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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 1412018

OBJETO
branco).

Locação de máquinas copiadoras (preto ê

VALOR
reais).

R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta

DOTAçAO -
03 - Secretaria lvlunicipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - [\Ianutenção da Secretaria [Vlunicipal de
Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 370.

06 Secretaria lvlunicipal de Educação, Esporte e
Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - [Vlanutenção do Departamento
Municipal de Educação e Escolas;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 1610; 1620',1630; 1640; 1650.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 - lt/anutenção do Fundo Municipal de
Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 2610,2620.

Rua Walfredo Bittencourt de Moâes no 222, Centro, E 43 3266.1222, Y-86.250-000-Nova
Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mails - licitacaonsb@gmail.com - www. nsb. pr. qov. br
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ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrucll trurenxl

DE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

PARA: SETOR DE LICITAÇOES

Nova Santa Bárbara, 0B de fevereiro de 2018

Tem o presente à finalidade de solicitar a Vossa Senhoria a abertura de

procedimento licitatório para a locação de máquina copiadora (impressora preto e

branco), que atenta a uma demanda de aproximadamente 5000 (cinco mil) cópias mês,

para atender as necessidades da Secretaria de Administração.

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

Atenciosamente,

1.:t./
Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Geral

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, >{ - 86.250-000 Nova Santa
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NOVA SANTA BARBARA
,:

PRE EITURA MUNICIPAL ,

§ ORRESPO T.I O Ê T,TC II I NTE RNA
;; i '

DE: Secretariâ;uúnibipal de Saúde

PARA: Secreta'íâ de Administração

ASSUNTO: Solicitaçao de contratação de empressora

;No 34/20í8

DATA: 08/02/2018

SI a ossa Senhona a locação de uma mpressora com capacidade

para 3.000 copiãs,! para suprir a demanda dê documentos copiados ou impessos

desta secretaria. i

I
!

:

i

e

samente,

Michele res De Jesus
Secretária Muntc ipal Çe Saúde

I i^i l, t.t

oBroLt' lBRec€bido por
e Data

Rua: WalÊeüo
E-mail: ptrlsbÍ@A!çla@E bI - Nova Santa Báóara - ParaBá

BittencôuÍt de Moraes no 222, t(43.326.1222) CNPJ no 95.56í.080/000í-60

ri





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av.:WalfÍedo Bittencourt Moraes,222, t (43') 3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Ouadros,200, A (43) 3266-1033 -
E-mail: dep-educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Báóara - Paraná
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CORRESPONDENCU INTERNA

DE; DEPARTÁMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTARA

N.22/2018

Data: 15/0212018

PARA.' Setor de Licit' o

ASSI-INTO.' Locação de tessora

O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Seúoria a locação de

impressora com capacidade de cópias para Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano com 2.000

mil copias e Escola Maria da Conceição Kasecker com 3.000 mil copias.

Atenciosamente.

,l i,l
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qrrd.tt"^d^-%t *d.fl*,
Secrekária Municipa ldeEd port9 tura

lsJ-e:T8Recebido por
Nome
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊttcn truteRrua

Nova Santa Bárbara, 1510212018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação as correspondências
expedidas pela Secretaria de Administração, Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a locação de máquinas
copiadora (preto e branco), para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

zlzr./
Éííc Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, }{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná



RAZAO SOCIAL: STAINLE SISTEMAS DE IMPRESSÃO EIRELLI .ME

ENDEREÇO:. RUA EMíLtO DE MENEZES, 347, CÉp 86070-590 - LONDRTNÁ.rpR

cNP,t 02.420.945/0001 -98

TELEFONE; 043 - 3321-6900

EMAIL: equipamêntos@abccopiadoras.com.br

A Prcfeitura Municipal de Nova Srnta Ilárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fonei Far - (43) 3266-8100

"coTAÇÂo DE PREÇO"

Descri Valor Mensalo

Locâção r-lc máquina copiadorâ (Preto c branc«r), para
uma demanda de aproximadamente 2 (duas) mil cópias mês,
com despesâs de manutenção c tonor por conta dâ

lcontratada
Locâção de máquina copiadora (Preto e branco), para
uma demanda de aproximadamenle 3 (três) mil cópias mês,

i corn despcsas de manutenção e toneÍ por contâ dâ
contratâd a

R5 120,00

2 Rs 145,00

Item

I-ocação de máquina copiadora (Preto e branco), para

uma demanda de aproximadamente 5 (cinco) mil cópias mês,

com despesas de mânutençáo c toner por conla da
contratâdâ

Carimbo com CNPJ ttaille

3 Rs 220,00

5t úat u
Le(Àçr5.out$un n9'Yendàl
R r c oH ,rÉú# El

[7:i2.4:;ii.9*5 ;rjl1l: ;';El02.420.94slo001-98

Assinâtura
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ili'^'i'õNi;'i..'; i.i;'" ---lWaller

GeL Comercial
43 i321-6900
13 99977.8681
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Londrina/PR, 1 5 de Fevereiro de 2.018Data -
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: STAINLE - SISTEMAS DE IMPRESSAO - EIRELI
CNPJ: 02.420.945/000'l -98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'l da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objêto de decisão judicial quê dêtermina sua
d.êsconsideração para Íins de certificação da [egularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscriÇõês em Dívida Ativâ dâ União (DAU) na Procurâdoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento têm os mesmos efeitos da certidão
nêgativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a'a 'd' do paÍágÍaÍo único do art. 11 da Lei n' 8.21?, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão êslá condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bÍ>.

Certidão e itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014
Emitida dia 0510212018 <hora e data de Brasília>
Válida at
Código d certidão: 9318.151 3.63ED.1 5AB
Qualquer emenda invalidará este documento

dag
7:12:19

041081201
controle
sura
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09/03/2018 httpsr/w\\,vr'.srfge.carxa.gov br/Empresâ/CílCrÍ/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoâMatflz=9340079&VARPessoa=9340079&V
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

02420945/OOOl-94
STAINLE E CIA LTDA

AV ]USCELINO KUBITSCHECK 2525 B / CENTRO / LONDRINA / PR /
86020-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conÍere 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:08/03/2018 06/04/20t8

Cêrtificação N ú mero: 20 1 80 30803 3 3 58482557 27

Informação obtida em 09/03/2018, às 09:02:04.

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

h tlps://w!r,/w.siÍge carxa.gov br/Empresa/CílCílFgêCFSlmpflmrrPapel.asp?VARPessoaMatnz=9340079&VARPessoa=9340079&VARUf=PR&VARlnscr=0242



1410212014 Comprovante de lnscriÉo ê dê Situação Cadastrat

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral ar

Contribuinte,

Conflra os dados de ldêntiÍicaçãô da Pessoa Jurídica e, se houver qualqueÍ diveÍgência, providenciê junto à
RFB a sua atualização cadastÍal.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NúMERo DE rNscRrÇÃo

02.,í20.345/000'148
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÁTA OE ABERTURÁ

02/03/1998

NOME EMPRESARIAT

STAINLE . SISTEMAS DE IMPRESSAO - EIRELI

hotmail.com
ENDEREÇO ELETR

lourdsôtain

RESPON VEL (EFR)

ATTVA
SÍTU

otGo E oEscRrçÃo oÀ ATTVLDADE ECON

47.5í.2-0'l - Comércio vare ista e5 êcializâdo de ê ut ntoa e su rimento6 de lníoÍmática

cóotGo E DEScRTÇÁo DAs ATTvIDADES EcoNôMtcas sEcUNoÁRÁs
i17.51.2{2 . Recarga de cartuchoE para equipamentos de informática
82.í9-9.01 . Fotocóp:as
47.89.0{7 - Comércio vaÍeiista de equipamentos para escritórlo
82.99.7-99 - OutÍas atividades de serviços prestados principalmente às empÍêsas não êspeciÍicadas anteriormênte

TiTULO OO ESTABELECIMENTO (NOME OE FÂNTASIA)

ABC

CóDIGO E DESCRIÇÁO DA NATUREZA JURJDICA

230ó - Empre6a lndividual de Responsabilidade Limitada {de Nâtureza EmpresáÍi

LOGRÀOOI]RO

R EMILIO DE MENEZES
NÚMERO

347

CEP

86.070-590
BAIRRO/DISTRITO

JD SHANGRI.LA A
MUNrclPro

LONORINA PR

COMPLEMENTO

ÍELEFONE
(/t3) 33216900

OATÀ DA SIÍUAÇÀO CAOÀSTRAL

03/11/2005

lvo

SITUA ESPEC]ÂL

Aprovado pela lnstrução Normâtiva RFB n" 1.634, dê 06 de maio de 2016

Emitido nô dia 1410212018 às 08:26:00 (data e hora de Brasília).

oara oa srÍuÀÇÁo ESPECtAL

Página:111

Consulta QSA / Capital Social

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqr,r i

Anralize sua násina

P16pãrar Página
paÍâ lmprêssâo

https:/,vww.íeceita.lazenda.gov.br/pêssoâjundtca/cnpj/cnpjreva/Cnpjrêva_Cômprovante_asp 1t1

Voltâr_-)
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RAZÁO SOCIAL : R.NA\.ES & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA ELEONOR ROOSEYELT, 322

CNPJ: 0t.759.t46l000r-ll

TELEFONE : 43 -3026-1644

EMÂIL : ATENDIMENTO@ALFACOPY.COM.BR

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bórbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Far - (43) 3266-8100

"COTAÇÃO DE PREÇO"

i 08. 7 59. 546/ OOO 1.. lL,
Carimbo com CNPJ -

rnscr. Estadual 9b 4.07259_-a7

R, NAVES & CIA TTDA.

Assinatura

o Àr ^\ts I CIA l-0A.
Data -

@m Rua Eleono, Roosevelt, 322
Jd. BrasÍtia - CEp 86039-48Ír

!-oNDRtuÂ oq

Item Descriçâo

Locaçiio de náquina copiadora (Preto e branco), para
uma demanda de aproximadamente 2 (duas) mil cópias mês,
com despesas de manutenção e toner por conta dâ
contratada

VaIor
Mensal

I

R$ 140,00

2 Locação de múquina copiadora (Preto e brrnco), para
uma demanda de aproximadamente 3 (três) mil cópias mês,
conr despesas de manutenção e toner por conta da
contmtrda

R$ 150,00

3 Locação de máquina copiadora @reto e brenco), para
uma demanda de aproximadarnente 5 (cinco) mil cópias mês,
com despesas de mrnutençlo € ton€r por contr da
cotrtrâtrde

R$ 225,00

I



14102t2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
OA UNIAO

Nome: R. NAVES & CIA LTDA - ME
CNPJ: 08.759.846/0001-11

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 constâm pêndências em seu nome, rêlativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procurâdoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta ceftidão é válida parc o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administrâção dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê inclusive as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho dê 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bP.

Certidão e ente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida à 0810112018 <hora e data de BrasÍlia>
Válida a
Código d hidão: 9DA5.4546.7531.4B8F
Qualquer ra enda invalidará este documento.

da gra-

10:27 do
07 t07 t2018

ntrole da

1t1



09/03/2018 https.//www.sríge.cârxa.gov br/Empresâ/CrÍlCílFgeCFS lmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 14655045&VARPessoa= 14655045&
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CÃTXA
I]àIXA E.:ÕNÕM;.4 FEOERÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

08759846/0001- 11

R NAVES CIA LTDA

R ELEONOR ROOSEVELÍ 322 / ERASILIA / LONDRINA / PR / 86039-480

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 quarsquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS

Validade: 24/02/2078

certificação Número: 031766514s00

Informação obtida em O9lO3/2018, às 08:59:55

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

a 2s/O3/20L8

https://www.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/CrflcrílFgêCFSlmprimrrPapêl asp?VARPessoâMalíz='14655045&VARPessoê= 14655045&VARUf=PR&VARlnscr=08



14102,2018 Comprovântê de lnscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO oE INSCRIÇÃO

08.759.846/0001.'t l
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

DAÍA DE ABERÍURÂ

09/04/2007

NOME ÉMPRESARlAL

R. NAVES & CI,A LTDA . ME

T|TIJLO OO ESÍABELECIMENTO (NOME DE FANIASIA)

ALFA COPIADORAS

DIGO E OESCR OA AÍIV DAOE ECON

47.89-0{7 - comércio varê i6ta dê êqui entos ra e6cÍitório

cóorGo E DEscRrÇÃo DAsÂT|VTDADES EcoNôMtc^s sEcuNDÁRr\s
/í7.53-9{0 - CôméÍclo vaÍejisla êêpêciâlizado de êletrodoméstico6 e equipamento6 de áudlo e vídeo
47.51-2{í . Comérclo vaÍejlsta êspecializâdo de equipamentos e 6uprimentos de lnÍormátlca
47.61.0{3 . Coméíclo yarêjlsta de artigos de papelaria
47.73.3.00. Coriérclo varejista de artigos médicos e ortopédicos
,í7.63.6.02. Comérclo varellsta de artigos e6portivos
,í7.59.8.01 . ComéÍcio vareiista de artigos de tapêçaria, corlinas e pêÍsiana6
47.594.99 . Comérclo vareJlsta dê outÍos adigos de uso pessoal e doméstlco náo e6peclllcad06 antêrioÍmêntê
47.55.5.02 . Comerclo vareJlsta dê artigos de armarlnho
,17.634.01 . ComéÍclo varejlÊta dê brinquedos e artigos recÍeativoô
80.20-0.01 . Atividadês de monitoramento dê sistemas de segurança eletÍônico
43.22.3.01 .ln6talaçôes hidráulica6, sanitárlas e de gás
43.21-540 - lnstalação e manutenção êlétrlca
43.30-4{4 . Serviços de pintura de editícios em geral
4í.20.4.00 . Construção de edlÍícios
25.42.0.00 . Fabricação de artlgos de 6erralheda, ercêto esquadrias
31.0í.2{0 . Fabricação de móveis com predoÍhinância de madêirâ
33.29-5-01 - Serviço6 de montagem de móvêls de qualqueÍ materlal
77.33-í{0 . Aluguêl de máquinas e equipamênlos para êscrltórios
95.1í{.00. Rêparação ê mânutenção dê computadorês ê de equipamentoE perlíéricos
82.19.9.0í . Fotocópias

OIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA otca
206.2 - Sociedade Empresária Limilada

LOGRÁDOURO

R ELEONOR ROOSEVELT
NUMERO

322
COMPLEMENÍO

CEP

86.039480

ENoEREÇo ELETRôNtco

BAI&RO/DISTRITO

JARDIM BRASILIA
úuNclPro
LONORINA PR

ÍELEFONE
(43) 302E.0663

oara oa struaÇÁo oÁDASTRAL

09101t2007

struAÇÁo ESPEctAL oaÍa DA struaÇÀo ESPECtaL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 141021201A às 08123:41 (dala e hora dê Brasília).

VEL (EFR)ON

slTuaÇÂo
ATIVÂ ToasrRÀL

.\
struAÇÃo caDASTR^L

https:/ 
^,!,v1 

,.Íeceila.Íazenda.gov.bÍ/pêssoajuridrca/cnpy'cnpjrêvâ/Cnplreva_Comprovantê.asp

Página: 'l /í

1t2
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II' SERVENNA
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L'N''R|iiÁ PR

E O PÂRAí!;L

\A RE

R. NAVES & CIA LTDA.ME

cNPJ/MF 08.759.846/0001-í 1

OUINTA ALTERAÇÁO DE CONTR

RAFAEL NAVES PEREIRA, brasileiro, solterro, nascido
aos 13/05i1982. residente e domrciliado nesta cidade de
Londrina-Pí., a Rua Rosa BÍanca no 481 Jardi.n
lnterlagos, CEP 86035-180 portador da Cedula Ce

ldentidade Civil R G no 7.713.221-o|SSP/PR., e CPFIN,4F

037-72865S-17 ê MARIA APARECIDA PEREIRA,
Brasileira, casada em regime universal dê comunhão de
bens, nasclda aos 09/1211949, maior, empresaria,
residente e domiciliada nesta cidade de Londnna-Pr, à

Rua Rose Brancâ no 48'1, Jardim lnterlagos, CEP 86035-
180, portadora da Cédula de ldentidade Civil 4.112 í45-9
SSP-PR, devidamente inscrita no CPF/MF 333.937.539-
91 (ad 997, l, CC 2002) Sócios da empresa, R. NAVES &.
CIA LTDA-ME pessoa jurídica de direito pnvadc.
estabeleÇida nesta cidade dê Londrina-Pr, Rua Eleonôr
Roosevelt, No 322, Jardim Brasília, Cep 86039480
tendo seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial
do Estado do PaÍaná sob N," 412.0591032'l em sessão
de 09 de Abril de 2007, , devidamente inscrita no
cNPJ/MF 08.759.846/0001 -1 í , RESOLVEM por este
instrumento ALTERÂR seu contrato Social primitlvo pelas
clausulas e condições a seguir:

cúusuLA PRIMEIRA: - objeto social

Fica alteradâ o objeto social da emprese para Comercio vaÍe.iista, lmportaçào e expoÍtação (le

material para escritório, produtos eletro-eletrônicos, acessórios e produtos de infoÍmática.
papelaria, materiais para laboratório, materiais esportivos, cortinas e persianas, materiais e
utensilhos para acessibilidade, artigos do armarinho, de.iogos ê bÍinquedos pedagógicos e
de equipementos de sêgurança e serviços de monitoramento, instalâção e mânutenção
hidÍáulica, elétÍica, Êquipamentos de seguÍança, pintura, rêÍoÍme e construção de salas,
pÍédios e casas em alvenaÍia, serralheria, marcenaria e montagem e desmontagem de
moy€is e locaçáo € assistência tócnica de maquinas e equipamentos para escrilório, e

sêrviços de reprogrâfia.

Permanecem as demais clausulas náo citadâs inalteradas, e os sóclos resolvem CONSOLIDAR
seu contrato socral, que passa a ter as seguintes disposições:

RAFAEL NAVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1982, residente e
domiciliado nesta cidade de Londrrna-Pr., a Rua Rosa Branca no 48í, Jardim lnterlagos,
CEP 8ô035-180 portador da Cedula de ldentidade Civil R G no 7 713.221-oiSSPiPR., e
CPF/MF 037.728.ô59-17 e MARIA APARECIDA PEREIRA, Brasileira, casada em regime
urriversal de comunháo de bens, nascida aos 09/12l1949, maior, emptesaria, residente e
domicilrada nesta cidade de Londrina-Pr, à Rua Rosa Branca no 481, Jardim Interlagos,
CEP 86035-'180, portadora da Cédula de tdentidade Civil 4.112.145-9 SSP-PR,

ê
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R, NAVES & CIA LTDA-ME

cNPJ/MF 08.759.846/0001 -í í

QUINTA ALTERAÇAO DE CONTR
8É

devidamente inscrita no CPF/MF 333.937.539-91 (art 997, l, CC 2002) Sócios da empresa,
R. NAVES & GIA LTDA-ME pessoa jurÍdica de direito privado, estabelecida nesta cidade
de Londrina-Pr., Rua Eleonor Roosevelt, No 322, Jardim Brasília, Cep 86039480,
tendo seu Conkato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob N.o
412.05910321 em sessão de 09 de Abril de 2007, , devidamente inscrita no CNPJ/MF
08.759.846/0001-1 1 .

CLAUSULA PRIMEIRA: denominação, sede

A sociedade gira sob o nome empresarial R. NAVES & CIA LTDA-ME, e está estabelecida a

Rua Rua Eleonor Roosevelt, No 322, Jardim Brasilia, Cep 86039480, LONDRINA-PR.

CLAUSULA SEGUNDA: objêto social

Comercio varejista, lmportaçáo e exportação de material paÍa escritório, produtos êletro-
eletrônicos, acessórios e produtos de informática, papelaria, materiais para laboratório,
materiais esportivos, cortinas e persianas, materiais e utensilhos para acessibilidade,
artigos do armarinho, de Jogos e brinquedos pedagógicos e de equipamentos de segurança
e serviços de monitoramento, instalação e manutenção hidráulica, elétrica, equipamentos
de segurança, pintura, rêforma e construção de salas, prédios e casas em alvenaria,
serralheria, marcenaria e montagem e desmontagem de moveis e locaçeo e assistência
técnica de maquinas e equipamêntos pera escritório, e serviços de reprografia.

CLAUSULA TERCEIRA: Capital Social

O cepital social é de R$ R$ 50,000,00 (cinquenta mil) reais dividrdo em 50.000 ((cinquenta mil)
quotas no valor nominal R$ 1,00 (hum ) reais cada uma, integralizadas pelo sócios da seguinte
forma:

NOME

RAFAEL NAVES PEREIRA

MARIA APARECIDA PEREIRA

TOTAL

QUOTAS

49.500

500

50.000

VALOR (EM R$)

49.500,00

500,00

50.000,00

EM%

99

1

100

CLAUSULA QUARTA: dirêito de prefeÍência

As quotas sáo indivisíveis e náo poderáo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem c
consentimento do oulro sócio, a quem fica asseguÍado, em igualdade de condiçóes e preco, o
direrto cle preferência para a sua aquisição.

CLAUSULA QUINTA: da responsabilidade dos sócios

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, sendo que todos responden.l
solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme dispõe o Art. 1052 da Lel

\
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R. NAVES & CIA LTDA-ME

cNPJ/MF 08.759.84ô/0001 -1 1

QUINTA ALTERAÇAO DE CONTRA

CLAUSULA SEXTA: prazo de duração e inicio das atividades

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Abril de 2007 e seu prazo de duÍaçáo e por tempo
rndelerminado

CLAUSULA SETIMA: Admlnistração da sociedade

A administrâção da sociedadê caberá ao sócio RAFAEL NAVES PEREIRA, vedado no entanto, o
uso do nome empresarial em negócios estranhos âo interesse social e ou assumir obrigaçôes sela
em favor de qualquer dos quotrstas e ou de terceiros, facultada a retirada mensal, cujo valor náo
ultrapasse o limite Ílxado pela legislaçáo do lmposto de Renda.

CLAUSULA OITAVAi balanço geral

O balanço geral será levantado em 3'1 de Dêzembro de câda ano, cabêndo aos sócios, na
proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA; foro

Fica eleito o foro da comarca de Londrina-Pr., para qualquer aÉo fundada neste contrato.

CLAUSULA OÉCIMA: das disposições quanto à interdiÇáo e ou falecimênto dos sócio

Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a soctedade continuará suâs atividades com os
seus herdeiros olr sucessores. Não sendo possível ou inexistindo lnteresse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e Iiquidado com base na situaçâo
patrimonial da sociedade à dala da resolução, verÍficada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mêsmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se
resolva em relaÇáo a seu sócio (ârt. 1.028 e art. 1 .031 , CC/2002)

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: desimpedimento

O AdminLstrador declara, sob as penas da lei, de que náo está impedido de exercer a
adminístraçáo da sociedede, por lei especral, ou em virtude dê condenaçáo crirninal, ou pcr se
eTrcontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporarÍamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, conlra as relaçóes de consumo, fé públlca, ou a propriedade

CLÂUSULA DEcIMA SEGUNDA: declaÍação de microemprêsa

Os sócios declaram, sob as penas da Ler, que se enquadra na condiçáo de MICROEMPRESA.
nos temros da Lei Complementar n' 123, de 1411212006.

It
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumenlo em 03 (tres) vtas de
igual teoí e forme, obrigândo a si e seus herdeiros a cumpri-lo fielmente em todos os termos

Londnna, 01 de Dezembro de 2013

RAFAEL NAVES PEREIRÂ

R. NAVES & CIA LTDA-ME

cNPJ/MF 08.759.84ô/0001 -1 I

OUINTÂ ALTERAçÃO DE CO

MARIA APARECIDA PEREIRA

I
!

?,
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JUNTÂ COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMBE
CERT|T|CO O REGTSTRO EM l1,i\2/2lt-t
soB NUMERO 2013t118411 ,
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RÁZÃO SoCIÁL: RICoTÉCH CoM. DE MAQ. SUP [, ssmEMAs LTDÀ

EIrIDEREÇOI RUÁ PROFESSOR.TOÀO CÀNDIDO 897 (NOYO ENDENEÇO)

CNPJ; 13.588.830/0001-23

TELI,FONE: 43.3323-9s10

EMA IL rio tc ch Idn@5,ruai l. co m

Á Prcfciturn Municipal rle Novr Santn I]írbrrrl - Pr.

CT{PJ: 95,5ú1.080/01101-60 - f,ond Far- (43) 32ó6-8f00

"coT/tÇÃo DE PREÇO"

Eqnipamenlos Semi-Novos
CoÍlroto 12 mescs

Cruirubo com ÇNPJ -
Fl3,tng;Íttlf,fr)L#$

Assínntura j iyf01... âÍ;,1 .,otirl'J rritÍlvú§v .íiiu
'yt$i1 .SyítgJ,\)i i i tií,.Í ii ilt{tuíils.
ÁLl';i.{ln,) 1,i,I trI i,iu; rt;:l,tol;tiil,l

IB,sss a /il001-23
R]CO

SUTRJ
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Itom Dr:scriçío Valor l![cnsal
I Loc!ção de máquiua copindorn (Proto e hraaco), pnra

uma dcmanda de nproxirnadamenle 2 (duas) mil cópias mês,

com dmpesn* de mrrnuterrçfio e Íoncr por conlrr do
rontratade

150,00

Loclção de mÍlquin* copiadorn (Ptcto c branco), para

uma demanda de aproxiludamcntê 3 (hêü mil cópias mês,
com dcspcaar dê mânut(nção e toner pot' oontr da
contrltada

175,00

250,003 Loceç o rlc márluint ctpi*dora (Prelo e brnnco), pala

uma demanda dc aproximarlamentc 5 (cinco) nül cópias mês'

com despesns dc rnanutenç o ctotrcr por conln dn
contrnlndt
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RICOTECH - COMERCIO OE MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA. ME
CNPJ: 1 3.588.830/0001 -23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscfever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima rdentiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍcado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) lunto à
Procuradoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento malriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. ReÍerê-sê 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 parágraÍo único do art. 11 da Lei n'8.212, de 24 de julho de '1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <htt bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.br>.

Cêrtidão te com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida à 811112017 <hora e data de Brasília>
Válida a
Código d rtidão: 1 1 F6.6F0E.4269.0F29
Qualquer ra menda invalidará este documento

a gratuitame
10:54:37 do di
07t0512018.
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

13s88830/0001-23
RICOTECH COMERCIO DE N1AQUINAS SUPRIMENTOS E SISTEMAS LT

R AI4ADOR BUENO 158 IO)A 02 / VILA IPIRANGA / LONDRINA / PR /
86010-620

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o A.t.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: 24/02/70L8

Certificação Número: 201 022477194A49157417

Informação obtida em O9/03/20L8, às 09:04:33.

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

2s/03/2078

hltps //www.sifge.cáixa.gov brlEmpresa/CrílcílFgeCFSlmprimirPapê1.âsp?VARPessoâtúatíz= 18224282&VARPessoa='18224282&VARUf=PR&VAR lnscr= 13



14102t2014 Comprovânte dê lnscnçáo e de Situação Cadaslíal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍlra os dados de ldentiícação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE rNscRrÇÃo

13.588.830/0001.23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURÂ

27104t201'.1

NOMF FMPRESARIÂI

RICOTECH . COMERCIO OE MAOUINAS, SUPRIMENTOS E SISTEMAS LTDA . ME

ÍiIULO OO ESÍABELEC IMENÍO (NOME DE FÀNTASIÀ)

E OESCRTÇÃO DA ATTVLDAOE ECO

47.89-0.07 - ComéÍcio vare i6ta de mentoâ e6critório

cóDtco E oEscRtÇÃo DAs alvloaoEs EcoNôMtcÁs sEcuNDÁRÁs
iu,51-2.01 - Comércio varejista especializado de equlpamentos e 6uprlmêntos de infoÍmática
47,53.9.00 - Comérclo vaÍeji6ta especializado de eletÍodomésticos e equipamento6 de áudio e vídêo
95.í1.E-00 . Reparação e manutençào de computadoÍes ê de equipamento6 peÍiféricos
47.57-1{0. Comércio vareji6ta especiali2ado de peçaa e acesaórios paÍa apaÍelho6 eletÍoêlêtÍônlcos paÍa uso
doméstlco, excelo lnÍormática e comunlcaçáo
82.19.9.01 - Fotocópias
47.6í.0.03 - Comércio vaÍollsta de aÍtlgos de papelaíla
77.33.1.00 -Âluguêlde máquinas e equipamentos para êscriló.ios

VEL íEFR)EN RESPON

ffi JETrrúAÇÀ-õcaoAsÍRAL

c IGO E OESCR OA NATURE?,A JUR|OICA

206.2 . Sociedade Em resáÍia Limitada

COMPLEMENIO

LOJA: 3A E 38;R AMADOR BUENO
NÚMERO

158

CEP

86.010ó20
BAIRRO/OISÍRITO

VILA IPIRANGA LONDRINA PR

ENOEREÇO ELETRÔNICO

FrscÀ108@sERÍECASSESSORTA.COM.BR

DÂTA DA SITUAÇÀO CAOASTRAL

27 t0412011
S

ATIVA
o

TETEFONE

13 33244i|56

OAÍA DÂ SITUÁÇÀO ESPECIA!slTuaÇÁo ESPEctal

Aprovado pela lnskuçáo Normativa RFB no 1.634, de 0ô de maio de 20'16

Emitido no dia'i.40?2O18 às 08:32:40 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capitrl Social 
i

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de pnvacidade e uso,
Alualize sua página

f-1_t Il*l

Pá9ina: 1/1

Pí6peraí Paginà
p.râ imprêsBâo

clisue aqui

https:/ M,yw.receila.fazenda.gov.br/pêssoâluÍadicâ,/cnpy'cnpjreva/Cnpjrevâ_Comprovante.asp 111



RAZÃO SOCIAL: A.A CASA DO TONER COM. DE TONER LTDA

ENDEREÇO: Rua, Quintino bocaiuva 576

cNPJ 06184.700/0001-60

TET,EFONE 43 3321 3362

EMAIL helpfax@hotmail.com

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-E100

"COTAÇAO DE PREÇO"

Item Descri ao
Locação de máquina copiadora (Preto e branco), para
uma demanda de aproximadamente 2 (duas) mil cópias mês,
com despesas de manutençâo e toner por conta da
contratada

2

200,00

1 Locaçâo de máquina copiadora (Preto e branco), para
uma demanda de aproximadamente 5 (cinco) mil ópias mês,

com despesas de manutenção e toner por conta da
contratâdâ

400,00

Canmbo com CNPJ -

Assinatura

Data

Tr,n+roolrlr:rlt-6d

^ ^ ltii T r,', 
'I rc,,1;pç1e

j'êtmli:r,*:*i:r" 
,

Valor Mensal

Locação de máquina copiadora (Preto e branco), para
uma dernanda de aproximadamente 3 (três) mil cópias mês,
com despesas de mânut€nção e toner por conta da
contrâtâda

300,00



aato2t2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. A. CASA DO TONER COMERCIO DE TONER LTDA - ME
CNPJ: 06.í 84.700/0001 -60

Rêssâlvado ô diÍêito de a Fazenda Nacional cobraÍ e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que viêrem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos têrmos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tnbutário Nacional (CTN), ou objeto dê decisão judicial quê determina sua
desconsideração para Íins de certiflcaçáo da regularidade ílscal, ou ainda não vencidos, e

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mêsmos efeitos da certidão
negatrva.

Esta certidáo é válidâ para o estabelecimento matriz e suas íiliars 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 abrangê inclusrvê as conkibuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágraÍo único do aÍt. 11 da Lei n" 8.212, dê 24 de julho de 1991 .

A aceitação dêsta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Cêrtidão e ida grat mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .75'l , de 211012014
Emitida à 3:21:23 d ia 0611112017 <hora e data de Brasília>o
Válida até 5t05t2018.
Código de ntrole certidão: A2ED-F6F9.75FF.733D
QualquêÍ ra§ emenda invalidará êste documento

111
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09/03/2018 httpsi//www.srÍge.carxa gov br/Empresa/CílCrÍlFgeCFS lmprimirPapel.âsp?VARPessoatúalnz= 12908900&VARPessoa='12908900&
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CR-F

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

0618470 0/0001-60
A A CASA DO TONER COM DE TONER LTDA I4E

R QUINTTNO BOCAIUVA 576 / CENTRO / LONDRTNA / pR / 86020-1s0

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 contribu içoes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS

Validadê: 2L/02/2018 22/03/2078

certiÍicação Número: 20 5137 L597 07

Informação obtida em O9/O3/20L8, às 09:06:24.

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

https //www.siÍgê.cârxa.gov br/Empresa/CrÍ/CílFgeCFSlmprimirPapel.âsp?VARPessoaMakrz= 12908900&VARPêssoa= 12908900&VARLJf=PR&VARtnscr=06



o8t02t2018 Compíovantê de InscÍiÇão e dê Situação Cadastíal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiílcação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciê junto à
RFB a suâ atualizaÇão cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE tNscRtÇÀo
06.184.700/0001{0
MATRIZ

coMPROVANTE DE |NSCRTçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL 021o412001

A, A. CASA DO TONER COMERCIO DÉ TONER LTOA

TITULO Do ESTASÊLEcIMENTo (NoME DE FANTASIA)

CASÂ OO TONER

DIGO E DESCR DA AÍIVIDAOE ECON
/Í7.51-2{)1 - Comércio vare i6ta êspecializado de êquipamêntos e suprimento6 de informática

cÔDr6o E DESCRTÇÁO DAS ATTVTDADES ÉCONôM CAS SECUNOÁRrAS

47.89-047 - ComéÍcio verêjiÊtá de equipamentos para escíitóÍio
95.1'1-8{0 - Rêpaíaeão ê mânulêôçào de compulâdorês e de êquipamêntos pêÍiÍéricos
47.5Í-2{2 . RêcaÍgá dê caíuchos para êquipamentos de inÍormátlca
77.33-í {0 . Aluguel de máquinas e êquipamentos pâra e6critórios
82.'19-9-01 - Fotocóplas

CÔDI6O E DESCR DÀ NATUREZA JU DlcÂ
206-2 - Sociedade Empre6ária Limitada

R OUINTINO BOCAIUVA
NÚMERo

576

CEP

86.020-150 CENTRO
MUNrciPro
LONDRINA PR

ENOEREÇO ELET Ntco

COMPLEMENÍO

TELEÊONE

ENÍE FEDER^Írvo RÉspoNsÁvEL (EFR)

srÍuÀÇÃo EsPEctaL

ApÍovado pela lnstrução Normativa RFB n" í .634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 08/02i2018 às 08;34:10 (data e hora de Brasílla).

OAÍA OÂ SIÍI]AÇÀO CAOASTRAL

02101t2001

DATÂ DA SIIUAÇÃO ESPÊCIÁL

Página: 1/'l

Consulta QSA / Capital Social I Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacrdade e uso, clioue aqui
Atualize sua pásina

http://www.recerta.fazendâ.gov.br/PessoâJuridica/CNPJ/cnpjrêva/Cnplreva_Solicitacao-asp

Fí6paaàr Págrre
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A.A. TEC SHOP IMPRESSORAS LTDA -ME
CNPJ n' 06.184.700/0001-60

PRIM E I RA ALTERAÇÃO CONTRÂT U AL

,l q:!..\

KLI,BER NORA CAETANI, brasileiro. casado, regime de: comunhão parcial de...

natural de Londrina - Pr, nascido em 01.09.1977 , nraior, do comércio, residen
domiciliado em Londrina, Estado do Paraná, à Rua Prof Samuel Moura , n' 600, Apto 2O I1;

Jardim Andrade, CEP: 86061-902, portador da cédula de idenlidade RG 6.9'70.312-1,
SSP/PR, inscrito no CPF sob o n' 0l 8.054.239-75 e LÀUDINEIA COSTA E SILVA
CAETAI{I, brasileira, casada, regime de: comunhâo parcial de bens, natural de Cornélio
I'rocópio - Pr, nascida em 23.03.1976, maior, do comercio, residente e domiciliada em
Londrina, Estado do Paraná, à Rua Prof. Samuel Moura , no 600, Apto 201, Jardim
Ardrade, CEP: 86061-902, portadora da cédula de identidade RG 6.465.068-8, SSP./P&
inscrito no CPF sob o n'021.062.779-46, sócios componentes da sociedade mercantil , que
gira sob. a denominação comercial de: A.A. TEC SHOP IMPRESSORAS LTDA - ME,
CNPJ 06.184.700/0001-60, Com sede e foro na cidade de Londrina- Estado do Paraná Rua

Quintino Bocaiúr,a no 576, Centro CEP: 86020-150, na cidade de lnndrina- Estado do
Paraná, (art. 997,1I, CC/2002), com Contrato Social arquivado na MM Junta Comercial do
Estado de Paranii , sob n" 412052075?.2, por despacho em sessão do dia 02l04lZOO4,
RESOLVEM, por este particular instrumento, alterar o s€u contrato primitivo de acordo
com as clausulas e condições seguintes:

CLAUSUI-A PRIMEIRÁ: A denominação comercial que era: A.A. TEC SHOP
IMPRESSORAS LTDA - ME, passa a ser:" A. A. CASA DO TONER COMÉRCIO
DE TONBR LTDA - ME ".

CLAUSULA SEGUIIDA: O ramo de atividade da sociedade quê era: Comércio varejista
de eqrúpameltos e suprimentos na área de informítica e prestação de scrviço em

manulenção de equipamentos tle hfornrática, mânutenção e assistência técnica em

apaÍelhos clctrônicos e recauga de cartuchos- pâssâ a ser: Comércio vaÍejista de

equipamentos e suprimentos na área de informática e prestação de serviço em mantltenção
de equipamentos de infornuítica, manutenção e assistência técnica em aparelhos
eletrônicos, recarga de cartuchos e toner .

CLAUSULA TERCEIRA: Fica eleito o tbro de Londrina para o exercício e o

cumpÍimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Permanecem inalÍeradas a demais cláusulas e condições que colidirem com o presente

instrumento.

D por estarem assim justos e contratados assinarn o presente instrumenlo em 04 (Quatro)
vias de igual teor e forma.

Londrina, I 7 de Maio de 2004.



A.A. TEC SHOP IMPRESSORAS LTDÀr,-,M*r,rr:rio,
CNPJ n" 06.184.700/0001-60

PRIMEIRA ALTERAÇÁO CONTRATUAL

KLEBERNO CAE,TANI

'lL!.r*/r,-r:,,,, rr*Á, ., s,t) r-^./*,
LATJDINEIÂ COSTA E SILVA CAETAM

TEST EÀ{L]}i TIr1.S

nG.C.0l9,í7 -SSP-PR exp. l0 t0.77
cPF. t68l57tl9-0,t

__ --' -tt''_
usgneÍ Elils lrrye

túam Rêg,d, K Reílue

RG 1.269.040-l-SSP-PR
cPrr.651 602 909,7E

(

$

JUNTÂ COMERCIAL DO PARÁNA

EÊFliLo§à.^EE 3+?üêh 
o E, 

lgA.P
sOB NUMERO 2,,u171 i tj iÍ,-' "

ll.ú3.E6

Píotocotot 04 | 17 7 47 j _O

RG.2.010.127- SSP-PR exp. l0 i0 77
cFr.168.J57.8r 9{4
Contador CRC 029252+l

RINÁ
/2AA4

ER EI-IAS RI]QI]E

RG

MÂRIA fHEREZA LOPES SALOMAO
SFCRFIÁRIA GFRAI

7

â
d!r

,. r PÍ1

lErpresr:,it 2 Xaaa.a'r a

iÀ Â gs! cr

,:i



A. A. CASA DO TONER COMÉRCIO DE T
LTDA. ME

C.N.P.J. no 06.i84.20010001 60
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

o
oo cqnnxÁ

R§c

4l RÉ ?e

KLEBER NORA GAETANI, brasileiro,casedo, regime de: comunhão parcial
de bens, natural de Londrina - pR, nascido em bt .og. t gz7 , comerôiante,
residente e domiciliado em Londrina, Estado do paraná, à Rua prof.
Samuel Moura, no 6(X), Apto 201, Jardim Andrade, CEp: g606.l-902,
portadoÍ da cédula de identidade RG 6.970.312-7, SSp/pR, ínscrito no
CPF sob o no 018.054.239-75 e LAUD|NE|A COSTA E STLVA CAETANI,
brasileira, casada, regime de: comunhâo parcial de bens, natural de
Comélio Procópio - PR, nascida em 23.03.í976, comerciante, residente e
domiciliada em Londrina, Estado do Paraná, à Rua prof. Samuel Moura , no
600, Apto 201, Jardim Andrade, CEP: 86061-902, portadoía da édula de
idenüdade RG ô.465.068-8, SSP/PR, inscrita no CpF sob o no
021.062.77946, Sócios componentes da sociedade mercantil , que gira
sob. a denominaçâo comercial de: A. A. CASA DO TONER COMÉRGIO
DE TONER LTDA - ME, com sede e foro na cidade de Londrina- Estado do
Faraná Rua Quintino Bocaiúva no 576, Centro CEP: 86020-150, CNPJ
06.184.700/0001€0, com Contrato Social arquivado na MM Junta
Comercial do Estado de Paraná, sob no 4'1205207522, por despacho em
sessáo do dia OZA4|ZOM, e primeira alteraçáo registrada sob no
20M177471O em 28.05.2004, RESOLVEM, por este particular
instrumento, alterar o seu contrato pÍimitivo de acordo com as clausulas e
condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA; O ramo de atividade da sociedade quê era: Comércio
varejista de equipamentos e suprimentos na áÍea de informática e prestaçáo de
serviço em manutenÉo de equipamentos dê informática, manutençáo e
assistência técnica em aparelhos eletrônicos, rBcaÍga de cartuchos e toneÍ, Passa
a ser: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática,
comércio varejista de equipamêntos para escritório, prestaçáo de serviços em
manutenção de equipamentos de inÍormáica, recarga de cartuchos e toner,
aluguel de máquinas e equipamentos par.i escritórios e serviços de fotocópias.

C|áUSULA SEGUNDA: O endereço dos sócios KLEBER NORA GAETANI e
LÂUDINEIA COSTA E SILVA CAETANI, que eÍa, à Rua Prof. Samuel Moura, no

600, Apto 201, Jardim Andrade, CEP: 8606í-902, Passa a ser: à Rua Caracas,
no 350, Apto 1404, Parque Guanabara, em Londrina, Estado do PaÍaná, CEP:
86050-070.

Fica eleito o foro de Londrina para o exercÍcio e o cumpÍimento dos direitos e ?
{.

br$

obrigações resultantes deste contrato



DO PARÁ,.ú

A. A. CASA DO TONER COMÉRCIO DE TO
AR

LTDA. ME
G.N.P.J. no 06.184.700/000í60

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL \,.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que colidirem
presente instrumento.

Lavrado em três vias de igual teor e foÍma

Londrina, 18 de Setembro de 2013.

KLEBER ETANI

LAUDINEIA C A E SILVA CAETANI

l-ESÍEMUN}iAS:

27 -SSP-PR e4. 10.10.77
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i A.A. TEC SHOP IMPRESSORAS LTQÂ1,;.
CONTRATO SOCIAL L .;

KLEBER NORA CAETANI, brasileiro, casado, regime de: comunhão parcial de ben
natural de Londrina - Pr, narcido em 01.09.1977 , maior, do comércio, residente e

domiciliado em Londnna, Estado do Paraná, à Rua Praia da Barra , n" 628, Jardim Porto
Segru'o II, CEP: 86082-000, portador da cédula de identidade RG 6.970.312-1, SSP/PR,
inscrito no CPF sob o n" 018.054.239-75 e LAUDINEIA COSTA E SILVA CAETANI,
brasileira, casada, regime de: comunhão parcial de bens. rntural de Comélio Procópio - Pr,
nascida em 23.03.19-16, maior, do comércio, residente e domiciliada em Londrina, Estado
do Pararuír, à Rua Praia da Barra , n' 628, Jardim Porto Seguro II, CEP: 86082-000,
portadora da cédula de identidade RG 6.465.068-8, SSP/PR inscrito no CPF sob o no

021.062.77946

CLAUSULA PRIMEIRA: KLEBER NORA CAETANI e LAUDINEIA COSTA E
SILVA CAETANI, (art. 997, I , CCl2002\, constiluem uma sociedade limitada, mediante
as seguintes cláusulis:

CLAUSULA SEGUNDÀ: A sociedade girará sob o nome empresârial: Â.Â. TEC SIIOP
IMPRESSORAS LTDA , e terá sede e domicilio nâ Rua Quinlino Bocaiúva n" 576 ,

Centro CEP: 86020-150, na cidade de Londrina- Estado dô Paraná, (art. 997,11, CC/2002)

CLAUSULA TERCEIRÂ: Declara para os efeitos de enquadramento como
Microempresa, que o valor da receita bruta anual da empresa nào excedcrii no ano da
constituição, o limite Íüado no inciso 1 do artigo 2' da lei federal n'9841 de 05/10/1999, e

que a empresâ não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art-

3o daquela Lei.

CLAUSULA QUARTA: O capital social, será na importância de R$ 15.000,00 (Quirze
mil reais), dividido em 15.000 (Quinze mil ) quotas de R$1,00 (um real) cada una,
inteiramente subscrilas neste ato, em moeda nacional corrente do PaÍs ,e assim distribuídos
entre os sócios quotistas;

a) KLEBER NORÁ CAETANI, subscreve e integraliza R$ 750,00 (Setecentos e

cinqüenta reais) divididas em 750 (Setecentos e cinqüenta ) quotas, de Rl§1,00 (um
real) cada, integralizadas no presente ato em moeda corrente do País, (art. 997, lll.
CC/20O2) (art. 1.055. CCn002}

b) LAUDTNEIA COSTA E SILVA CÀETÂNI, subscreve e integraliza RS14-250,00
(Quatorze mil duzentos e cinqúenta reais) diüdidas em 14.250 (Quatorze mil,
duzentos e cinqüenta ) quotas, de R$I,00 (um real) cada, integralizadas no presente

ato em moeda corente do País, (art. 997,11Í, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

paR]i6lrrq-Fg ÚN1ç6
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A.A. TEC SHOP IMPRESSORAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

Denronstrativo do Capital

,)

TOTAL 15.000 15.000,00 100%

CLAUSULA QUINTA: A Sociedade tem por objetivo; Comércio varejista de

equipanrentos e suprimentos na área de informática e pÍestação de serviço em manutenção
de equipamentos de ínformática- rnanutenção e assistência técnica em 4parelhos cletrônicos
e recarga de cartuchos.

CL'AUSULA SEXTA: A sociedade iniciará suas atividades em 26 de Março de 2.004, e

seu prazo de duração é pôr tempo indeternúado. (an. 997,ll, CC/7002)

CLAUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveÍs e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
ígualdade de condições e preço direito de preferêncle para â sua aquisição se postas à
venda, formalizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (alt.
I .056. art. 1.057, CC/2002)

CLAUSULA OITAVA: A rcsponsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizqção do capital social. (an-

1.0s2, cc/2002).

CLAIISULÁ NONA: A administração da sociedade caberá: KLEBER NORA
CAETANI ,com os poderes e atúbuições de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do

nome empresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedatle, sem autorização do outro sócio. (artigos 997,

Vl; 1.013. 1.015, 106.+, CCl2002).

CLAUSULA DÉCtM.l: Ao témlno <la cada exercício social. em 31 de de:uembro, o

adrúristrador prestaú contas juslificadas de sua administração, procedendo à elaboração

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabcndo aos

sócios, na proporção de suas quôtas, os lucros ou perdas apurados. (art- 1.065, CC/2002)

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÁ: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o
caso. (aÍts. 1.O71 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002)

CLAIISULÀ DECIMA StrGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
fechar tilial ou outÍa dependência" mediaute alteração contratual assinada por todos os

sócios.

F
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a) KLEBDRNORÀCAETANI 750 750.0u i 5olo

b) LAUDINEIACOSTAESILVA CAETANI 14.250 14.150.00 '!59o
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A.A. TEC SHOP TMPRESSORAS LTDA
CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, llxar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulmentares
perlinentes.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em ouúos casos em que a sociedade
se resolva cm relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CCl2002)

CLAUSIILA DÉCIMA QUARTA: (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da
lei. de que não es-t(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou ern virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena
quc vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púrblicos; ou por crime falirnentar,
de prevaricação, pcita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a economia populau.
contra o sistema financeiro nacional contra norrnls de defcsa da concorrência, contra as

relações de consrlmo, fe pública, ou a propriedade. (art. 1 .01 1, § I", CCi2002)

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou intertlitado qualquer úcio, a sociedade
côntinuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o íncapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será

apurado e liqüdado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

CLÂUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Londrina Estado do Paraná para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de$e contrato.

E por eslarem assrm justos e contratados assinanr o presenl.e instrumento em 04 (Quatro)
vias.

Londrina. 26 de Março de 2004

KLEBERN CAETANI
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PREFEITURÁ MUNICIPATHüil*#r*
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 15 /02 /2018

De: Departamento de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Locação de máquinas copiadora (preto e brancol.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçào
orÇamentária para a locação de máquinas copiadora (preto e branco),
conforme solicitação da Secretaria de Administração, Secretaria Municipal
de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, num valor
máximo previsto de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), para
o período de 10 (dez) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Ludttk Sanúos
Setor de Licitações

Rua Walftedo Biftencourt de Moraes n'222,Cefiro,8 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacaq@nsb.pr.gov.br- rvrvw.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

* ffimFJ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESPoNDÊxcIa rNrnRNn

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 1510212018, inlbrmamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a locação de máquinas copiadora (preto e branco). conforme solicitaçào
da Secretaria de Administração, Secretaria Municipal de Educação. Esporte e Cultura e

Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R$ 6.650,00 (seis mil,
seiscentos e cinquenta reais). para o periodo de 10 (dez) meses.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 Secretaria Municipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e

Escolas;
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1610; 1620; 1630;
1640; 1650.

08 - Secretaria Municipal de Saúde:

001 Fundo Municipal de Saúde;

10.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 2610;2620

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 15/0212018.

Atenciosam t",i

otlto Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - g - rvww.nsb.pr.gov.br

Laurita de S,



PREFEITURA MUNICIPAL
*Í * NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrucra tNrenue

De: Setor de Licitaçôes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2110212018

Prezado Senhor,

Em atenção às correspondências expedidas pela Secretaria de
Administração, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando a locação de máqurnas copiadora (preto e branco), num valor máximo
previsto de R$ 6.650,00 (seis mrl, seiscentos e cinquenta reais), para o período de 6 (seis)
meses e íoi iníormado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação.

03 - Secretaria Municipal de Admrnistração;
00í - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - l\ilanutenÇão da Secretaria Municipal de AdministraÇão,
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 -Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - ManutenÇão do Departamento Municipal de Educação e
Escolas;
3390.39.00.00 - Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1610; 1620; 1630;
1640; 1650.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde,
10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2610;2620

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer

Jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente.

Elaine istina tkd Santos
Setor de Licitaçõ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro, t 43. 3266.E100 }{ - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.pr€qy.bt - rvwrv.nsb.pr.gov.br



* PREFEITUR]à, MT'NICIPAT DE NOVÀ SÀNTA BÁRBÀRÀ
redo BrttencoLrri de i,loraes r)" 222, Fane/Fax i043) 3266-8100

|;.. 9 5 . 5 6 1 . 0 I 0 / C C 0 1 - 6 0
il-naal: pllnsbG.,sb.r..g.-j.q! - l.Jcva Salta 3átbat:a Êarará

Porecer jurídico

De: Procurodorio Jurídico

Poro: Setor de Liciloçõo e Controtos

Veio o esto Procurodorio Jurídico, poro onólise e pronunciomento,

correspondêncio interno do Deportomento de LiciloçÕo e Conlrotos,

formulondo consulto ocerco do modolidode de lícitoçôo o ser reolízodo poro

locoÇôo de móquino copíodoro (pre1o e bronco), num volor móximo prevísto

de R$ ó.ó50,00 (seis mil seiscentos e cinqüen1o reois). Consto do expediente o

existêncio de dotoçõo orçomentorio corresponden'te.

Pois bem, posso o onólise do presente coso

A Lei 8.ó66193 deiermino, como Íegro gerol, o reolizoçÕo do

procedimento llcitotório poro os conlrotoções e oquisiçôes do Poder Público.

porém, no presente coso, onolisondo os documentos que me forom

opresentodos. é o coso de dispenso, nos termos do ortigo 24, inciso ll, do

indígitodo Lei.

A dispenso represento exceçÕo o regro, que odmilido desde que

observodos os princípios norteodores do odminislroçôo pÚblico. em

conformidode com o objetivo conslitucionol e os princípios do iguoldode e do

proposto mois vontojoso no controtoçôo do in'teresse público.

Nos termo do orligo 24, inciso ll, do Lei 8.666/93, "é dispensóvel o

licíloçôo: (...) ll - poro outros serviços e compros de volor ole lO% (dez por

cenlo) do limite previsto no olíneo "o", do incíso ll do ortigo onterior e poro

olienoções, nos cosos previstos neslo Lei, desde que nôo se refirom o porcelos

de um mesmo serviço, compro ou olienoçÕo de moior vulto que posso ser

reolizodo de umo só vez".

\, .--
PágiÀa 1de 1



* PREFEITURA MUNICIPÀT DE NOVÀ SANTA BÁRBÀRÀ
redo Blrrêncour. de i.íoraes .!" 222, Fa\e/Fax i043) 32€6-3',Ca

r.r.. 95.561.080,/0001-60
?

Pá-oi na 2 cie 2

E-naiL: pnnsb Gnsc. Dr a'.,.br NcYa Sante 3árbara Paraná

Em tol hípótese, emboro o compeliÇõo sejo vióvel, o lei foculto o

odmínistroçõo dispensor o lici'foÇôo quondo o volor é relotivomente boixo

frenle oo custo econômico odvindo do procedimento licllotório. A exceÇôo do

necessidcde do procedimenlo lícitoÍorío. no presente coso, estó ligodo o suo

inconveniêncio. com os hipóleses toxotivomenle expressos pelo legislodor.

Anolisondo os requisitos o seíem oÍingidos poro o volidoÇõo do

processo que dispenso o reolizoçõo de licitoçôo, opino fovorovelmente o

controloçôo, com fundomento no orligo 24, inciso ll, do Lei 8.óóó193,

observodos os formolidodes legois do lei retro, e otentondo-se o Administroçõo

poro o nõo conkotoçõo de serviço de moior vulto que posso ser reolizodo de

umo 50 vez

Novo Sonio Borboro. 2l de fevereiro de 2018

GABRIEL ATMEIDA DE J US

Procurodor Jurídico

I\o-t'
c\

.sO
t1)
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f HSErEÍBrilrPREFEÍTURÂ MUNICIPAL

Estado do Pâraná

DTSPENSA DE LTCTTAÇAO

N" 4/2018

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo MunicÍpio de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no L4l2Ol8, referente ao processo de

d.ispensa de licitação, para LOCAÇÃO DE *fl4,qUII{eS

COPIADORAS (PRETO E BRÂNCO), conforme soiicitaçáo feita

pela Secretaria de Administraçáo, Secretaria Municipal de

Educaçáo, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Saude, e

sendo atendidas as normas legais pertinentes e na forma dos

artigos 24 e 26 da Lei 8666 193 e posteriores alterações,

caracteriza-se a referida dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, O9IO3/2O18.

/., ,'

{k{"í;
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 3266-1222 - CNPJ N " 95 561.080/0001-60

E-mail: pnrnsb?onda com.br - Site: rvrvrv.nsb.pISQY.bI - Nova Santa Bárbara - Paraná



09/03/2018 Mural de LrcrtâÇóes Municipars

Voltar

lnrormd(óer Ger.r. 
--- 

-

# TCEPR

ins!luiçào Frnêícc ra

Contralo de Emprêstrno

Detalhes processo licrtatór o

Enudade Ei{ecutorã MUNtciptO DF NOVA SÂNTÂ BÁRBARA

^no, 2018

lia o làç;o/d ripênsa/ra€xigib h.rade. .

l,lodaldade' pro.esso Dtspen5a

l.lúmero ecjital/p(xesso' t4120l8

-R.cur5o5 

provênientê. dê or9âni.mor intêrn..lon.relfrultilàtêr.li d..Íédito- - - 
--

Dcsrnç;o Res,rnr da do Obleto. to.à.ã. de máquinãs ccpiadoías (píeto e cranco)

Dot?çào OrçàmentáI1ã' 0600212361t1210201633903900ô0

Pieço màr rÍo/R€íerêraa du pÍc(c 6.650,00
RS-

Dàla PLrb|caÉo Termo râlrÍLcação 09-,03/2018

Data Can.êlàmento

Ei
cPF: 4271512958 (!qqqtt)

https://servrcos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municrpal/AMUDetalhêsProcessoCompra.âspx 1t1
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DISPENSA DÉ LIC A

De acordo com o procedimenlo admtnlskalrvo instaurado pelo Municipio de
Nova Santa Báôara, obieto do protocolo n" '11/2018, reÍerente ao processo de
drsoensa oe trcrlação oaÍa LOCÂçÃO DE MÁQUINAS COpTADORAS
(PREÍO E BRÂNCo), conioÍme solcilaçáo feita pela Secretaria de
Adm nrstraÇao, SecÍelariâ Mun c pal de Educâçã0, Esporte e CultuÍa Secretara
Munrcrpal de Saúde, e sendo aiendrdas as normas legais perlinentes e na

âma dos adigcs 24 e 26 da Lei 8666i93 e poslenores alterações, caraclenza-
. a ÍeÍeflda dispensa de llcitaçã0.

Nova Santa Bárbaía PR, 09/03/2018

Poder
Executivo

Ano V

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

EXTRÂTO 2'TERMO DE ÂDITIVO

ReÍerenle ao Conlrato n0 44/2017 de EmpÍeltâda de 0bra
REF.: Tomada de PreÇos N" 3/2017.

PARTÊS| Município de Nova Santa 8árbara, pessoa jurídica de dÍeto
publico interna, inscrta no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60. com sede
adminrstrativa na Rua Wallredo BiLlencouít de Moraes, 222, nesle ato
representado pelo Senhor PreÍeito Municipal Sr. Eric Kondo, e a empresa D Â
M SANTOS ê CIA LTDÂ - ME nscnta no CNPJ sob nô. 26.866.363/0001 ,0ô.

com endereço à Rua Fabo Fanucch,2878 - CEP] 84300{00 - Bairro: Centro,
Tbag/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr. Maurício Batista
Ribeiro.

OBJÉTO: Contralôção de empresa para execução de pavimentaçào com
pêdra irÍegular, boca de lobo, calçadas, mêio íio e rampa êm ruas do
Município de Nova Santa Bárbara.

PRÂZO D0 ADITIVOT poí mas 78 (setenla e oito) das oü sela, até

2210512018.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e GeÍaçáo de Empíegos.
RECURSoS: Contrato de Repasse 0GU 814640/2014/tlc IDADES/CAIXA -
Plano de Tmbalho n" 1022159-89 - PÍogíama Planejamento l.líbano.

RESP0NSAVEL JURIDICO: Gabiel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81 963

DATA DE ASSINATURA D0 TERI\rO DE ADITIVO; 06i03/2018.

EXTRATO ,I" ÍERMO DE ADITIVO

ReÍerente ao Contrato n0 47120'17 de Empre tada de Obra

REF.r Tomada de PreÇos N" 5/2017.

PARTES: Munjcípio de Nova Sanla Bárbara, pessoa juridica de d rerto publco
rnlerna inscnta no CNPJ sob o n0 95.561 080/0001-ô0, com sede admrn slratva
na Rua WalÍredo Bittencourl de Moraes, 222, neste ato repÍesentado pelo Senhor
PÍeÍeito [y'un cipal Sr. Eric Kondo, e a empresa D A M SANTOS & CIA LTDA -

ME, inscrita no CNPJ sob no. 26.866 363/0001-06, com endereço à Rua Fab o

Fanucchi, 2878 - CEP: 84300-000 - Baiío: CentÍ0, Tibag/PR nesle alo
reprêsentada por seu píocurador Sr. Mau.ício Batista Ribeiro

OBJEÍo: Contralação de empíesa paía erecuçáo de pavimenlaçâo com
pêdra irregular, boca de lobo, calçadas, meio íio e rampa em ruas do

Município de Nova Santa Bárbara.

PRAZo D0 ADITIío: PoÍ mars 64 (sessenta e quako) cas ou sela até

2210512018.

2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 7/20í7. OUE ENTRE SI CETEBRARAM
o MúnrciFro oE NovA SÀNTA BÁRBARÁ

E A EMPRESA ALBERTO TAKEHARU UENO I CIA,LTOA.ME

O MUNlClPlo DE NOVÂ SÂNIA BARBARÁ pessoa luridicá de drrerlo púbhco

nlerno, nscnlâ .â CNPJ sob o n'95.561 080/0001S0 corn sede admin stralva na

RLia WalÍaêdo B.ttêncoud de Moraes, 222, neste alo repíesenlado peio se! Preíerlo

Municpâ Sr. Eric Kohdo, e do outro lado â êmprêsa ALBERÍO TAKEHÂRI
UENO & CIA.LTDA.ME, inscnta no CNPJ sob n' 13 331.793/0001-73, com sedê na

Avenlda lnterventor Manoel Ribas,473 - CEP.86250000 - BaiÍro: Centro, Nova

Sanla Bárbarâ/PR, neste alo representado pelo Sr. Alberto Takêharu uêno,
rnscilo no CPF n'033.345.159-74, RG n" 76177031, resolvêm aditar o Conlralo n.0

7/2017, culo oblelo é a aqurs ção de rnedicámenlos dê uÍgência e emergênoa qle
nào compôem a lista da farmácia bás ca para pacrenles especÍÍicos, frmado entre

ambos em 02/03/2017 cor. vgênoa por 12 (doze) meses. referente ao Pregão
Píesenoal n.' 2/2017, med anle as segu nles clá!sulas e cond Çóes:

CLÂUSULA PRIMEIRA:

,resente terno têm por objelo a proÍogaçáo do prazo de vigência por mas 90

inovenla) d as, oLr seia até 29/05/201E, em alend nrento a solcitaÇâo da Secretana
MLriropêlde Saúdê.

CLÂUSULÂ SEGUNOA:

0s acordantes sê coÍnpÍcmelem a cumpÍir todas as cláusulas e condiçoes
estipuládas no Côntrâlo ongina que náo colrdiÍem com o pÍêsentê inslruÍnenlo,
ilcando rerleíadas lodas as dema s cláusulâs

E poÍ ser vonladê Cas parles e va rCade do que foi aluslado, lavrou-se o presenle

Termo em 03 (trés)vias de rglal leor e lorma, que va assinado pelas pa(es.

Novê Sânlâ Bárbara 01 de r.arço de 2018

E c Kondo
PREFEIIO MUNICIPAL

Eíic Kondo
Prcfêiio Munrc pal . Conlralanle

Alberto Takeharu lJêno

Albêrto Íakeharu ueno & CLa.Llda - Me - Contratada

Michele Soares de Jesus
Secretária lúunicipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do

cootrato

SECRETARIA: SecretaÍla de obras, do TÍabalho e GeraÉo de EmpÍegos.
RECURSOS: ContÍalo de Repasse OGU 772677I2012||\TCIDADES/CAIXA

Programa Planejamento Urbano.

RESPONSAVEL JURIDICO: GabnelAlmerda de Jesus, oAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 09/03/2018.

Edição N' '1193 - Nova Santa Bárbara, Paraná Sexta-feira, 09 de Março de 20í8

| . Atos do PodêÍ Erecutivo

Diáíio OÍicial Eletrônico do Município dê Nova SaRta Bárbara
Rua WarÍredo BiuencoL,rl de MoÍêes .'222 - CênlÍo

Fone/Fax (43)3266i100
E-mar d aíôôíoa @nsb pr gov bí

wlw nsb pr qov bÍ
ww transpâÍenclâparanâ com br/dôensb

O..-Í;t,tr. iss, a.o ,r.r .-c ii*J. i, t ..1

Êárc:,;,rcíer1!ra ür,rr.r,ai. 94.ô1i13';Élr;-r1 . /'..-
sua .úre.lodâíe e !áÉ.1.1à a-per; itL( : i- riL7.l. nLrr,,>
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Nova Santâ Bárbara - PR, 12deÀ,4arç0de2018-Diáriooficrat Etetrôntco - Ediçào: 119412018 -l7l
EXTRATO DO CONTRÂTO N'4i20í8

REF.: Dispensa de Licitaçào n.õ 4t2018.

PARTESI Município de Nova Santa BárbaÉ, pessoa jLrÍid ca de diÍerlo p!blico rnterna, rnscnta no cNpJ sob o no 95.561.0g0/0001.60, com sede adm niskâtrva na Rua
walíredo Brtlencouí de [íoraes, 222 nêste ato representado pelo seu PÍeie]to Mun c pal, sr. EÍic Kondo, ê a emprêsa STAINLE - irsrÊrliÀs og rupngssÀo - EIRELi -
ME, inscnla fo CNPJ sob n" 02.420.945/0001-98, com sede na Rua EÍnrLro de Menezes,347 - cEp.8607d590 - Balno: JardiÁ Sangft,Lá. LondrnatpR neste ato
Íepresentâdo pela Sra. Daniela Stainle.

oBJETo: Locação dê máquinas copiadoras (prêto e branco).

VALoR: R§ 630,00 (seiscentos ê kinla reais), Íneosals, totatzando Rt 6.3OO,()O, (sêis mit e kezêntos reais).

PRÂ20 DE VIGÊNClA: 1O (dêz) meses, ou sêia, até 1íl0í/20í9.
SECRETÂRlA: Secrêtâr as [4unrc pais

RECURSOS: SêcrelaÍras i,iunrcipá S

RESPONSÁVEL JURiDtCO:cabre Aneida de Jesus, OAB/PR r. 8l 963
0ATA DE ÂSSINATURA C0NTRATO: 1203/20'18.

PORTÁRIÂ N." 14/2018

O PREFEITO i,,lUNiClPAt DE NoVA SANTA BÁRBARA, resove, no uso de suas alrLburçôês tegats e de cofíormidade com o arl 37, da Le t\lunLcioat n,. 601/201T do
Eslaluto do Servrdor Públco Muncipalde Nova Sanla Bárbara de conÍormrdade com ô an 29da lêi588/2011. EstatLlto do Ouadro do Magistéfo.

CONCEDER

Arl 1'- Concede adicronal por lempo dê servlço para os segutntes serv dores

á396-1
,ô4.1

3585.1

3486.1

3582,r
3655,1

3692,1

3566,1

3209-1

3584-1

3652.1

3653,1

3220.1

3691.1

3656-1

358S-1

3370-1

3391-1

3332.1

3583-1

3654-1

*196
+196
.1%

i1:ii
+1"n

+14/1
+10/o
+1%
+1%
+ 1 "/"
+ 1 ',,/"

+1-q6
*1%
r19/ô
+ 11í

'í9'.

nês Aparecrda dos Santos--
Serg c S lvestre Gobbo----
wevedon ÍÍndade-____
MaÍce o R beiío-___
Robson lValúns Coeiho--
Ed na do CarÍno Gobbo da Srva-

Ne crTrndade Pere ra*-----
Nerval AlvêS BaÍDoSa----
L ian Graslele Luditk dos Santos--
AIne Cnstrna BonÍlm-------
Cnslna ApaÍecrda Alves da Cruz-
G se ia Crisl na de FaÍias S vestre--
G ória Nogue ra Gomes----
Jocela Benlo Paíra_-------
LLrc nera Quintino l\,lendes----
lranl RrbeiÍo Fíagoso---
Len ra Rosa da Silva___-_-
Mara de Louroes Pere!ra Almeida--
RogeÍro Bausta dos Santos-
Maaa lnês da S

Ad ciona de lempo de serviço 03i2018
Adicionál de tempo de serviço 03/2018
Adicona de tempo de serviço 0312018
Adiconalde tempo de seNiço 03/2018
Adiconâlde tempo de sêrviço 03/2018
Adicionalde rempo de seryiço 03/2018
Adrcional de tempo de serylço 03/2018
Adrcional de tempo de serviço 03/2018
Adrcronal de têmpo de serviço 03/2018
Adrcionalde tempo de serviço 03/2018
Adrcronalde têmpo de serriço 03/2018
Adioonalde ternpo de serviço 03/2018
Adicionâlde teÍnpo de serviço 03/2018
Ad cronalde lempo dê serviço 03/2018
Àd cronalde tempo de seryiço 03/2018
Ad crona de lempo de sêrviço 03/2018
Ad cDna de lempo de serviço 03/2018
Ad clona de tempo de serviço 03/2018
Ad cLona de tempo de serviço 03/2018
Âd cionâ dê lempo de seNiço 03i2018
Ad ciona de lempo de se.riço 03/2018

Arl 2'. Esta porlaí a entra em vrgor na data dê sua p!bLrcação. com eíe lo nos vencrmentos de Maaço de 2018, revogadas as d sposLÇóes em conlráno

Nova Santa Báôara 09 de MaÍço de 2018

ERIC KoNDo

PORTARIA N,ô ()I5/201E

O PÍeíe lo Ml] niclpal de Nova Sa n ta Bá rbâÍa, no uso de suas ah bLr çóes egars e regrmenta s, e conforme disposto na leg sla çào deslê N4u nrcip o Íesolve

EXONERÂR

Ari. 10 - Frca exônerada a Sra. VALDETE LUIZA DE LIMA oL|VE|RA, poÍtadora do RG no 5.340.8036 SSP/PR, do caÍgo de MÃE SOCÁL TEMPORARIÁ.
C LÍ, olad a na Secretâía dê Assrslê ncia Social da P reÍe lu ra lvl u nrq pa de Nova Sanla Báabara-Pa raná, confome pedldo p rotoco ado.

Àíl 20 . Esta poÍ1ana enlra em vigor nesla dala, revogadas as drsposrçóes e.n contraÍio.

Req stre-se publque-se e cumpÉ-se

Nova Sanla BáÍbaÍa, 12 de março de 2018

Eric Kondo
Prcfetlo Munctpal

ll- Atos do PodêÍ LoEisla0vo

Não há ubli laa resente data

lll- Publicidado
Náo há pubLicaçôes para a presente data.

Diário OÍicial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaÍa
Rua: WalfÍedo B llencouí oe Moraes n' 222 - Cênlro

Fone/Fax: (43) 3266 8100
E-mail. draÍiooícral@nsb prgov br Sile ww nsb p. gov br
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, Prefeitura lVlunicipal de Nova Santa Bárbara
* Estado do Paraná

c.N.P.J. N.o 95.56í.080/0001-60

Conhato no {2018

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEI/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

slNra eÁnganA E A EMpRESA srAtNLE - stsrEMAS DE tMpRESsÂo .

EIRELT . ME, TENDo poR oBJETo A LocAçÃo oe uÁeutNas coptADoRAS
(PRETO E BRANCO).

Referente ao Processo dispensa de licitação n.o rU2018

. Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Processo dispensa
de licitação n.o 4t2018, de um lado, o MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito

público interno, inscrita no CGC/MF sob o n0 95.561 ,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de

l\,4oraes, n' 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito l\,4unicipal,

Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5,943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50,

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, e a empresa STAINLE.

SISTEMAS DE IMPRESSÃo - EIRELI .ME, inscrita no CNPJ sob n" 02.420.945/0001-98, com sede na

Rua Emilio de l/enezes, 347 - CEP: 86070590 - Bairro: Jardim Sangri-Lá, Londrina/PR, neste ato

representado pela Sra. Daniela Stainle, inscrita no CPF n'021.15'1.549-32, RG n" 6.595.276-9 doravante

denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei n0 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e

condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE máquinas copiadoras

(pÍeto e branco), conÍorme consta da proposta apresentada no Processo dispensa de licitação n.0 4/2018 e

especificado abaixo:

Rua WalÍredo Bittencourt i,loraes, 222 Fone/Fax (oxx,l3) 3266-8100 - Nova Santa Bárba? - Pa-anâ

ITENS

Lote Item Código
do
produto

lserviço

Descrição do prduto/sglho Marca.,.

do
produto

Unidade.

de

medida

Quanldade P!',eço

uúitário
P.rqço totql

Lote

001

1 7280 Locação de máquina copiadora
(Preto e branco) para uma demanda

de aproximadamente 2 (duas) mil

cópias mês, com despesas de

manutenção e toner por conta da

contratada, para a Escola
Municipal Edson Gonçalves
Palhano.

MESES 10,00 120,00 1,200,00
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*
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná
c N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

clÁusull seouNDA - Do LocAL E pRAzo nARA rNsrALAÇÃo

A instalação das máquinas copiadoras deverá oconer na Escola Municipal lr,4aria da

Conceição Kasecker, Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano, Secretaria de Adminiskação e Secretaria

Municipal de Saúde, nas quantidades especificadas acima, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,

contados a partir da assinatura do contrato.

cr-Áusuu rencEtRA - Dos ANExos coNTRATUATS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Dispensa de Licitação N.0 4/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 15 de Íevereiro de 2018

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, seráo considerados suflcientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perÍeita execuçã0.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o contrato.

Rua Walfredo Biltencourt lúoraes. 222 - FoneiFax (0u43) 3266-8100 - Nova Sanla Báóara - Paraná
2

Lote

001

2 7279 Locação de máquina copiadora
(Preto e branco) para uma demanda
de aproximadamente 3 (três) mil
cópras mês, com despesas de
manutençáo e toner por conta da
contratada, para a Escola
Municipal Maria da Conceição
Kasecker.

MESES 10,00 '145,00 1.450,00

Lote

001

3 7279 Locação de máquina copiadora
(Preto e branco) para uma demanda

de aproximadamente 3 (três) mil

cópias mês, com despesas de

manutenção e toner por conta da
contratada, para a Secretaria
Municipal de Saúde.

[/ESES 10,00 '145,00 1.450,00

Lote

001

4 7630 Locação de máquina copiadora
(Preto e branco) para uma demanda

de aproximadamente 5 (cinco) mil

cópias mês, com despesas de

manutenção e toner por conta da

contratada, para a Secretaria de
Administração.

MESES 10,00 220,00 2.200,00

TOTAL 6.300,00

\
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*
Prefeitura [Municipal de Nova Santa Bárbara

Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95 561.080/000í -60

pAnlCRnfO TERCEIRO - A partir da assinatura deste conkato, a ele passam a se

vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e

que importem em alterações de qualquer condlção contratual, desde que

devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA. 00 PREÇo

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se

obriga a pagar à CONTRATADA um valor mensal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), totalizando R$

6.300,00, (seis mil e trezentos reais).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento se dará mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis, após a emissão da

nota fiscal

PARAGRAFO UNICO . A CONTRATADA se compÍomete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determrnada por ato unilateral e escrito da

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n" 8.666i93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO . Quando o vencedor der causa a rescisão do conkato, além

de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor totai do contrato e demais

penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

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

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

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

Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que

sela promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalldade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a

Administração pelos prejuizos resultantes, após deconido o prazo da sançáo

aplicada com base no contido na letra "b".

Rua Walfredo Bittencourt Moraês, 222 Fone/Fax (0xx43) 3266-8100-Nova Sanla BáÍba? - Pataná
3
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HPrefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

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

clÁusutl ortlvA. DAS sltçôes
Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste

conkato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral, Sem

prejuízo das disposipes antenores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por

cento) da avença.

cLÁusuLA NoNA. DA DOTAçÃO ORçAMENTARTA

As des esas decorrentes desta Licita ão correrão r conta da do mentária no

CLÁUSULA DECIMA - DO PRÂZO DE VIGÊNCIA.

0 prazo de duração do conkato a seÍ firmado entre as partes será de 10 (dez) meses,

ou seja, até 1110112019, podendo ser pronogado por igual periodo de acordo com as partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO FORO

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

questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (kês) vias de

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 1210312018.

)
,í ,/. "'
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Prefeito Municipal - Contratante

4

Rua Walíredo Bitlencourt MoÍaes, 222 - Fonê/Fax (0u43) 3266-6100 - Nova Sânta Báôâra - Paraná

DOTAÇÔES

Conta da
despesa

Funcional progÍamàtlca Fonte de

recuÍ§0

Naturezà da despesa Grupo da Íonte

370 03.001,04.1 22.0060.2006 0 3.3 90,39.00,00 Do Exercício

0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio1610 06.002. í 2.361 .0210.2016

1620 06.002.1 2,361.021 0.201 6 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

Do Exercício1630 06 002,1 2 361.0210,201ô 104 3.3.90.39.00.00

1640 06 002.'1 2 361.0210,20í 6 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Do Exercício1650 06.002.1 2.361,021 0.201 6 114 3,3,90 39.00,00

0 3.3.90,39.00.00 Do Exercicio2610 08.001,1 0.301.0320.2025

Do Exercício08.001,10.301 0320.2025 3032620

i .,§
G,
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Prefeitura [Vunicipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná

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

is/-f--v-!.... .- l-c!i .. -^r
Daniela Stainle

Stainle - Sistemas de lmpressâo - Eireli - ME - Contratada

/^ r 7 - -\
| ",t 

i \-/ \ ,/1
trarmen Cortez WiltÍen

Procuradora Geral - Responsável pelo acompanhamento do contrato

^t

.'t ,

Secretária Municipal de Educação, EspoÍte e Cultura - Responsável pelo acompanhamento do contrato

te,J-dÀt,##-á;ín,ái'.sir,.

,,.4(#*. deJesus
Secretária Municipal de Saúde - Responsável pelo acompanhamento do contrato

)
Rua WalfÍedo Brnencourl lúoraes 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266-8100 - Nova Sanla BáôaÍa - PaÍaná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pnneNÁ

coRRESPoNDÊHctn trurenrul

Nova Santa Bárbara, 1010412018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Carmen Cortez Wilcken - Fiscal responsável pelo acompanhamento
do contrato n" 412018

Ptezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do

Contrato n" 412018, firmado com a empresa STAINLE - SISTEMAS DE
IMPRESSÃO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n' 02.420 945/0001-98, cujo
objeto e a locaçáo de máquinas copradoras (preto e branco), a fim de que o mesmo
seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das obrigações
contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristin L d Santos
Setor de Licrtaçoes

Recebido por f6l2' i'-..1 I ;1

Rua Walfledo B itter)court de Moraes ro 222, Centro, I .13, 3266.8 I 00, :! - 86.250-000
Nor,a Santa Bárbara. Paraná - :q - E-mail- licitacaota-ln b or.br'-*rrrv.nsb l' or'. brr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESpoNDÊructa trureRua

Nova Santa Bárbara, 1010412018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Michele Soares de Jesus - Fiscal responsável pelo acompanhamento
do contrato n" 412018

PÍezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n' 412018, firmado com a empresa STAINLE - SISTEMAS DE

IMPRESSÃO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n" 02.420.945/0001-98, cujo
objeto é a locação de máquinas copiadoras (preto e branco), a fim de que o mesmo
seja acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das obrigações
contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristin
Setor

dos Santos
de Licitações

Recebido por Data: I I

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, )j - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail licitacao?nsb.pr.gor.br - s u.rr. rrsb.pr.uor . t.rr'
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coRRESPoNDÊructa truteRrue

Nova Santa Bárbara, 1010412018

De: Setor de Licitaçôes e Contratos

Para: Sra. Cleide Moreira Branco da Silva
acompanhamento do contrato n" 412018

Fiscal responsável pelo

Ptezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 412018, firmado com a empresa STAINLE - SISTEMAS DE
IMPRESSÃO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n" 02.420.945/0001-98, cujo
objeto é a locação de máquinas copiadoras (preto e branco), a fim de quê o mesmo
seja acompanhado, assegurando-se do cumprrmento integral das obrigaçÕes

contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

.-)

Elaine Crist uditk os Santos
Setor de Licitaç ES

Recebido por )r r.,,. . rl .,. -..- Data

Rua Walfledo Binencourt de N'Íoraes n" 221, Centro, 8 41. 3266.8100. I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Par-aná - :E - E-nail - licitacaotT)nsb.Dr.gov.br'- *rrrv.nsb.pr.uor'.br'
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PREFEITURA IMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 56
ESTADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSI Oe ltCtreçÃO

N" 4 t )"çtt(

10.

NO eseecrnclçÃo DOC OBS.
1 Capa do processo OL,
2 Ofício da secretaria solicitando t)r,
3 PreÍeito pedindo abertura do processo ()trJ
4 Cotações de preços (no mínimo 3) oK)
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) olJ
o Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo) QKl
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) U

8 Parecer Jurídico oK,
I Edital de autorização do Prefeito Ok/

0(-
Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Município).

(/t11 Publicaçáo Mural de Licitação (TCE)
op12 Contrato

0(-
13 Publicação do êxtrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
(')ktEncaminhado cópia contato ao Íiscal14.

Rua Waltedo Bittencoun de Mordes n'222, Centro. Fone 43. 3266.8100. CEP - 86 250-0

BárbaÍ4 PaÍaná Il-mail - licitacaolAnsb.pr.Pov.br - mrs nsh.pr.gov br
00 Nova Santa
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PREFETURA MUNIOPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARAI{A

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N" 4/2018

Aos 17 dias do mês de abril de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação n" 412018, registrado em 09/03/2018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n'057 que corresponde a este termo.

útiu
Responsável pe r de Lici es

L

Rua Wslfr€do Binencouí de MoÍÉs n'222, Centro, Fone 43. 32ú-8100' CEP - Eó.25G000 Nova Santa Báóam, PaÉnÁ

- E-mail - licita.ao@nsb.pr.gov.bÍ - www.nsb.or.eov br


