuNs Âos EtipREco3 oE riyELgupE8to8

Linlue Poíliu.i.r Aiáiise . nblFrLçáo d€ l!r1o (cs.p.ee.!& thàd; P.nb óâ El. & ar1oI ii!às c.nlr.a d6ê.v.t da3 .r r.d.
pâ,tícq i'l! àd.r)i êÍrí.6. TiFloÍirs lâôrúi EhG.tÉ d. c.€.b . c.àà<à l.Àd: Oír.!r!nt ffir.l Ía/tr.çâ S.áík . leo! .
bm.. .íab., .rtc0rrr!6 Éricj6 . coÍsonâol.b, tuqllo dú clõs.. d. ,.iavr.s; §6.ârtá {sáôiaiEê

orsPENsa D€ LrcÍTÀÇÀo Nô 12016
Oe 6.do dr o p,o.edÚn.no ad.inlstairo inrO** poto t',!u;plo de Nova SaDia BáôaE, oôl:lo do prolocob o'02tr016.

íolsr€nts áo Fo.!.so d,â dÉrêí'!â d€ ladláção. pâla COI{IFÂTÁÇÁO oE SERVIÇOS oE ÀR8ÍÍRÂGEM PARA O 3: C.AIVIPEOi.qTO
MI,NICIPALOÉ Ft TEaOLDÉCÂ PO,.onr.rÍrloliltaçãoÍêibDolaS€.ÍdâÍiâd.EducaaâoEsDo.l€.Cútúrâ,e.€'xbâlã(fidô!âs
ioíÍnas legáis peíÚ|..|t6s a ná btru dos á.litos 24 s 26 dâ l8i trt66tr3 e gclsriri. alt€rãçôs!, c -..l8íizâ-!€ â r.ha l6pêrlrâ dê
liilâ@. No/e S€dâ Bá.!á.â PB.O2l02l2016.

Oâud€lri vâlé.o - PREFEITO MUNICIPÁL

DTSPE{SA oE LrcrÍaçÀo l.lP z2O 16
Ds acodo c..n o p.@dimê.ro âdtrhbt'.tiw hsl,âuado @ tíúidrro de l.lo€ Sãíra 8áôa_a, obiro do p.c o(Dlo n" 022016,

ísÍgrsília ao Dllr.sso d,B disoema dr [qrãÇão, Dara CONTRÂTACIO oE EMPFESÁ PARA FonNÊCEF DrÂBlarúENTE vtÂ CoRRElo
ELEÍRô{co E wEasrÍE Bo(EIIM oE puBucaÇóEs EM NoME [,o MljNrclp|o crE NClv sÁNrA BÁR8^RÀ co.'tdru
6oliilaçãofeit ÉoGât rct!doPÉHo.es€ítdod€idda§asístnõleerú'paítteí!3seíBÍsÍmdo6anigc2ae26daler6666193
ê poôlâhíesâtêtád€ê, cãlac1ê.talo a rêíeiidã dsr€.Ea dê rcíãçlo. Àb!ã Sanlâ Bárbâra PR,0ZOZn016.

OârrdsÍ'i yalàio " PREFEITO MUNICIPÂ!

ÍERrno oE ttoMot-oc ÇÀô E ÀÀJUDlcÁçÃb
PREGÃO ELETRÔNICO N' 1/2016. SRP

Â06 o2{dois) di8§ à trÉs dê Íeml€i. 'i02) do am dc üis n l ê dezss€b (20í6). efl ma,l Gabhete. eu OaudoÍti.Va,&iq Písíliúô
Mukipal.m usodc, nhãs aríihi@§ legais. HOMOLOGO o píocedÍreí'to da Ucnãçáo PÍ€gáo Él§rÍô.úco n." 1,2016, d6tindrc âo
rêgl§(rôdo p.oços pâÍa.vãrtjâ] cúÕl,alâçáo ds êm!íosâ per3 p.s6lâeo dê sêírtos dêor.i.'as p€dsgóeÉâ6. â lâvordrs emp.É.s qE
€píes€ôlaÍa ,n ttoíos D.opo6!s, sêrdo ê-IâS:^NAPAULÂIÂVELI UACIIÁDO OOS SÂNTOCI-ME, C{PJ n' 12.119-s39/0m1-43.
no eâlo. dê RS 50.402.00 (cr\iê.Íã 4ú quâtocêírtôd ê (bb rêâà) INOVARE GÉSTÀO E TREII{AMENTO LÍDÂ+iE, CNPJ
n'18.018.134J0m1-83. rc vdoí dê RS a1866.00 (qlBBí, ê m íí .ibcênbs e Bsút e las EÀ). € PAULO ROBERIO
MORÊIRÀ. CNPJ n' 11.214-ô.0,Om!-73. . - v.k, de R§ E3 325,m (o.leda o W6 ftir ülzmloa e vinrê cii.o .eds). pârá quê a
ãdjudicafáo Í)ale Iro6diiê q!du?. seusjuÍidico6 6 i.rgais eÍe-n6.

Oí.iênia aos int€íasádos, obFârvâdos as p.sss\rês l€g:'is psruí'eilês.
Oâüdêrnir \idái, ' PÍÉíêito Munidpál

TERMO OE tlOr?olOG^çáO E ÁDJUOCAçÁO
PREGÂo PRESENC|ÁI x. 6rao15 - sRÉ

Aos 02 (dds) diâs do m& dê ÍêvÉ' nE (02) do âm r,e útu dl € deês€is (2016), êm meu G8blneG, €*i Cl.úenir valâio. P!!íeilo
Mun rpel, no uso d! minhas aüibuarcs lêga's. HOMOLOGO o píoc€íín€rlo dâ Lidlâçáo Pr€gáo Plêseffid n.' 61/2015. Í!€slinado âo
.â9§úo dê p.êç6 pârâ amhrd áquis'çáo dê veicl,lo, :m kn, peÍa o Gátinsb do fteíeilo. a ía/o. dr eílp.e$ qoo âpí*íloo írEf
píopôsrâ, stdo êla: MEIRC).,iORIE CO[{ÉRClÂl- DE vElqr-OS LIDA CNPJ .'05.65.5l2Íml.€8. qú€ oÍÍBcôu Foposta io vabí
(h Rt 45-o24,E0 (qua.€.!ra ê oírco iú úÍíê quauo |!* ê dt rúâ .êíã,G), pã_â quê â â4uÍcação Írêla goc.dldã Ê.dsz, sêt§
nrdcoc ê t€oâlr êí6it '..Oarderó âos intraraóo§. ob3atrado§ ar Fe§a.iÍes l€g* p€íirent€s-

Aâudânü \áâló,1ô - PÍêf6no Muíidpál

IERMO DE HOMOLOGAÇÀO E ADJUoGÂÇÀO
TOMÁDÁ O€ PR€çIS M 8r2O15

^o§ 
02 ((b!) dâ§ .lo çÉs (!€ íGy3re{E (D2) ô am Íb «r! írl 6 dezessêê (2016). m m€il &birÊtê, eu Clâod6llrr Valéno. Pí€Íâlo

[tunidpâl, m 
'i.o 

d. nünhas aríibi4Ée§ r€'ai§, BOTTOLOGO o pío€dh€do da U.tt#o ToÍÉ.ra de Pre@ n Ô 82015 - qr,€ tsm po.
obieio a Cô.t 5L9& dê máo d. ob.â sspe&ü.ada párâ €IÊo{ao d€ paú.€rúasáo m ,od.. nregulàí. d,ene€sm dwÉ|, holo fô 6
s5,iêiá n rua do Mrrrcipb (b iro{a Sanla Brbra, a Íavor dá ãrprssã q'rs ap.es€.lou l!Éd p.opo.lá, re$do sla: JOSÊ
_ÂNUl.lCl^mOEAIMEIOAeClÂLlDÂ-ME.CNPJn'01.70a294]w1{3.,,nvâloírbRlt19t20320(c€.{osrEvêilâeumÍil,
duz.í(6 e !ê. rGâr. c virte drtãvG) llo lote I , o RS ! 36-8593 (c.nb ê Linb â =É drl. ô.rô.â.116 r É'queíiá . r'o€ íêâr§. vitlê e
s€is c€.tlaro3) no krÊ a bldi:rido Rt 328.062.a6 (teênbÉ B yhla e db rú1. !6s€.nã € rlds ílis ê qlEEôta e ÉrÍs eniâvo3), pâ.á
qua aâdtnhaç3on lê pr@dló5 p.oôruá eusiuídirs ê tê9.É ôbh6.

Oêr.iàtcia aos intêrêâ$dos. obrít-S6 a! píesc.i!Ées logâis poninent6..
Clardmt \blgio - PrE&b Mundpâl

-'-- -- -1

ércio cle brindes
eÍas, adesivos, telas, arte final,

logomarcas e tuclo que sua empresa precisa.
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0e acordo mm o proc€dimento administrativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa BáÍbara, objeto do protocolo n0 02n016, referente ao pÍocesso de
diSPENSA dE IiCitAÉo. PAÍA CONTRATAçÃO DE SERVIçOS OE AREITRAGEIÚ PARA O 3'CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUÍEBOL DE CAIilPô, CONÍOrMC

solicitaÉo feita pela Secretaria de EducaÉo Esporte e Cultura, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na Íorma dos aíigos 24 e 26 da Lei 8666/93 e
posteÍjores alteraÉes, câracteÍiza-se a refeÍida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa BárbaB PR,0Z0Z2016.

Cleudenh V.léio
PREFEITO MUNICIPAL

Paraná QuaÉa-Felrâ,03 de

De acordo com o pÍocedimento administÍativo instaurado pelo Município de Nova Sanla Bàóara, objeto do protocolo nô 022016, Íeíerente ao processo de

disp€nsa de licitação, pala coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA FoRNECER DlARlAttEt{TE VIA CORREIO ELETRÔI{ICO E WEBSITE BOLETTM DE

PUBLICAçÔES E NOME DO MUNrcíPlo DE NOVA SAtiÍA BÁRBARA, coníome sohcitaÉo íeita pelo Gabinete do PÍeíeito, e sêndo âtêndidâs as normas legais
peÍÍnentes e na forma dos arligos 24 e 26 da Lei 8666/93 e posterioíes alteÍaçóes, caracteiza-se a Íeferida dispensa de licitaÉo.

Nova Santa Báôara PR, 02/022016

Claudenir Valéio
PREFEIÍO MUNICIPAL

TERMo DE HoMoLoGAúol loJUqeÁÇÂS
PREGAO ELETRol.llCo Nc 1/2016 . SRP

Aos 02 (dois) dias do mês de íeveíeiro (02) do ano de dois mil e dezêsseis (2016), em meu Gabinete, eu Chudemir Vãlério, PÍêíeito Municipal, no uso de

minhes âtibui@s hgais, llOlíOLOGO o procedimento da LicitaÉo PÍ€gão Ehlrônlco n.'1120í6, deslinado ao registÍo de preços para evenlual contrâtâÉo de

,-, empresâ paÍe pÍeltação de serviços de ofcinas pedagogic€s, a favor das empresas que apresentaram menoíes pmpostâs, sendo elas: AtlA PAUTA TAVELLA

ACHADO 0OS SA TOS - fE, CNPJ n' 12.119.539/000143, no valoÍ de Rt 50.402,00 (cinquenta mil quâfocenlos e dois reais) ltioVARÊ GESTÃO E

IREII{A E}{To LIDA{E, CNPJ n'18.018.138/0001.83, no valor de R$ 4.l.E66,00 (quaÍenta e um miloitocenlos e sessênta ê seis reâis), e PAULO ROBERTo

]íoRE|RÀ CNPJ n' 11.214.840/0001-73, no valor de Ri 83.325,00 (oitentâ e fês mil trêzentos ê ünte cinco reais), para que a adjudicaÉo nele pÍocedida pÍoduzâ

seus jurídicos e legais efeitos.

0âÍ ciência aos interessados, observados as prescÍiçies l€gais p€rlinêntes.

ClaudêmirValéÍio
PÍeÍeilo Municipal

TERMO DE

P PRESENCTÂL N. 6't/20í5 . SRP

Aos 02 (dois) dias do ÍrÉs de fevereim (02) do ano de dois mil e dezesseis (2016), em meu Gabinete, eu ClaudemiÍ ValéÍio, Prefeito Municipal, no uso de

minhas alÍibuiFÊs legai§, HO]úOLOGO o procedimento da LicitaÉo Progão Prossnclal n.0 6l/2015, deslinado ao regisfo de preços para eventual aquisiÉo de

veici.rlo. zero kn, para o cabinete do Prefeito, a hvor da empresa que apresenlou menor pmposla, sendo ela: MEÍROI{ORÍE COIIERCIAL DE VEICULOS LTDA,

CNPJ n' 05.035.532000148, que ofereceu pmposta no valor de Rt 45.02/í,ô0 (quarenta e cinco mil vinte quatÍD reais e oitenta centavos), pala que a adjudicaÉo

nele pÍocedida pÍodr..qa seus juridims e legais efeitos.

Dar ciência ao6 interessados, obseÍvados as prescÍiçaes l€gais peÍtjoentes.

ClaudemiÍ Valério
PreÍeito Municipal

E ADJUDIC

Diário Oficiel Elêtrônico do MunlcÍplo de Noya Santa BáÍbara
Ruâ: Wâlh€do Bitleítcorrrt do Môrá63 n'222 - CsntÍo

FondFax: (43) 3266-8100
E-meiI dlerloof cial@n3b.pr.gov.br

M/ww.nsb.pa.gov.bí
$rrw.tÍanspaÉnciaparana.com.br/doênsb

oo.rír.nlo âssihado Por Cêíif6do
Oi{it l - NoE súr. BrbáÉ Pí€í.tu ã Munidp4:
955610E0000r@-^c sÉR^sa- sue aur6ddd* ê

I R.sponív.l p.l. .dlÉo c
| $tbll(.éot nô,r'(, Motto Ptüryo

| - oecreto Í{r @8/2011.

Diário Oficial Eletrônico
c
E'

ASPENSA DE LICIÍAçÃO N' A2016
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Contrato no 004/20í 6

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS:

ReÍerente ao Processo de Dispensa de Licitação n." 212016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, com sede
administrativa na RUA WALTER GUIMARAES DA COSTA 512, Centro, Nova Santa Barbara -
PR de CEP 8625G.000, inscrito no CNPJ sob o no 95.56'1.080/000'l -60, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Claudemir Valério, brasileiro, casado, servido público,
inscrito no CPF no 563.691.409-10, residente e domiciliado na cidade de Nova Santa Bárbara,
Estado do Paraná doravante simplesmente denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS
OFICIAIS LTDA - ME. com escritório à Av. Presidente Vargas, 435 sl 1406 e 1407, Centro, Rio
de Janeiro - RJ, CEP 20-071-003, inscrita no CNPJ sob o n". 08.689.801/0001 -1 I, neste ato
representado por Raphael Vieira Esteves, brasileiro, portador da cálula de identidade RG no.
012.U2.529-8 IFP/RJ e CPF n'. O88.920.U7 40, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, acordam entre si a prestação de serviços técnicos especializados, nos termos e
condiçóes a seguir estipuladas:

í. OBJETO:
1.1 - Fornecer diariamente via correio eletrônico e website: o boletim de publicaçóes em nome
da CONTRATANTE, conforme detalhamento das especificações constantes do ANEXO l.
PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
PR - Diário Oficial Executivo
PR - Diário Oficial Comércio, lndústria e Serviços - CIS
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional do Trabalho 9â Região
PR - PODER JUDICIÁRIO - Diário da Justiça do Paraná
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional Eleitoral
PR - Diário da Justiça do Paraná - Tribunal Regional Federal da 4a Região 2" lnstância

2. VALOR:
2.í - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviços ora ajustada, a
importância de R$ íí0,00 (cento e dez reais), mensais mediante envio da Fatura de Prestação
de Serviços e do respectivo boleto, perfazendo o valor total de R$ í.320,00 (um mil trezêntos e
vinte reais anual.
2.2 - O valor definido no item anterior inclui todos os custos operacionais da atividade, todos os
tíbutos incidentes cujos recolhimêntos são de responsabilidade da CONTRATADA e despesas
diretas e indiretas decorrentes do presente Contrato.
2.3 - Em caso de atraso não justificado do pagamento da parcela mensal, a empresa
CONTRATADA poderá suspender todos os serviços objêtos deste contrato, independentemente
de notiÍicação prévia e cobrar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do atraso e juros de
1olo( um por cento) ao mês sobre o valor devido acrescido da multa até a data do efetivo
pagamento.

b3
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001-60

3. CONDT ESEFORMAS DE PAGAMENTO:
3.í - A contratada deverá emitir mensalmente fatura em moeda corente nacional,
correspondente ao serviço prestado.
3.2 - A contratante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da Fatura para
aceitá-la ou rejeitá-la.
3.3 - A Fatura não aprovada será devolvida para as correçôes necessárias, com as informaçóes
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item anteíor, a partir da data
de sua Íeapresêntação.
3.4 - A devoluçáo da Fatura não aprovada não justificará a interrupção do serviço.
3.5 - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor do serviço prestado, através de
boleto bancário, que seÍá enviado junto com a fatura.
3.5.í - Na falta do boleto bancário, o pagamento poderá ser feito através de deposito bancário
identificado na conta-corrente da CONTRATADA de no 162261-7, agência 1382 do Banco
Bradesco.

4. uGÊNcrA:
4.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do mesmo, sendo renovado automaticamente, pelo mesmo perÍodo, nos termos do
artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93, e suas alterações, dispensado o termo de pÍorrogação
nos moldes do artigo 62 do mesmo diploma legal, excêto se comunicado com antecedência de
30 (trinta) dias por qualquer das partes.
Parágrafo único - Na renovaçáo deste contrato os valores da clausula 2â serão rêajustados
com base no IGPM.

5. RECURSOS:
5.í - As despesas deconentes do presente contrato conerão por conta de rubrica constante no
orçamento vigente.

6. OBRIGACÕES DA CONTRATADA:
6.'l - Conduzir e executar os serviços ora ajustados de acordo com as disposições deste
Contrato e dos documentos que o integram, e com estrita obediência da legislação em vigor,
comprometendo-se ao envio das publica@es por e-mail ê website no mesmo dia da ediçáo do
Diário Oficial (ou no primeiro dia útil posterior a data de publicação), evitando, portanto, que a
CONTRATANTE perca prazo para ingresso de eventuais recursos.
6.2 - Prover os serviços ora contratado com pessoal adequado, capacitado e devidamente
habilitado, nos têrmos da leg,slaÇáo específica, de modo a fornecer os serviços com a qualidadê
técnica que estes exigem e, em estrito atendimento da normatização a eles pertinente.
6.3 - Prestar à CONTRATANTE, sempre que solicitadas, informações técnicas sobre as
publicaçóes ênviadas.
Parágrafo único: Para eventual salvaguarda de direitos mútuos, a CONTRATADA se dispõe a
manter seguro garantia abrangente do serviço de envio de publicaçóes. O seguro garantia
salvaguardará os direitos mútuos provenientes de ajuste contratual na forma escrita.

7. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE:
7.1 - Permanecer em constante contato com a CONTRATADA, mantendo o cadastro de e-mails
devidamente atualizado, com o objetivo de agilizar os entendimentos e facilitar as comunicações
decorrentes do prêsente ajuste.
7 .2 - EÍetuar o pagamento das faturas em seus devidos vencimentos.

61
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

7.3 - Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA

8. rsÃo:
8.í - O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguinte da Lei
Federal no. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos:
8.1.'l - lnadimplência de Cláusula contratual;
8.í.2 - lnobservância de especiÍicações e recomendações fornecidas pela CONTRATANTE;
8.í.3 - lntenupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem
justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;
8.í.4 - Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
8.1.5 - Transferência, no todo ou em parte, do objeto deste contrato, salvo se autorizada pela
Contratante.
8.'1.6 - O não cumprimento das condições deste ajuste, notadamente quanto ao sigilo de senhas
e códigos de acesso à lnternet, atualizacáo de dados cadastrais, ausência de envio das
informações necessárias a êxecução dos serviços contratados, bem como a ausência de
pagamento nas datas aprazadas, implicará a possibilidade de rescisão do presente ajuste.
8.í.7 - A rescisão será precedida de comunicaçáo da CONTRATADA à CONTRATANTE,
fixando-lhe o prazo de í0 (dez) dias para defesa ou para regularização dos débitos.
8.'1.8 - Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da providência
pertinente, estará o ajuste rêscindindo de pleno direito independente de notiÍicação ou de
qualquer outra medida, cessando de imediato a prestação dos serviços.
8.1.9 - Ocorida à rescisão nos termos desta Cláusula, a celebração de novo ajustê entre as
partes ficará condicionada à quitação total dos débitos existentes, devidamente corrigido em
consonância com a legislaçáo vigente à época dos fatos.

9. FUNDAMENTACÃO LEGAL:
9.1 - O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no art. 24, inciso ll, como
dispensa de licitação em razâo do valor, relativo a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com as
alterações posteÍiores, conforme parecer exarado pela assessoria jurídicâ da CONTRATANTE,
conforme artigo 38, parágrafo único do mesmo Diploma Legal.

10. FORO:
Ficâ eleito o Foro da Comarca da cidade de São Jerônimo da Sena (PR) para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas administrativamente, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas, as partes Íirmam o prêsente instrumento, em 3 (duas) vias de
igual teor e forma.

Nova Santa Bárbara, 01 de março de 2016

6s
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bârbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 1 .080/0001-60
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

ANEXO I

Especiíicações:

Diário Oficial do Estado - Tribunal Regional do Trabalho da 9" Região
Diário Oficial do Estado - Tribunal de Contas do Estado
Diário Oficial do Estado - Diário Oficial Executivo
Diário Oficial do Estado - Diário Oficial do Comércio, lndústria e Serviços
Diário Oficial do Estado - Diário da Justiça do Estado
Diário Oficial do Estado - Tribunal Regional Eleitoral
Diário Oficial do Estado - Tribunal Regional Federal da 4â Regiáo
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lova Santa Bárbara PR
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Nora S€ttr Báôrã. 01 dê rrn ço d.2016.
CLsd..rÍr\,.,i.lo. P..ldb Bsrú6tp.l

ãTPATO OO CqÍTRA'K) ll. @arZOlA
tlEF.: OirpsEâd. LLí.çâo À.2120ú.
CONÍR^IÁIíIÊ: UuÍrclpb d. l,{o,râ S€íb Bá,üârÀ p..!o. lúidi.e d6 dicito Êni.o hb.í!á, ílidüs no CNPJ lob o íf

95.56í.0€OmOOl.60, .ün 3Édc rdmri.tr.li\ã,u ftr.ltluúrdo th.Âcún d. iloí' â.222. írâ& â6,!9írBtlâdo p.lo s.ú PÍ.údio
rrui*.|, s.. ClâlÉrri \/aláíb.

cor{TRAT DeÀ.ERrE-AWOarÂTrZÀçiOO€ I.ImJR^ERECORÍE DÊDúRIOS OFIC{ § LtDA-rrE [l.cíüamcirpJn'
0á.689.ú!/00l-18. cdn t.a. n v Ê!úhntr \lbga, {§, * 1406. C..t§, Rb ô J€Íxiro, CEP ã.o7l.m, iê.b sto
rEpc..Íú.ô pdo e. R.ràâd vlc.r É.brÊâ

OÀrEÍü CdürláÉo d. êÍp.r.. pâra to n&sr d€ÍlsrEnr€ da cdÍob .Lüürho . uób.$ô bddÍr d. BjricáÉ€3 6.n .EíÍr6 do
MútctÉod. NoiE S.nt Sáóri.

VAOR M€NSrL R!110,00 (c.íÍo c (bz ÍEohlloldiarbovãb.ê Rl L320.00 (unnüt!zs|b6!úrêÍêÊls).
PRÀ2O DEVIcÊXq* 12(dãr!)mG€s, coorrilo.ôda!.da!.!h!iÍ.doErràà,dlÉiâ.dáAltW2Ot?.
SECREI ÂlÀ Erer!.rorÂr*à.t RECURSOS: €r€orrvotrâr*ipd:
RESPONSÁVEL JURÍt,lC(lAng.rn Olhr§kr M.Íüns Pddrâ, O^E/PR48857.
DÂTÂOEÀ§SDaATUR^CO ÍRATO: 01/03/2018-

. EfiR ÍO t O COmRATD ll. 00í:t0t ô
REÊ: Oi.9.í!. ú Uq,Eçáo...3201 6.
CINTR^TAIITE rÂÍlldÉ d. f,lo/B Sâr{â &llb5íà, pê3!6 irtdtc. d. d&eilo Nutco lüÍm. lílôdib no CNPJ s.i o lÊ

95.561.0e0/m0r60. En !€ô rúnt'EdtuE nâ RUE hrh[rsdo 8ni€írcoun d. i.tdà€6, 222. írêcé árô rspr!ãúado p.to !âü ffiito
rÀ$i.brr.s.. claíiü\átb.

t
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6q
Nova Santa BárbaÍa - PR" 0l de Março de 2016 - Diário Oficiat Eletrônico - Ediçâo: 698/2016 -l2l

CollÍRAÍAtiIE: unicípio de Nova Santa Báóara, pessoa iuÍidica dê direito publico intema, insqita no CNPJ sob o no 95.561.08,0/0001.60, com sêde
administrativa na Rua Wafiiedo Bittencourt de lroÍaes. 222, neste ato reprBsqtado pelo seu PÍeíeito Municipal, Sr. Claud8mií VdéÍio.

CONTRATAD,O: AT"ÊRTE - AIIIO AIIZAçÃO DE LEMJRÂ E RECORIE DÊ DúRDS OFICIAS LMA - TE, INSCÍitA NO CNPJ N' 08.689.801/000'1-18, COM

sede na Av. PÍesidsnte VaEas, 435, sala 1406, Cenlrc, Rio d€ Janeiro, CEP: 20.071 403, neste ato representado pelo Sr. Raphasl Vioha Estov€s.

OBJEIo: Contratrção de empresa para fomêçer diâdamente vla coneio oletrônico e websitê boletim dê publicaçó€s em nomo do Municíplo de lova
Santa Bárbara.

VALoR IIIENSAL: R$ 1í0,00 (cento e dez reais), lotalizando o valor dê R$ 1.320,00 (um miltrezentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIÂ: í2 (dozs) meses, contados da data da assinalun do conlÍato, ou seja, alê2$02!2017.

SECRETARIA: Exocutivo Municipal;
RECURSOS: Êxecuüvo Municipal;
RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita OliveiÍa MaÍtins Pereira, OAB/PR 48857.
DATA DE ASSINATURÂ COilTRÂTO: 0l/03/20'16.

EXIRATO 00 CONÍRATO it'005/2016
REF.: Dbpglls3 & Uclt Éo n.'3i10í6.

COITRATAITE: llunicípio dê llova Santa BáôaÍa, pessoa juridica de dirsito publico intema, inscÍita no CNPJ sob o no 95.561.080/000'1.60, com s€de

administrativa na Rua WalíÍedo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato Íepresentado p€lo seu PÍefeito Municipal, SÍ. OaudomiÍ Valódo,

CoIÍRATADo: CONSIRT TORA BETEL - EIRELI . E, lnscÍita no CNPJ n' 05.256.098/000í66, com sdê na Rua Pioneim Joáo àvatini, n'600, Parque
gandeiíantes, Maringá, Paraná, neste ato representâda pela Srâ. Olinda JoseÍa Sacramento.

0BJEÍ0: ContrâhÉo ds smpresa esp€cializada parâ olâborâÉo do Proiotos do EngsnhaÍia

VALOR: R$ 7.980,00 (ssto mil, novecentos e oitenta roai!).

PRAZo DE VEÊNCn: 90 (novsnta) dia§, contados da data da âssjnatura do clntrato, ou seja, até 31/05/2016

SECRETARIA: Secretaria de ObÍas, do Trabalho e GeraÉo de Empregos
RECURSoS: Secretaria de Obras, do Trabalho e GerâÉo dê Empregos;

RESPONSÂVEL JURÍDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OABiPR 48857

DAÍA DE ASSII{ATURA COilTRATO: 01/0U2016.

TERMO DE IIOMOLOGAÇÀO E ADJUOICAÇÂOffi
Ao primêiro dia do mês de marso (03) do ano de dois mil ê dêzesseis (2016), em meu Gabinete, eu ChudomiÍ Valódo. Prefeito Municipal, no uso de

^ minhas âbibuiÉ,eJ legais, HOÍ{OLOGO o procedimento da UcitaÉo Progão ELtsônico n.' 6020í5, desünado ao rcgisfo de preços para eventual aquisição de
equipâmento de som, para a SecÍetaria Municipal d€ Assistência Social, a favor da empÍesa que apresentou menoÍ proposta, sêndo êla: BOHRER
EOUIPAXEI{ToS DE AUDK} E VIDEO EIRELI . ME, CNPJ n' 22.172252000'1.30, num yalor de R$ 3346,00 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais), para

que a adjudicaÉo nele procedida produza seus juídicos e legajs eÍêitos.
oar ciência aos interessados, observados as presciçi€s legais pertinentês.

ClâudomlÍ Vâlério
Prefeito Municipal

PORTARTA N." 016i2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA 8ÁRBARA, resolve, no uso de suas afibuiçoes legais:

N0i,t EAR

AÍt í0. A Sra. ELIZABETHE CRlSTlt{A BERÍUCI, portadora do RG n" 10.983.65il SSPiPR, para ocupâr o cárgo dê APOIO PEDAGóGEO EM

LIBRÀS - da PrefeituE Municipalde Nova Santa Bárbara.Paraná, coníorme habilitâ@ em Processo Seletivo Simdifcado 001/2016.
AÍt 2o . Êsta PorlaÍia entsa em ügoÍ na data de 0203/20'1 6, revogadas es dispciçoes em contrádo.

Novâ Santâ Báôara, 01 de mârço de 20'16.

CLAUDEMIRVALÉRIO
PrêÍeito M

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nove Santa Bárbara
Ruâ: Walír6do Biltoncourt dê Mora€s n' 222 - Centro

Fon€'/Fax: (43) 32664100
E-íÍâll: diarioofcjal@nsb.pr.gov.br - Slt : wv/w.nsb.pí.gov.br

www.transparênciapafttna.com,bf/doênsb

EXTRATO DO CONIRATO N" OO42O16

REF.: Dispênsa de Licitacão n.'22016.

i
Coc.ren o "..,'d 

jo C n ar - \o,à Sd r I
Bàoa á ore'alL,á \r-- utá, s5561080000r60-4C I

SERÂSA- Suã áuten[(,oáoe 6 g".".to. a.,o. q,. ".",u,ao ]

.trãvedo rte: hrrp .wr rÍsp.r.mrDÚm(@E/do.Eb I
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PREFEITURA MUNICIPAL ?0
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DTSPENSA DE LlclTAçÃO

ru. 0e, lJ0L6
NO EsPEcrFrcAÇÃo DOC oBs.

1 Capa do processo 0tr
2 OfÍcio da secretaria solicitando

Licitaçáo à Contabilidade (Pedido de dotaÇão)
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) K

LicitaÇáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) )r
Parecer Jurídico )K

7 Edital de autorização do Prefeito
I Publicação (Jornal Regional). )K
I PublicaÇão Mural de Licitaçáo (TCE) IK

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CentÍo. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nova Santa

Biírbarq Paraná - E-mail - licitacaoían sb.or.sov.br - srvrv.nsb-pr,gov.br

OK
J n(
5
6

0tr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DTSPENSÀ DE LICTTAÇÃo x" ozporr

Aos 2l dias do mês de dezembro de 2016, lawei o presente termo de

encerramento do processo licitatório Leilão no 0212016, registrado em
02102112016, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 71, que corresponde a este teÍno.

Responsável pelo Setor de Licitações

Ruâ Walfredo BiftencoüÍ de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CÊP - 86.250-000 Nova Santa BárbarÀ Paraná

- E-mail - liciracao@nsb.or.eov.br - wwr,'r.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAI, DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wolfredo Bittencourt de Mo(oes n" 222, Fone/Fox (043) 32óó-8100

cNPl N.. 95.5ó I .080/000I -ó0
E-moil: omnsb@nsb.or.oov.br - Novo Sonlo Bórboro - Poronó

ai2

Ci. n. 017

Nova Santa Bárbara, 24 de fevereiro de 2017

Ref. SoJ-icitação de prorrogaÇão de

Administrativo autuado sob o n. 004/16.
publicaçÕes processuai s -j udiciai s em nome

prazo. Contrato
Acompanhamento de

do Municipio.

E:oo. Sr. Prefeito Municipal ,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para

sol-icitar a Vossa Excelência a prorrogação de prazo do

contrato administrativo autuado sob o n. 04/1,6, celebrado
com a Al-erte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários
Oficlais Ltda.-Me., pelo perÍodo de 12 (doze) meses, visto
que o objeto contratado constitui ferramenta fundamental- a

este Departamento.

Ainda, é de se dizer que o servi-ço prestado pela
contratada possui caráter de serviço continuo, yez que

publicações nos várj-os diários do Poder Judici.ário são

correntes, e delas é que este Departamento tem ciência
acerca de prazos e consectários.

E, uma vez havendo o escoamento de um pÍazo, nem

sempre o mesmo poderá ser recuperado, o que acarreta
determinados efeitos ao Município, na maioria das vezes

prejudiciais.
Em assim sendo, desde que cumpridas as formalidades

legais, solicita-se aditamento.

Sem mais para o momento,

Pógino I de 2^
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PREIEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. wolÍredo Bittencourt de MoÍoes n" 222, Fone/Fox (043) 32óó-8100

CNPJ N.' 95.5ór .080/0001-ó0
E-moil: pmnsb@nsb.or.gov.br - Novo Sonio Bórboro - Poronó

Co rdl a nte,

Gabr Jêsus

Procu ra rl- Ídica

tJtó

Ao

Exmo. Sr.
Eric Kondo

Prefe j-to Municipal

Pógino 2 de 2
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011o3t20 t7 IGP-M - indice G€ral de Preços do Mercâdo - Calculadoí.coín.bÍ

'-, /1

Calculâdor (/) / Tabehs (/tabela) / indicês Financeiros (^abela/jndice) / IGP-M - Índace Gêraldê PÍeços do Meícado

IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
Atualizado em 241 OA 2O1 7

í Compáôlhár {htpsr/ww.fáeb6t.coÍV§harêr/shâGr9hp?u=hlF:/ xw.câlarládor.@m.b.^ab6lârndi€IGP-M)

Fev12017

0,08 ^

Corrigir valor pelo IGP-M (/câlculo/corr6câo-valoÊpor-indice)

ÂCrier álêrta (email)

IGP.M - Ullimô. 12 m.$t
1,69

2016 (^abeh/indice/lcP-M/2016) 2015 (/tabela/indice/lcP-M/2015) 2014 (Iabela/indicê/lcP-M/20'14)

0,@

n.@
ôr ,r ôr. ?r .,ri\.- c - e.

Ultimos 12 meses (^abela/indice/lcP-M)

201 3 (/tâbsla/indicê/lGP-M/201 3)

Acumulado í2
Iês lralor Acurnulado Aro mêses

Feltn017 0,08 0,7200 5,3400

JenÍ2017 0,64 0,6,100 6.6600

DezJ2016 0.í 7,1900 7.19{x)

tlovr2016 4,03 6,6í00 7,1300

olrt 20í6 0,16 6,6,100 8,7900

5êú2016 O,2O 6,4700 '10,6700

Aso/20í6 0,í5 6.2600 11,5ofi)

JuU20r6 0,18 6,'1000 11,6$0

Jun/2016 í.69 4,7000 í0.9400

Maú2016 0,A2 3,8100 10,7200

Abr/2016 0,33 3,3000 10,6400

Mar/2016 0,5í 2,9600 11,s600

O Calanlaator.@m.br náo sssurra ,osporsaàíirade por dofasagem, eno ou
oúia defrdénch dn blomaÉos píosrÊdâs orn sérb tempíaL bem c.mo
pt quaíquú peÍdaa ou <tanos de@,fiêntea do su u§-

/pu?templato=coloíbox&utm_source=calculadoÍ&utm_modium=Íêrerral&utrn-contenHhumbnails-a:Below AIticle Thumbnails ToP Row,
,pUAemplatg=coloôox&utr[_sourcê=calculador&utm_medlum=reísÍÍaltuttr_contenHhumbnalls-a:Bêlow AÉlcls Thumbnalls Top Row:]
ípu-ltomplate=çolorbot&utm_source=calculador&ut n_medlum=rqíerÍaltutm_conteht=thumbnails-a:Below AÍtlcle Thumbnalls Top Row,
Recomendado paÍa você
(hl9srellr,us,c.te.cdrí&lvry/Çk.plp?

_-AEBE---Conps.&,---t373016Í26utn-€,npààn*3oBeb6 Fredá-O6@riavêb&nn-.oúcot booh&tn-m€dÚmíêr4ãD

FÍelda Pampeís Confort Sec Mega M -,1,1 Unidades

hupJÁíww.calculadoí.coÍn.b,labelúndicdlcP-M 1/3
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PREFEIIURA MUNICIPÂLtHfrffim 075

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 24 l02l2017 .

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Âdltlvo ao contrato n" 412016

Senhorita Contadora:

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria,
previsão orçamentária para que seja aditado por L2 (dozel meses o prazo de
vigência do contrato de fornecimento diário via correio eletrônico e website
boletim de publicaçoes em nome do Município de Nova Santa Bárbara n'
412016, Íirmado com a empresa ALERTE - AUTOMATIZAç^O DE LEITURA
E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n".
08.689.801/0001-18, conforme previsto constante no contrato, nos termos
do artigo 57, inciso II, da Lei n" 8.666/93. O referido aditivo acarretará
custos adicionais para Administraçáo, o valor mensal em R$ 115,91 (cento e
quinze reais e noventa e um centavos), mensais, totalizando R$ 1.390,92
(um mil, trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atencios nte,

Elaine itk dos Sanúos
Setor de Ll itações

Rua walfÍedo Binencoun de Morâes. no 222. Centro. 8 43. 1266.8100. Z - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Site - w§'w.nsb.Dr. gov.br
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PREFEITUBA MUNICIPALffimtn 0?6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCh INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria
em data de 2410212017, informamos a existência de previsáo para recursos
orçamentários para que seja aditado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do
contrato de Íornecimento diário via correio eletrônico e website boletim de
publicações em nome do Município de Nova Santa Bárbara n" 4120'16, Íirmado com
a empresa ALERTE - AUTOMATTZAÇÃO DE LETTURA E RECORTE DE D|AR|OS
OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no. 08.689.801/0001-18, num valor
mensal de R$ 1í5,91 (cento e quinze reais e noventa e um centavos), totalizando
R$ 1.390,92 (um mil, trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Ouúossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04.122,0050.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 230.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 2410212017.

Laurita s ze campos
Contadora/CR 045096/0-4

Rua walfrcdo Bitteqcourt de Moraes, n' 222. Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Site - www.nsb,or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

tJt I

SOLICITAÇÃO DE PARXCER JURÍDICO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 4/2016
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 2/2016

Prezado Senhor.

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao

contÍato n" 4/2016, com vencimento em 28/0212017 , para prorrogação de seu prazo de vigência
por mais por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação da Procuradoria Jurídica do Município.
Trata-se de contrato firmado entre o Município de Nova Santa Biirbara e ALERTE -
AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA _ ME,
inscrita no CNPJ sob o n". 08.689.801/0001- 18, cujo objeto é o fomecimento diário via correio

eletrônico e website boletim de publicações em nome do Município de Nova Santa Biárbara.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa BaÍb ara,24 de fevereiro de 2017

Atenciosamente,

Elaine tk do Santos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacaoá)nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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PREEEITURA MT'NICIPÀI DE NOVÀ SN{TÀ BáRBÀRA

Av. walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Eax (043) 3266-8100
cNP,J N.. 95.561.080 /0001-60

E-mail: pmnsbGnsb.pr.gov,br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Solicitante: Departament.o de Licitações e Contratos
Administrativos

Foj- encaminhado a esta Procuradoria pedi-do de

parecer acerca da possibilidade juridica da realização
de aditamento - prorrogação de prazo - do cont.rato
administrativo autuado sob o n. 4/76, travado com a

Al-erte Automatização de Leitura e Recorte de Diários
Oflciais Ltda-Me., cujo objeto é o fornecimento de

di-ário via correio efetrônico e website boletim de

publicações em nome do Municipio, conforme solicitação
e justificativa formulada pelo órgão beneficiário.

É o breve relatório.

veri fica
serviços1,
meses.

Analisando
que o

além do

as caracteristicas do contrato, se

mesmo cuida de uma prestação de

que foi travado a exatamente doze

I Acerca do que se
dizeres do eminente
120L2, p.729):

como s e rvi ço,
paranaense,

à colação os
Justen Ei Iho

qualifica
professor

cabe
Marça1

Para os fins da Lei n" 8666/L993 pode-se conceituar
acepção ampla, como a prestação por pessoa fisica
esforÇo humano (fisico-intelectual), produtor
(materiaf ou imaterial), sem vinculo empregaticio,
não de materiais, com ajuda ou não de maquinário.

servlço, numa
ou juridica de
de utilidadê

com emprego ou

Pá g 1na 1de3

Parecer lurídico
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PREEEITURÀ MUNTCIPÀL DE NOVÀ SÀNTÀ HíRBÀRJA
Àv. Íiâlfredo Bittencourt de Moraes nó 222t Eor.e/tax (043) 3266-8100

cNPJ N.o 95.561.080/0001-60

0?3

E-r,ai1: Dmnsb @rlsb.pr.qov .br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Tais condições coadunam com

aditivo contido no i-nc. II, art. 51 ,

Licitações e Contratos, diploma n.
litteris:

o permissivo de

da Lei Geraf de

8.666/93. Ipsis

Art. 57. A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vi-gência dos

respectivos créditos orÇamentários, exceto
quanto aos relativos:
t...1
II - à prestaÇão de serviços a serem executados

de forma continua, que podêrâo ter a sua

duração prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas à obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses;

Ademais, do que externa a manifestação do órgão

beneficiário, os serviços contratados são dotados de

natureza contínua, cuja falta enseja prejuizos à

Administração.

Vale dizer, em sintese, são serviços de

acompanhamento de pub1icaÇôes em nome do Municipio, com

vistas a que o órgão, ou órgãos (efej.to ricochete),
possam estar a par de prazos e informações, cumpri-1os

regularmente, rechaçando atitudes de inércia que possam

(JUSTEN PILHO, Marçal. Comêntários
contratos Àdministrativos . 15' . São
20t2).

de Licitaçõês e
Editora Dialéticâ.

À r,ei
Paulo:

Pági na de3
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PREEEITURJA MUNTCIPAI, DE NOVÀ SÀ}ITA BJ{RBÀRÀ
Av. walfredo Bitte§court de Mo.aes na 222, Eo,.e/Eaz (043) 3266-8100

CNPJ N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbonsb , pr . qov. br - Nova Santa Bárbarâ - Paranâ

030

acarrear efeitos não desejados ao Poder Púbfico
Municipal .

De outra parte, no que tange aos quesitos de

obtenção de preÇo

se, a despeito do tempo, que o contrato permanece com o

mesmo va.lor, sem aumento ou reajuste/ bem como, as

condiçôes avençadas originarlamente, que até motivaram

a contratação, ainda permanecem vigentes.

Antes do fim, de igual forma importante,
imperioso é sobrelevar que no bojo contratual está

contida a pactuação pela possibilidade de

renovação/prorrogação do prazo da contrataÇão,

remetendo, inclusive, aos ditames Iegais )á citados
al-hures.

Logo, esgotado o tipo perm.issivo ao aditamento
(inc. II, art. 51 , da Lei n. 8.666/93J , resta-nos
consentir com o intento da Administração, Iembrando que

o aditamento trata-se de uma faculdade, e esta inerente
à conveniência e oportunidade administrativas.

e condições mais vantajosas, observa-

É o parecer, sal,vo melhor joizo.

Nova Santâ

Gabri

Bárbara, 24 de fevereiro de 2017.

ida ilesus

Procuradori J dica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

í" TERMO ADITTVO AO CONTRATO DE PRESTAçAO

DE sERVIÇos N' 4/2016, euE ENTRE st CELEBRARAM o MuNtcíplo oe
NovA sANTA aÁReaRl E A EMeBESA ALERTE - AurouATrzlçÃo oe

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o ne 95.561.080/0001-60, com sede

administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, ne 222, neste ato

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

residente e domiciliado nêsta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ALERTE - AUTOMATTZAçÃO DE

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME., com escritório à Av.

Presidente Vargas,435 sl 1406 e 1407, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 2O-O71-

003, inscrita no CNPJ sob o nq. 08.689.801i0001-18, neste ato representado pelo Sr.

Raphael Vieira Esteves, brasileiro, portador da cédula de identidade RG ne.

012.542.529-8 IFP/RJ e CPF n". 088.920.347-40, resolvem aditar o contrato de

prestação de serviços fornecimento diário via correio eletrônico e website boletim de

publicações em nome do Município de Nova Santa Bárbara, n.e 412016, Íirmado

entre ambos em 01 de março de 2016, com vigência por 12 (doze) meses, reÍerente

ao Processo de Dispensa de Licitação n.e 212016, mediante as seguintes cláusulas e

condições:

CLÁUSULA PRTMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaçâo por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, alé 271O212018, conforme previsão

constante no contrato, nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei ne 8.666/93, para

atender a solicitação da Procuradoria Jurídica do Município.

Rua walfiedo Bittencoun de Moraes n'222, Cenro, Fone 43. 326ó.81m, CEP - 86.250{00 Nova Salta Báóarq Paraná

E-mail - liciracao@nsb.or.gov.br - www.nsh.pr.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica concedido o reajuste de preços, conÍorme previsão

constante na cláusula quarta do contrato, parágrafo único, de acordo com a variação

no período do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado da Fundaçáo Getúlio Vargas)

acumulado nos últimos 12 meses que é de 5,38%. _.,.

K_ t_
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARAGRAFO UNICO - Fica alterado o valor do contralo para R$ 115,91 (cento e

quinze reais e noventa e um centavos), mensais, totalizando R$ 1.390,92 (um mil,

tÍezentos e noventa Íeais e noventa e dois centavos), para o período de 12

(doze) meses.

CLÁUSULA TERCElRA:

As despesas decorrentes desta licitação correráo por conta da dotação orçamentária

havida pela conta nc 02 - Executivo Municipal; 001 - Gabinete do Prefeito;

04.122.0050.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica; 3.3.90.39.00.00 - Outros

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 230.

CLÁUSULA QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

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

presente instrumento, flcando 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 Íorma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 24 de fevereiro de2017.

kr
ra Esteves

Alerte - Automati eLe e Recorte de Diários OÍiciais Ltda - Me -
Contratada

Gabriel Almeida de Jesus

Procuradoria JurÍdica - Responsável pelo acompanhamento do contrato
Rua walfredo Bittencoun de Moraes n'222, CenÍo, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.25G000 Nova Santa B&bara, Paraná

E-mail - licilacâo@ nsh.nr-pov.br - úw§.nsb DÍ-go\.br

PreÍeito Municipal - CONTRATANTE

ai)
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946 - Nova Santa Bárbara Quarta-feira, 0í de Março, Paraná e 201

tEi
0s3

Poder
Executivo

Ano V

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

l. Atos do PodeÍ Eroçutivo
EXÍRATO I" TERMOADITIVO AO CONTRATO I,I" 4/2016.

REF.: Dispensa de Licilação no 22016.

PARTES: Município de Nova Santa Báóara, pesso€ juridica de diíeilo publico inlema, inscdla no CNPJ sob o no 95.561.080/000160. com sede administrativa na Rua

WalÍredo Bitlencourt de Moraes, 222, neste ato represenhdo pelo Senhor Prefeilo Municipal SÍ. Eric l(ondo e a empre$ ALERTE - AUIOMATIZÂçÃO DE LErrURA E

RECoRTE DE DlARloS oFlClAS LmA . E., com escÍitóÍio à Av. Pre§dente VaÍgas, 435 sl '1406 e 1407, Cenho, Rio de Janeiro - RJ. CEP 2G071403, inscÍjta no CNPJ

sob o n". 08.689.801/0001.18, neste alo rep.esenlado pelo Sr. RaphaelVieiÍa Esleyes.

.^o8JETO: Fomecimênto diáÍio úa coÍreio elekónico e website boletm de publicaÉes em nome do Município de Nova Santa BáÍbara.

PRAZO DE VGÊNC|A| Mais 12 (doze) meses do prazo oíiginal, ou seja, até 270220í8.
VALOR D0 REAJUSTET 5,38%, ou seja, de Rf li0,00 (cento e dez reai§) para Rl íí5,91 (cento E quinze rcai6 e noventa e um crnlavos), mensais, lotalizando Rl 1.390,92
(um mil, lÍezentos e novenla reais e noventa e dois centavos).
SECRETARIA: SecÍetaÍia ds Âdminis@o.
RECURSoS: SecÍetaria d€ Administ'ação.
RESPoIISAVÊL JURIoICO: Gab.iel Âlmêida de Jesus, oÂB/PR n' 81 .963.

DATA DE ASSIIIATURA DO TER O DE ADrTM: 211022017.

PoRÍARIA it' mim017.

0 P.ehito Municipal de Nova Sanla Báôara, no uso dê suas atibuições legais e Íegimentais, e conÍoÍme disposto na legislação desle Municipio, resolve:

NOIíEAR

ÂÍtlo - Fica nomeádo o Sr. JOS,ÁS tlÂRI r§ 8ÂrlsrA, poÍbdor do RG no í.0íí.682.3 §§PISP, CPF. no ?t01.539.758.10, Fn o ca.go em coítissáo de CHEFE

0A DMSÀO DE IRÁÍv§Po8ÍES DÂ SÁUDE, de proümento sm comissão coín simbdo CGs, com Íemuneraçao estabêlecida na Lei Municipal no 671,20i3.

Âí 2!- Esta poÍtaÍia enba em úgoí nesh dalâ de 01/0320'17, revogadõ as disp6iFes em conlÍario.

RegjslÍes€, publique§€ e cumpra.se.

Nova Sanh Báíbara.01 de março dB 2017.

Eííc Kondo
Preleilo Municipal

ll- Atos do Poder

Náo há publicaÉes pâra â píesenle dala.

lll- Publicidade

Não há pilbliaá@es pêra a presente dala.

Diário OÍicial Eletrônico do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: walfuo Bittencourt de Moraôs n'222 - Centro

FondFax: {43) 3266-6100
É-mâil: diaÍiooÍcial@nsb.pr.gov.bí

w\Àw-nsb.pr.gov.br
Mivw.lranspar€nciâpãrana.com.br/doensb

oo@renlo assrnado pd Cêíifi@do Dgrlâl - Novâ Sánta
Báóara Prôhitúá MuÁ.ipd: 95561060000160 - ÀC SER?§a
- soa aúênüodaê é gara,Úda des.,e qÉ úsuat2rdo âúâÉ§
do.ile: D[!/t4!d.te4§!ê!cqà!!Í@.@.E&!Ê&]d

!

Município de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - Prefeito
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BARBARA. CNPJ n' 02.760.250/0001-55, com !€d3 nã Rua
WãlíÍs(b BítsÍEouÍtdo Mdr€.. n 925. Coniunlo EsporaÍtça, m cirrdo rh t{,ove
Sántã Báí§.e. Éslaro do Pe.€ná.

OBJEIO: FoíÍ!ãd,nonto dê rÉsrr!.6 parô o custêb dê coír$uslivel. 3eguro do
v€icrio Fi.t Oucáiolillnibu§. .á!áÍb, óódÍE teíc.io !âlálE, laÍrâ!. sâlárb.
poroídm5is. yêÍba§ rêrdGôíies a domab êfterg6 soclâir do 01 (um) mobíi3tá,
no huitD óê opêrâ.irnâltzâí o atoíÉtftôíio á 73 (Ê€tenie e fê3) atun6 coín
dâf'dáíxjâ, nü.ill,irâsdêtclân(Íls. laítrlorE globâis(bd..€nvolvin€rto.

ÂMPARO LEGrü: L6i n'13.019, de 3 l d6 julho d. 2014.
VÂLOR:Rl§]2.592.40 (Uints ê &É mil. quinh€ítos ê Íúwílta € doB í€ais e

qusÍEúrbônovêc6íüavc), t
Peíodo de vt6n.n: 0t d€ mal§o de ml7 a 3r dâ deBmb.o dê 2017.
oaÍaoÂ ssrNÀfuR^zy@,r2017.
SrcNATÁRloSI l,/tARlA INEZ DÀ SILVÀ íÉ quâlirrâd€ d€ Prêld€ni. dá

CONVENENÍE .. ERIC XONm. na quâlidádâ d. oÍd€íâdoí dê d€§r€6âs dâ
CONCEDENTE.

EXTRÁTO r. TERXO 
^OrnVO 

AO CONÍnÀÍO rr. @l!.
REÊ: DispeíLsâ do Liilsçro n! 2/2016-
PÂRrES: Muolclplo ds Novà Sántâ BâDarâ. p6sêo.jurldicá dê dirsllo publico

hbíne. in5cíltâ É CNPJ sob o É 95.561.@0/0001-60. com !.d. ádÍúniíÍâüy.
É Rua l /bÍí€do Eilt6ncouÍt do Mo.aaa. 22, na51,â eto Íala€§ánlã(b palo S€nhoí
PÍ€íÊiIo Munidpe| Sí. EÍic KoíIdo ê a smpí6§â ALERTE -AUTOMÀÍIZAçÃO OE
LEÍTUR E RECORTE OE OIÀRIOS OFICIAIS LTOA.lle, coír sssiróíb â Àv
Píesirenls VsrgEi. 435 d 1406 ê 1407. CênlÍo. Rio de Jân€iÍo - RJ, CEP 2G07'l-
003. ins.rita no CNPJ sob o n'. 08.689.m u000r -t 8. noslo Bto epr€seôlado pero
Sr. RaphâG, Vrâiá E3t6vê!.

OBJETO: Fdí!€dír€írlo diáíio vÉ coíêb elâlÍônico 6 llsb6ita bol€üm da
puuicâaôês 6m noíÉ do MunlrÊo d€ l{orâ Sânlâ Bárbârá.

PRAzO DE VIGÊNCI^ Málr 12 (dozB) nros&s do prâzo o.itinâr. ou 5êF, a[q
27fi2n014_

VALOR OO REÀTUSTE: 5,38't. o{r sêj{r, d. Rl 110,00 (cêírto ê (bz .6ais) paía
Rl 1 1 5.91 (cênio ê $rüuê reeis ê no\r6nla ê um c6nl|vo3), moltseB. lolâlizando
Rt r 390.92 (um mü, lÍazentoG 6 novontã írâÉ . novêíi, o &l]3 cênlâvos).

SECRETÂRIA. SâcrêtiÍlâ do AdmmÉlr.çâo.
RECURSOS: Sêclelárla dê Âdmlnbu-áçto.
RESPONS^VELJURIDICO: Gâbriêl r{rnêide dâ Je$rs. OA&PR n' 81 .963.
DAÍÀO€ ASSINÂTURÂOO TERITO DE ÂDIIVE 24n}2'2017.

PR(rcESSO SELETIVO SITI
EDIÍAL DE COTIVO(

O PREFEIÍO DO MUMCIPIO OE NOVA
DACOLIIIA- PR, Sr. E Ílôsb d€ ÀêxeÍ

LgaÀi êm cooÍoímidiâdo com o AÍt. 37 ô §6
â kú Munijpal rf. 35012016. quo dis9õ€
Tsmpo O€!8írúnado, s d€ acoído com o E
Srimdificâdo Ír'ml2016, RESOLVE,

Toôa, público. para conhecimonio do(
Apíe.s€nlaÉo de Documentos 6 R€ahzaçl
dG ExaÍrÉs, conhmê §€guei

Fi.âm convocado€ G cándidalos consl,
Íigoíorâ oíd€m d6 cla8sifcâçáo dil9oíâ n
Fútal. parâ compsíêcar perante a Codss
slde dâ PÍ€Jeiturô Muí*ipal d. NovaAflÉr
do.lmentos origidG no itêrn 18 ô ÊdiEl
0112015 s RêálizaÍAv.ü6Íáo 6 EÉíDs3 Má

06 cándiÍatoc coíryo.árlos. eoflloímê a,l
m pÍ.zo máriírD do 0:! (líà3) dhs Ülers
po3€nte editâl d6 convocâçáo no po

ú!n!!!.4r!!aEa!!!499!a.ú!4arb.
O prcuo pára êílÍega de Íefsíida d

pcremplóíb. e o náo coínpaÍêdmehto pan
â desdâssif'caÉo do cándldalo do cêítâÍÍr€

AAvãliaçào Mádicá Eoíâ âgêndâde o n
Seidâ ê taíà cerâ16Í dimine!ôílo. ssúo
iôaplG. Sêrâ considêÍâ(b eplo o canc
âIêr.ç&3 patôlágiã! quê o conlra-iÍÉilr
Para o qurl fti coílvocado.

O cendi:lato qu€ íoí coÍlsidsÍado in€pto í
d6 êxrmês"9arô o d€sempenho do caígd
€liminâdo do cênâmê.

No moínênlo dâ avefiafáo. o módico d(
Saúdr dovorâ prêgcÍevcÍ ao cándadatc
Obn€aüíios de6cdos íro Bnêro llde316 Er
dalã ê horárb paÍa a $a apÍas€niâÉo-

03 ErrÍle! G..air Oàíi,aúics s6ráo
Muni.ial d€ Saúd€ 6 poderão s6r ÍGrlira
o6cdhâ do3 cârúidalos, s€íúo veóâdâ q'l
do3 píocadinônloG oagrl6-

O nào compârêcimônlo no poíiodo maíq
aÊalaalâçáo d€ bdo6 6 ErârDâs G6íôi9 (
EdiEl imgortâ.á rÉ êlimineçâo (b Calldidat.

O! casos omissc §€íilo íêsolvÍros p€

S€l6livo, ceb€ftb, ôm Lce das d€osôca.
Íro p6zo d€ 02 (óois) dias úlêi6 dâ cência dr

Novâ AmlÍicâ da CoÍne, 03 d€ malço de

EXTRAÍO OO CO TRATO '7t2017
REÊ: Pregâo Pra!êíl(ial n..2n 017.
PÀRÍES: Municlpiodê Nov.$nb BàíbâÍe, pcs3oaiu dká d€ diíÉilo puDlÉo

hbím. iÉcíito Íro C PJ Bob o íf 95.561 .08(Xm1{O. coín 3ád€ âdmhÉt-álivâ
ía Ruã Walkodo Bitlonaouí de Moía€§, 222, nosr6 ato Íâpí.§ântado pob 3au
PGícilo Munlcipá|. Sr. EÍlc Kondo, a â 6mpÍê3. ÂLBERTO TAKEH RU UENO A
ClÂ.LTDÀf,,lE. hsqtt no CNPJ sob n' 13.331.79310001-73. coín sede na

lntoNentor Msnool Ribáê. zl73 - CEP: 862$000 - SsiÍÍo: C€ntro. Novã

ô J$us. OAAíPR n'81 .963.
DE ASSINAT URACONÍRAÍO: 0203120 ! 7

Em.lto Àarrndra Basao

^nExrÇÂlrÀoanolaQNy-ocÀo!§

) dias do ÍrÉs de
EU Efu

HOMOLOGO o
o Ggisúo de

proedimonto da LlciLÉo Prôgáo Pr$ênciãl
pr6Ío3 paíá êvônuel contrâlaçáo dô ámprasá

rir€noíe§ písços, s€ndo êlar: M & M
d€ s€.viços cle recapagam d6 pnauê, a Íavo. das emprasâs qus

COMÊRCIO OE PNEUS

maíço (03) do ano de dd3 mil e dêzêssete (201 7).
Kondo. PÍeíeito Mur|kipal. ôo ulo ê minhás

rERrío DE HOMOLOG^çÂO E ADJUDTCAçÃO
PREGAO PRESENCI.AI- }I' 92017 . SRP

ÂxEx(
EX XES OSRIr

Elama d6 ime!€m: RâloÉ X do Coluna Ío
Erartês leboaato.iais: glbemia: VDRL: !

VHSI gaína glu!Êmil lransíeres€i paírial d
cohstêíol total colestêrol HOL: coleíêrol U

Àvâliâção Pricológhá: kàudo pricolôgicô
uüllzâdos. com íosulladoB complslo8
caacl6ílBlicas pslcdórh33 do candidal
iírê{€oles âo ceÍlpoqrpaoonali

Coínpíovante de wcine aítül.lárÍc€ íu
de./.chsçao eíüBdo pôlo ko de Sãúde)i

Ao cândldalo âclma do 39 ano
ELlroônc€lalogÍâmâ. tlovaÂmádcadaCo

Eh.ato Àarrndíl 8:a5o

I

I'5

Fc^Âoo r ÉRÂÉnr LoP€s

CNPJ N' num velor ds Rl 19.748.m
rt6c.nl6 e quâíântâ 3 dlo Í.ã6), plrd qu. a adiudlcaÉo n.b
b sêue juÍidbG e l6Éts €Ísilos.
hlêí€sÉâdo3, ob§arvâdos as píâsari(ras lê9âis pônin6olês,
\ E.lc Xondo - Pr.Í.ito Xuniclp.l
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADÔ DO PARANA

TERMO DE JfIIITADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATORIO
DISPENSA DE LrcrrAÇÃo No 2/2016

Aos 15 dias do mês de março de 2017, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo de Dispensa de licitação n" 212016, numeradas do no 72 ao no

85, que corresponde a este temo.

tEkhu L
Responsável pelo Setor de Li tações

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 PârâÍá

- E-mail licitacaot?nsb.pr.sov.br - $1wv.nsb.Dr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL 086

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa trureRna

Nova Santa Bárbara, 16 de fevereiro de 2.018

De: Procuradora Jurídica

Para: Setor de Licitação e Contratos

Assunto: Aditivo ao contrato n' 3/2015

Solicito que seja aditado por mais 12 (doze) meses o

contrato n" 312015, cujo objeto é a contrataçáo do serviço de Banco de Preços,

conforme previsão constante na cláusula sexta do contrato e disposto no inciso ll do

artigo 57 da Lei n" 86666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

(À^-

Cormen Corlez Wilcken

Procuradora Jurídica

,)ts
4

O

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes n§ 222, CentÍo,8 43-3266-8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br

I

Ct-
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PREFEITURA MUNICIPAL 087ffiffir
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 26102/2018.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" 412016

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria,
previsão orçamentáriâ parâ que seja aditado por 12 (doze) meses o prazo de
vigência do contrato de fornecimento diário via correio eletrônico e website
boletim de publicaçôes em nome do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara n'
412016, hrmado com â empresa ALERTE - AUTOMATIZAÇ^O DE LEITURA
E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n".
08.689.801/0001-18, conforme previsto constante no contrato, nos termos
do artigo 57, inciso II, da Lei rf 8.666193. O referido aditivo acarretará
custos adicionais para Administraçáo, o valor mensal em R$ 115,91 (cento e
quinze reais e noventa e um centavos), mensais, totalizando R$ 1.390,92
(um mil, trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

AtenciosarnentT/

,,/

Elaine Lu Sanúos
Se rdeLi

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Centro, t 41. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa BtubaÉ - Paraná
Site - rvrvw.nsb.or. gov.br

ç S

Senhorita Contadora:
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rouil*#*#
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊNcte lHrERrua

Em atênção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria
em data de 2610212018, informamos a existência de previsão para recursos
orçamentários para que seja adltado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do
contrato de fornecimento diário via correio eletrônico e website boletim de
publicaçôes em nome do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara n" 412016, firmado com
A EMPTESA ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS
OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no.08.689.801/0001-18, num valor
mensal de RS í 15,9í (cento e quinze reais e noventa ê um centavos), totalizando
R$ 1.390,92 (um mil, trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04j22.0040.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 220

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Nova Santa Bárbara, 2610212018

/

i\
' l-.-

Lau ritá'de Solrzà Campos
Contadora/CRC \+sosolo-+

l3

Rua Walfredo Bittcocouí de Moraes, n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, >< - 86.250-000 - Nova Santa Uálbara - Paraná

Site u.ww.nsb.or.gov,br
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NOVA SANTA BARBARA

soLrclTAÇÃo DE PARECER JURíDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 4/2016
REF: DISPENSA DE L|C|TAÇÃO tt..2l2ot6

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 412016, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer diariamente
via correio eletrônico e website boletim de publicações em nome do Município de Nova
Santa Bárbara, firmado com a empresa ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E
RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'
08.689.801/0001-18, com vencimento em 2710212018, para prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses, conforme previsão constante no item 4 do referido
contrato e nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 26 de fevereiro de 20í B

Atenciosamente,

Elaine Cri a

Setor de LicitaçÕ

Rua Walfredo Bittcncoun de Moracs, 222 - Cep. 86250-000 - F-ondlax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao/Ansb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

=
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090PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBÀRÂ
Av. wãltr.do Bitt.ncouÍt dê Morâ.s nq 222, ronc/Fax (ot) tz66-8roo

CNPJ N.e 9r.16r.080l@0r-6o
E-ruil: pmnsb(ônsb.or.cov.br - Nova Santa Bárbare - P:rrná

Patecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Aditamento contratual - prorrogação de vigência

Fora encaminhado a esta Assessoria pedido de

parecer acerca da possibilidade jurídica da prorrogação do prazo de

vigência do contrato administrativo autuado sob o n. oo4/t6, travado

com a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais

Ltda - Me., de serviços de leitura e recorte de diários ofici"is da Justiça,

objeto necessário pela Procuradoria Jurídica Municipal.

É o relatório.

Qrando se aborda o tema: prorrogação de prazo

contratual administrativo, e retratando urna prestação de serviços, a

disposição pertinente é o inciso II do artigo 57, da Lei o. 8.666/y, Leí

Geral de Licitação e Contratos; regramento, pelo legislador ordinário,

que foi e está assim produzido:

--\-...

V,/
Pág,iaa-íde 3
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Av, WalÍredo Bittencourt de Moraes nc rrr, Fone/Fax (oa) )266-stoo
CNPJ N.s er.rór.o8oloôoróo

E-mail: pmnsb@nsb.pr.sôv.br - Nova Sanra Bírbara - Pâráná

" Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará a,dstrita

à aigência àos respectivos créilitos orçamentários, exceto qudnto d.os

relatiaos:

II - à prestação de sentiços a serem executados ãe forma contínua, que

poilerão ter d. sua duração prorrogada Por iguais e sucessiuos períodos

com oistas à obtenção áe preços e condições mais oantaiosas Para a

administração, limitada a sessentd meses;"

Isto é, os contratos para prestação de serviços,

celebrados pelo Poder Público com um particular (contrato

administrativo propriamente dito, eis que o Poder Público pode celebrar

contratos sern ser do regime administrativo), poderão ter sua duração

prorrogada pcl iguais e sucessivos períodos até s limite de 6o sessenta

meses, desde que, para tanto, os serviços sejam contínuos e que os

preços ajustados ainda permanecem como sendo os melhores de

mercado, além da remanescência de outra vantagens.

Pois bem. No caso em apreço, vislumbra-se que se

trata da manutenção de sistema de leitura de diários oficiais da Justiça,

ferramenta importantíssima para a consecução dos serviços da

Procuradoria Jurídica do Município, correndo-se riscos com a sua

descontinuidade.

-7
Página 2 de 3

PDF Compressor Free Version 



492
PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTÀ BÁRBARÂ

Av. Walírcdo Bntenroun de MoÍâês oe 222, FonelFax (oa3) ;zó6-8roo
CNPJ NP qs.l6r.o8ol@or6o

e--il, e!!!§b@a:!.p!Se:.!E - Nov. S.ora Bárbara - Paráná

Destarte, não seria heresia alguma interpretar o

serviço objeto do contrato como serviço de caráter contínuo, necessário,

Restando superado o primeiro requisito legal.

Aos outros. No que diz respeito ao preço ajustado, da

análise dos autos do processo licitatório, depreende-se que ele continua

o mesmo da proposta da licitação, além do que ainda condizente com os

preços de mercado.

Assim, e mais, pela possibilidade de aditamento

contida no bojo contratual, opino pela possibilidade iurídica do

aditamento, balizando, assim, a prorrogação do prazo de vigência da

contratação, respeitados os dizeres legais nos ulteriores termos do

Procedirnento.

É o prr"."., salvo melhor juízo.

Nova Santa Bárbara, z7 áe Íeveteiro de zor8.

Ga lmeida

Procur Mun

deJesus

icipal

Página 3 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

2" TERMO ADTTTVO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE SERVIçOS N" 4/2016, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNtCiPtO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA ALERTE . AUTOMATIZACAO DE

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito público intemo, inscrita na CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede

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

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

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ALERTE - AUTOMATIZACAO DE

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA, com escritório à Av.

Presidente Vargas, 435 sl 1406 e 1407, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20-071-

003, inscrita no CNPJ sob o no. 08.689.801/0001-18, neste ato representado pelo

Sr. Raphael Vieira Esteves, brasileiro, portador da cédula de identidade RG no.

012.542.529-8 IFP/RJ e CPF n'. 088.920.34740, resolvem âditar o contrato de

prestação de serviços fomecimento diário via coneio eletrônico e website boletim

de publicações em nome do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, n.o 412016, firmado

entre ambos em 01 de março de 2016, com vigência por 12 (doze) meses,

referente ao Processo de Dispensa de Licitação n.o 212016, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogação por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 2610212019, conforme previsão

constante no contrato, nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93, para

atender a solicitação da Procuradoria Jurídica do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acanetará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 115,91 (cento e quinze reais e noventa e um

centavos), mensais, totalizando R$ 1,390,92 (um mil, trezêntos ê novênta reais

e noventa e dois centavos), para o período de 12 (doze) meses.

Rüa Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa Bárbara, Paraná

E-mail licitacaoa.r-)nsb.pr.eov.br - *rrrv.nsb.or.qov.br

w
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NOVA SANTA BARBARA

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotaÉo orçamentária havida pela conta no 02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeitoi 04.'122.0040.2004 - Manutenção da Assessoria

Jurídica; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 220.

CúUSULAOUARTA:

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 presentê Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que

vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bárbara, 27 de fevereiro de 2018.

,é
,/_

lEric Kondo

Prefeito Municipal - CONTRATANTE

dê 0iàÍio6 oficl

tv Esteves À

Alerte - Automatizaçã e Leitu Recorte de Diários Ofic

Contratada

Gabriel Al .n"ia" de Jesus

tÍador

iais Ltda - Me -

Procuradoria Jurídica - Responsável pelo acompanhamento do contrato

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes a" 222, Centro. Forc 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍbara, Paraná

E-mail - licitacaora)ísb.pr.qov.br - rr1v\v.nsb.pr.sov.br

e_
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Poder
Executivo

Ano V

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

fÍmado entre ambos êm 01 de março dê 2016, com úgência por 12 (doze) meses,

rcÍerenle ao Processo de Dispensa de Licilaçào n." 21016, msdiante as sêguintes
dáu$rlâs e c.ndiFes:

Aos 28 (vinte e oih) dÍâs do mês de Íevereiío (02) do ano de dois mil e
dêzoib (m18), em meu Gabinête, eu Eric Kondo, Píêfeito Municipâ1, no uso de minhas
alribuiçDes lêgais, HOIToLOGO o procedimento da Licitação Pregáo Píêsencial n.o

,/.{m18, desbíâdo a conLtaçao de seMços de t"nsporte êstudântl, â ÍâvoÍ da empresa
:ê apresenlo{ menoÍ pmposta, sendo eh: SoNIA APARECIDA BORGES DE SOUZA -
:, CNPJ n" 01.852.715m001-35, num latoí totatde RÍ 127,600,00 (cento e vinte ê sets

,,,r1ê s€iscentos reais), paía que â âdjudia2çáo nele procedidá produzâ seus jürídicos e
lôgais efeilos.

Dar cjência aos inleÍessados, obsêNados âs pÍesariÉês legais pertinefltes.

cúusuLA PRIE|RÀ
O prcsÉúrlê lênm bm poí objeto, a p,oíogaÉo poí mais 12 (doze) meses do

pczo original, ou s6ja, alé 26rÍn 2019, coofome prêvisáo coÍrslanlê m @ítrâb, nos

leÍms do aíigo 57, in.Ào lt, dâ Lêi n0 8.666re3, pâ.a aiendêÍ â solicilâÉo da
PoarÍadoria Juídica do Municipio.

EÍic Kondo
Preleito Municipal

TERIi.!O DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÀO

LEILÂO PUELICO N" 1,20I7

Aos 28 (úíte e oito) dias do mês dê ÍeleÍeiÍo (02) do âno dê dois mil e
dezoib (mí8), em meú Gabioete, eu Eft Kondo, Prefeih Municipâ|. no uso de minhas
alíibui@s lêgâis, HoI'IOLOGO o pÍocedimento do Leilão Público r.o í/2017, destinado

a alienaÉo de bens lnseryÍveis, teído como aíenâtânte do LoIE 2 - ÂRCoS PÀULo
REZENDE, RC n" 5.6964754 SSP/PR, no valor de RÍ í8.200,00 (dêzoilo mil ê
duzentos reais), LoÍE 3 -JosÉ APAREcloo DA stlvA soBRlNHO, RG n" 4891014-
I SESPPR, no vâloí dê Ri 18.í00,00 (dozolto mile cem rsals), LOTE 1- SÉRGIO
RICARDo CARoOSO, RG 0'50Êí.035-3 SESP/PR, no vâlordê Rl10-100,00 (dâz mll
ê cem reais), LoTE 6 - MÂRCOS PAULo REZENDE, RG n' 5.696.175"1 SSP/PR, no
valor de RÍ 15.800,00 (quinze mil e oitocsntos rêais), LOIE 7 - lrÀRCoS PAULo
REZENDE, RG n" 5.696.475-4 SSP/PR, novaloíde R§9-700,00{nov€ milê sêbcênlos
reais), LoTE 8 - JOSÉ ÂPÂREC|OO DÂ S|LVÂ SOER|NHO, RG n" 4891014-9
SESP/PR, no valoÍ de Rt í0.'100,00 (der mil ê cêm rêais), LOÍE l0 - Í{ARCOS PÂULo
RÊZENDE, RG n'5.ô96.475.4 SSP/PR. no v€lor de R$ 2.í00,00 (dols mile cem reab),

^§ÍE 11 - EDERAIJO SUE|Ro, RG n' 3.733.S8G5 SSP/PR, no valor dê R$ 19.000,00
.ezênove mil Gali), LoÍE 12 - ÀNIÔND CARLoS Dos REIS, RG n' 3.668.399{
:P/PR. no vahí de Rl 6200,00 (sêis mil 6 duzêntos rêaiÉ) o LOÍE 14 - BENEDITO

PAULINo PROSCENCIO, RG í" 3.480.519-9 SSP/PR, no yaloíde R18.30{,(x) (oito mil
e t ezênlos Íeais).

Eric Kondo
Preíeito I\,iuniopal

cúusuLA SEGUNDA:

O presente Adilivo acaííebÉ olstos adicionâis para Administração, no va,oí

dê Rt '115,9í (cento e quinrê rêais ê noventa e um cenlavos), mensais, lotâlizando Rl
1.390,92 (um mil, hzrntos e novenlia Íeais ê noventa e dois cêntâvos), paÍá o
peÍíodo de 12 (dozê) Íneses.

cúúsuLA ÍERcEIRA:
As dêspesês decoÍrenles dêsla licilaÉo coÍrerÉo por conla da dotação

orçamenláÍia havida pela conta no 02 - Erecuüvo Municjpali 001 - Gabinele do Prefeitoi

04.122.0040.2004 - l,]ânulençáo dâ Assessoria Juridica; 3.3.90.39-00.00 Outros

Serviços de TeÍce@s - Pêssoa JuídÉ; 220.

cúusuLÀouÂRÍa:
0s acordantes se comprünelem a qrmpíir lodas as cláusulâs ê coodiçoes

ostpuladas no ContElo oÍiginal, que náo colidiíem com o prcsênte insuumen{o, icãndo
Íeiteradas todas as demais dáusuhs.

E por ser lontadê das parles e valklade do que foi aiustâdo, lavíou-se o
preseote Íeflm ern m (rês) viâs de igual têoí e Íoma, que rai a§nado pehs partes.

Nova Santa Báôara. 27 de hverciro de 2018.

2'TERlil0ADmVo Â0 CoNÍRATo DE OE N'41201
E\TRE
ALERTE . AiJTOMATIZACAO DE LEIÍIIRÁ E RECORÍE DE DIARIOS OFICIÀIS LTDA.

0 Município de Nova Sanla Báàãra, pessoâ iuridica de dircito públir!
intemo, insc{ta na CNPJ sob o o0 95.561 .080/0001$0, mm sedo adminislraivâ na Rua

WalfÍedo Bitlenclur'r de Moráes, no 222, nesle alo aepÍesenlâdo por seu PÍeÍeito

Munici9al. Sr. úic Kondo, bÍasileiro, casado, Íesidenle e domiciliado nesta odade.
doÉvanlê denomnado simplesmenle CONIRÂÍÂXTE, e do ouÍo lado â empresâ
AI,"ERTE. ÂUÍOMAÍIZACÀO DE LEIURA E RECORÍE DE OIARIOS OFICüÀIS

LmA, com esotóno á Àv. P.e§denle VaÍgas, 435 §l 1406 e 1407, C€ntrD, Rio de

Janeirc - RJ, CEP 20471{03, inscdtâ no CNPJ sob o n'. iJB.689.801i0001-18, nesle alo
Íepresenlado pêlo Sr. Raphael Viêira E3teves, brasileiío. poílador da ceúrla de
'rilentidâd€ RG n0.012.5í2.529-8 IFP,RJ e CPÊ n'. 088.920.347-40, resolvêm âditar o

côntÍato de preslaÉo de servrços fomeomonlo diário úa coíeio elelÍonico e websilê

Eric Kôndo
Prefeilo Municipâl - CONTRATANTE

Raptrael Vioira Estêves
Alêrte - AutcÍnâtzaÉo de Leiturâ e RêcoÍle de DiáÍbs Ofciais Ltda - Me - con['atsda

GabÍiol Almêida dê Jêsus
ProcuradoÍia JuÍidicâ - Rêsponsável pelo âcompanhamenlo do conlrato

ERRAÍa DA DtsPENsÂ oE LtctTAcÃo N,

EÍala de PublicaÉo da Dispênsa dê LhitaÉo n" 3/2018. püblicada no DiáÍio Otcjal
Eletmico, edlFo í18,|. em 21102/2018, e no JomalÂ Cidade Regimal em 25/02/2018,

sendo qúe:

Ondê sê lê:

Na Íoma do inciso lV, do art. 24, da Lei 6666/93.

Loia.sê:
Na íorma do inciso ll, do a 24, dâ Lêi 866683

Nova Sanla Baóara.28de íevêíerÍo de 2018.

Eric Kondo
PreÍeilo Municipâl

ADJU

brrca s êm nome do Munici dê Novâ Sánlâ Báíbâíâ no 42016

Í Atos do PodêÍ

bolellm de

sênG dâta

Nâo há publicáçoês paía a presentê dála

Diário Olicial Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárba.a
Rua: Walkedo Bitlencoun de Moíees n'222 - Centro

Fono/Far: (43) 3266-81 00
E-mail: dia,iooÍicial@nsb.pr.gov.bí

www.nsb pí.gov.bí
www.líanspaíenciaparana.com.bí/ôensb

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paraná

Eric Kondo - Prêrêito

Ediçáo N' 1 186 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Ouarta-íeira,28 de FevereiÍo de 2018, l
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1530 A CIDADE REGIONAT 5

Prefeitura Municipal de
N.ova Santa Bárbara - PR

R3 1.íô30,04

673,87
759,7A

R3 662287,53

noreira - PR

Coíltaalanlo: Muílclgio
Con!ãlâda: AERTE

Sânlâ
OE ITMJRA E RECORTÉ OE

cHArarExÍo PúBuco ll: ír2o1a .

IilExl{]I3IUDÀDE OE LICITAçIO T.,I,2Oí.
PROCESSO AOl,U{lSrn rWO I' tín0í8

OBJETO: Càaínâ.Írnto Flbacr póre cÍ.d.ndrnaí{o r,€ !êtso.§ irÍidlc..
9...r.doEr aL rsívlçor d. .ül|Lnclr â &üa, rr.dcociaóE to sUS,
lü.raaairar arn garddgaÍ ra bma corrdaíÍl.rrLa. aaoadiaâÍü da Úl3rÉ
..pâdrlhsd.i. r.diz.Éo dô .Ilmô6 (h hEgom p.ír dbgúcbo .lküco,
Íra&*loda Pí€drnãlt6aÍúuadóí'ú!.cirrjrglcoalãlr.nãnlrl.."

OlÀE HORAP RÂ RECÉâlMElítO OOg ETWELOPES: Oo dlr Olt d5 nrârF d6
2OlE,arô8túoíri!"!údhoed.ln rçod.20$.r17h6íÍúír.

OAÍA É RORA PARAABERÍI tlA DOS ENYELOPÉS: Oh 12 dêm.r9o dr20t8
E 10100íí!L

EOIÍAj O áúC crmC€b êârâ diepor v€l Íto SâtoÍ d. LiêitâçÀ€s dâ PíâH|,l3
M!r*lp.l {r. t{ov. SríÍ. Brbrr, .it[ô ír. Rt . Whírtdo BíldLo(,íl d. Mdr€.,
n'222. C€í1ro Ê no §E iÉu,§L&8cr.hl

V IOR ÍgIAL: RS í7.7r4.m (!ttsú€ 3 qúÍ.nà t s€l! mi, .alsc..$o3 !
vhl! . quaü! í.âi3). Novs $d! 8árbare. 01 rrc mârço d€ 20r 8.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI.IA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LTCITATORJO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" z/zorr

Aos 12 dias do mês de março de 2018, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo licitatório de Dispensa de Licitação n" 212016, numeradas do
n" 086 ao n' 097, que corresponde a este termo.

Santos
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua WalMo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, Fône 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanra Bártmra- Paraná

- E-mail - licitacao@tnsbü€allb[ - rvçrr.nsb.pr.gov.br

:=-:

i*
PREFEITURA IúL]I']ICI PAL
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pREFEITURA MUNICTpAL DE NovA sÂNTA BÁnnena
Av, Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz, Fote/Fax (o41) 3266-8roo

CNPJ N.e g5.56t.o8o/ ooor-6o
E-mail: b.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

ci. 001

Ao

Departamento Municipal
Administrativos

Nova Santa Bárbara, 15 de fevereiro de 2019

Prezada sêrvidora,

Cumprlmentando-a, slrvo-me do presente para

requerer a renovaÇão, pefo período de mals 12 (doze\ meses, do

contrato administrativo n. 0O4/L6, travado com a empresa

A].êrtê Àut@â.tização de Leitura ê Rêcortê dê Diários Oficiais
Ltda - !!ê., gue tem por objeto, com o perdão da repetição, a

leitura e recorte de diários oficiais, que permitem a esta
Procuradoria flcar atenta a prazos para manifestaçÕes
judiciais e/ou adminl strativas; cujo não acompanhamento, pela
ausência dos serviços, pode comprometer prej udicialmente a

municipalidade nos feitos contra s.i e em face de outros.

de Licltações

pede,. desde que cumpridas

Cont ra to s

ASÉ

formalldades legais.
o que

!

Gabriel ida dê ü

êProcur dor un ICIP

sus

Página r de r
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PREFEITURA MUNICIPAL 099
NOVA SANTA BARBARA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N'4/20í6
REF: DTSPENSA DE LtC|TAÇÃO tt." ZIZO16

Prczada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n' 412016, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer diariamente
via correio eletrônico e website boletim de publicaçÕes em nome do Município de Nova
Santa Bárbara, Íirmado com a empÍesa ALERTE - AUTOMATIZAÇÂO DE LEITURA E
RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n"
08.689.801/0001-18, com vencimento em 2610212019, para prorrogação do prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses, conforme previsão constante no contrato e
disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n" 86666/93, para atender à solicitaçáo do Sr.
Gabriel Almeida de Jesus, Procurador Municipal.

Nova Santa Bárbara, 15 de fevereiro de 2019

Atenciosamente,

E laine istina Santos

Setor de Licitaço

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 862i0-000 - Fone/Fa\ (0.13) 3266.8t00 - C-N.P.J. N.' 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitâcao,'.insb.pr.gov.bJ - Nova Santa Barbara - Paraná

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURíDICO

Sendo o que se apresenta para o momento.
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101PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

justificativa apresentada, opino pela possibilidade de realização do aditivo requerido,
nos termos 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.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 26 de fevereiro de 2019.

t* -V.V <.-_-.
Carmen Cortez Wilcken

Procu radora J u rídica
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PREFEITURA MUNICIPAL 102ffiwIr
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 261 02 /2OI9

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n' 412016

Senhorita Contadora:

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria,
previsão orçamentária para que seja aditado por 12 (dozel meses o prazo de
vigência do contrâto de fornecimento diário via correio eletrônico e website
boletim de publicaçoes em nome do Município de Nova Santa Bárbara n'
412016, firmado com a empresa ALERTE - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA
E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no.
08.689.801/0001-18, conforme previsto constânte no contrato, nos termos
do artigo 57, inciso II, da Lei n" 8.666193. O referido aditivo acarretará
custos adicionais para Administraçáo, o valor mensal em R$ 123,73 (cento e
vinte e três reais e setentâ e três centavos), totalizando R$ 1.484,76 (um mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Elaine Lu Santos
S citaç S

Rua Walfredo Binencoun de Morae! n' 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná
Site çrrrv.nsb.or.gov.br

os
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Hsur*#[.t
DEPARTAMtrNTO DE CONTABILIDADE

coRR-ESPoNDÊncu rxrrnNa

Em atenção à conespondência intema expedida por Vossa Senhoria em data de
2610212019, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que seja
aditado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato de fomecimento dirírio via
correio eletrônico e website boletim de publicações em nome do Município de Nova Santa
Bárbara no 412016, firmado com a empresa ALERTE - AUTOMATIZAÇÁO DE
LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o

n". 08.689.801/0001- 18, num valor mensal de R$ 123,73 (cento e vinte e três reais e setenta e
úês centavos), totalizando RS 1.484,76 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e

setenta e seis centavos).

Oukossim, inÍ'ormo que a Dotação Orçamentária é

02 - Executivo Municipal;

001 - Gabinete do Prefeito;

04.122.0040.2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 230.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Nova Santa Brírbaru, 261 0212019

)\
-l ,/\

Laurita de Souza Campos
Contadora/CRC 04509610-4

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes. no 222, Centro. I 43. 1266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Brirbara - Paraná

Site - u:uuusb+r.gsy.b!
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n6logia - Collnistas - Crttura ê Lazêí Av
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Área Técnica

rNDrcE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - tcp-M
(Fundação Getúlio Vargas - FGV)

O que compóe o IGP-M:

O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de refêrência

O IGP-M quando foi concebido leve como princípio ser um indicador paÍa balizaÍ as corÍeções de alguns tilulos emitidos pelo Tesouro

Nâcional e DeÉsitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormentê passou â sêr o índice utilizado para a coneção de

contratos de aluguel e como indexadoÍ de algumas tariÍas como energia elétricâ.

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variaÉes de preços consideradas no |GP-DUFGV ou seja, o Índice de Prêçôs por Atacado (lPA), que tem

peso de 60% do índice, o índice de Preços ao Consumidor (lPC), que tem peso de 30% e o indice Nacional de Custo de Construçáo (INCC),

representando 10olo do IGP-M.

O quê difsrs o IGP.M/FGV e o IGP.DUFGV é que as variaçóes de preços consideradas pelo IGP-MiFGV referem ao período do dia

vinte e um do mês antêrior ao dia vinte do mês de reÍerência ê o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em

reÍerêncla. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.

Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contralos de alugueis.

Índice do mês
(êm %)

lndice acumulado
no ano (êm %)

Índice acumulado
nos últimos í2

mêses
(em %)

Número índlce
acumulado e

partir
de Jan/93

Jani2019 0,01 0,0100 6ub 1.702.9690

Oezl2018 -1,08 7,5521 7,5521 't.702.7987

Nov/2018 -0,49 4,7264 9,6940 1.721.3897

9,2618 10,8074 1.729.8660OuU20'18 0,89

Set/2018 1,52 8.2979 10,0496 1.714.6060

0,70 6,6764 8,9114 1.688.9342Ago/2018

J ul/2018 0,51 5,9349 8,2624 1.677,1938

Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376 1.668.6835

1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519

Abr/20í8 0,57 2,0542 1,8953 1.615.7545

1,4758 0,2033 1.606,5969Matl2O18 0,64

http/www.portalbrasil.nevigpm.htm 1t7

Mês/ano

Matl20'18
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Jan12018 0,76 0,7600 -o,4140 1.595,2634

Oezl2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308

Novi 2017 0,52 -1,4100 -0,8777 1.569,2643

Ou 2017 0,20 -1,9201 -1,4200 '1.561,1463

0,47 -2,1158 -1,4594 1.558.0302

Agol2O17 0,10 -2,5737 -1,7242 1.550,7417

Jutlz0l'l -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549,1925

Junl2017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560.4276

Mai12017 -0,93 -1,3039 1,5736 1.570,9530

-1,10 -0.3775 3,3678 1.585,7000Abtl2O17

0,01 0.7306 4,8624 1.603.3367

F evl2O17 0,08 0,7205 5,3866 1.603,1764

Janl2017 0,64 0,6400 6,6608 1.60'1.8949

Oezl2o'|.6 0,54 7,1907 7,1907 1.591.7080

1.583,1589Novi2016 -0,03 6,6150 7,1374

OuU20'16 0,16 6,6470 8,7985 1.583.6340

1 .581 ,1042SeU2016 0,20 6,4766 10,6777

1 .577 ,9443Aqoi20'Í6 0,15 6,2641 11,5062

1.575,5850J u U2016 0,18 6,1049 11,6509

Juni 2016 1,69 5.9143 12,2153 1.572,7540

Mâii 20í 6 0,82 4.1541 11,0937 1.546,6162

Abr/2016 0,33 3,3070 10,64'19 1 .534,0371

0.51 2.9672 11,5682 1.528,9S14

2.4447 12,0900 1.521,2331Fev/2016 1,29

1 .501,8591Jan/2016 1,14 1,1400 10,9612

1.484,9309Oezl2i15 0,49 10,5443 10,5443

't.477,6902Novi2015 1 ,52 10,0053 10,6873

1.455.5657OuU2015 1,89 8,3582 10,0985

8,3588 '1.428,5658SeU2015 0,95 63442

7,5538 1.415.1222Ago/2015 0,28 5,347 4

1.411,1709JuU20í 5 0,69 5,0533 6,9639

1.401.5005Jun/2015 0,67 4.3334 5,5829

1.392,1730Mai/2015 0.41 3,6390 4,1041

1.386,4884'1,17 3,2158 3,5442Abr/2015

2,0222 3,1450 1.370,4541Mari20l5 0,98

1,0321 3,8499 1.357,15400.27

3,9638 1.353,4995Jan/2015 0,76 0,7600

Fev/2018 0,07

www.porlalbrasil.nevagpm.htm

0,8305 -o,4239 1.596,3801 1üí

http J/www.portalbrasil.nevigpm.htm 2t7

Set/2017

Maí12017

MaÍ12016

Fev/20'15
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Rêcêita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTTDÃo NEGAT|VA DE DÉBrTos RELATtvos 

^os 

rRrBUTos FEDERA|S E À DívrDA ATtvA
DA UNIAO

Nome: ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.
CNPJ: 08.689.801/000'l -18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que viêrem a ser apuradas, é certificado que
náo Gonslam pendências em seu nome, relativas â créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cedidão é válida para o estabelecimenlo matriz e suas Íiliais e, no caso de entê Íederativo, para
todos os órgãos ê fundos públicos da administração direta a êle vinculados. Refere-se à situação do
sujeilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. l1 daLêi n"8.212,de24dejulhode1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bP.

Certidão emit o mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 211012014.
Emitida às 0 00:48 do 1810212019 <hora e data de Brasília>
Válida 7t08t2019.
Código controle da idão: EB6E.2FA8.3375.8CCF
Qualq rasura o da invalidaÍá este documento
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0868980 1/ooo 1-18
RAZãO SOCiAI: ALERTE AUTOMAT E LEITURA RECORTE DIARIOS OFICIAIS LTDA

NOME FANtASiA:ALERTE RECORTES

EndereçO: AV PRESIDENTE VARGAS 43s SL 1406 E 1407 / CENTRO / RIO DE
IANEIRO/Rl/20071-003

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

Validade: 23/02/2019 24/03/2019

Certifícação Número: 2 0325533726577 5

Informação obtida em 26/02/2019, às 15:10:19.

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

hitps://consulta-crf.caixa.gov.brlEmpresa/Crf/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1

das obrigações com o FGTS.
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PREFEITURA MUNICIPAL 108
NOVA SANTA BARBARA

3'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIçOS No 4/2016, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNTCIPTO DE

NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA ALERTE - AUTOMATIZACAO DE

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA.

O Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica

de direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

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

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

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ALERTE - AUTOMATIZACAO DE

LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA, com escritório à Av.

Presidente Vargas, 435 sl 1406 e 1407, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20-071-

003, inscrita no CNPJ sob o no. 08.689.801/0001-18, neste ato representado pelo

Sr. Raphael Vieira Esteves, brasileiro, portador da cédula de identidade RG no.

012.542.529-8 IFP/RJ e CPF n'. 088.920.34740, resolvem aditar o contrato de

prestação de serviços Íornecimento diário via correio eletrônico e website boletim

de publicaçôes em nome do Município de Nova Santa Bárbara, n.o 412016, firmado

entre ambos em 01 de março de 2016, com vigência por í2 (doze) meses,

referente ao Processo de Dispensa de Licitaçâo n.o 212016, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaÉo por mais

12 (doze) meses do prazo original, ou seja, até 25lO2l2O2O, conforme previsáo

constante no contrato, nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no 8.666/93, para

atender a solicitaçâo da Procuradoria JurÍdica do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administraçáo, no valor de R$ 123,73 (cento ê vinte e três reais e setenta e três

centavos), mensais, totalizando R$ 1.484,76 (um mil, quatrocêntos e oitenta e

quatro reais e setenta e seis centavos), para o período de 12 (doze) meses.

Rua Watfredo Bittcncouí de Moraes no 222. Centro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná

E-mail - licitacao I nsb.Írr.sor.br - $rrrr.nsb.or.pov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

cr-Áusula TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por

conta da dotação orçamentária havida pela conta no 02 - Executivo Municipal;

00í - Gabinete do Prefeito; 04.122.0040.2004 - Manutenção da Assessoria

Jurídica; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 230.

clÁusuu QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições 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 foi

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

vai assinado pelas partes.

Nova Santa Bá
f,ara, 

20 de fevereiro de 2019

{

c Kondo

Prefeito Municipal - CONTRATANTE

VidnlÊrnôutb0E
,r ,r''rnhttad0í

,1
Alerte -Automalizaúo

ae Esteves

de Le e Recorte de Diários Oficiais Ltda - Me -
Conkatada

Ga Alm ade s

Procuradoria Jurídica - Responsável lo panhamento do contrato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BrárbaÍa, Paraná
E-mail - licilacao ? usb.nr'.!o!.br - lur.nsb.pr.gor.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI'IA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCBSSO LICITATORJO DE
DISPENSA DE LICITÀÇÃo N" z/2otr

Aos 08 dias do mês de março de 2019, lavrei o presente termo de juntada de
folhas no processo licitatório de Dispensa de Licitação n" 2/2016, numeradas do
no 098 ao n" I 11, que corresponde a este termo.

lEfaina

Responsável pelo Setor de Li CS

Rua Walftedo BiÍencouí de Moraes n" 222, Centro, F:one 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Sanra Bárbar4 Paraná

- E-mail licitlcaorinsb.or.por.br _ rr rr rr .nsb.or. eol -br
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