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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 27 12019

OBJETO - Aquisição de Lavadora de Roupas para Casa
Lar.

VALOR - R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta
reais).

DOTAÇÃO -
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 ltlanutenção do Fundo Municipal de
Assistência Social;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 3361.

Rua WalÍredo Bittencourt de Mo.aes no 222, Centro, I43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.or.oov.br-www.nsb.or.oov.br

1

PREFEITURA MUNICIPAL
I

Bl$ffiffi BE ulrerceÇÃq mP ru,2@flg



oa bt',z
lb

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 026/2019

Para: Secretaria de Administraç ão

Data:2210312019

Assunto: Solicitação

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita a Vossa Senhoria uma máqutna

de Lavar Roupas para atender as necessidades da Casa Lar .

LAVADORA DE ROUPAS DESCRIçÃO: COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 15 KG;

LAVAGEM AUTOMÁTICA; DISPENSER: EM GAVETA; TAMPA: DE VIDRO TEMPERADO

QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LAVAGEM; CESTO: EM INOX

OU PLÁSTICO, FILTRO PARA FIAPOS SISTEMA DE SUSPENSÃO; MULTICAPACIDADE:

LAVA DE 01 A 15 KG; NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; FUNÇÔES: COM NO MÍNIMO 06

[sErs) PRoGRAMÁS DE LAVAGEM: 04 (QUArR0)NÍVEIS Os ÁCUe leUrOuÁnCO,
MAXIMO,ALTO, MEDIO E MINIMOJ.

CERTIFICAçÃO PELO INMETRO; GARANTIA MíT{TUR PE 01 ANO

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente;

M*-6
ne fudrigws [a CostaKonío

Secretiíria Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes, 119 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Brirbara-PR

Recebido por: aú,y'>Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊucn rrurenrue

Nova Santa Bârbar a, 22103120 1 I

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária de Assistência Social,
solicitando a aquisição de uma lavadora de roupas para Casa Lar, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para abertura de procedimento
licitatório.

Atenciosamente,

Kondo
MunicipalP

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100,I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

Sendo o que se apresenta para o momento.

íG
ll*l#
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊr.rcrl rrurenNe

Nova Santa Bárbara, 2210312019.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos para
aquisição de uma lavadora de roupas, conforme solicitaçâo da Secretaria
Municipal de Assistência Social, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine ditk dos ntos
Setor de Licitações

Recebido por:

Nome LCo Assinatura

Data
')) tcztil

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, :;,.,1 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gor,.br - lvlw.nsb. .br

, PREFEITURAIVUNICIPAL
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R I YAMAOIO. ME
CxPl : 2I.208.068/000tfl
l.lrGrGcúll0Iítgas,135.
Âssai - lenllú

ORç'MENTO

lLSC.tST.: e074392|.6I
TElElonc !3 - gl4,il8-1413

tmrll: nyamr0ll@0utla0LcrEtrl

iT'M QTDT UNO PROOUÍO V. Ul'llT V. TOTÂI

1 I UNO tavaDOUÂA DE ROUPAS - der«içao: .oí branca com

capacidade paÍa 15 K& lavàgem âutomáticai Oispensêí: em

taveiâ; Íâmpá:de vidíotempeíado que peímita totãl
vasualiraçãodo píocesso de lavagemj Cêstoi em inotou
plásricq filtro paía fiapos sistêma de rlrp€nsão;
Multicâpácidade: lârô de 1.15 K8, nivelaülomático de

átua; Funções: com no minimo06(5ei5); PíogÍam.sde

levagem:ort lquatío)niveis d€ á8ua (ôlrtomátiao, àho. mé.lio

e míniír|o).

1.625,m r.62S,m

A.sai,28 de maíço dê 2019.

PÍopona válidà por 15 dias.

A,l*a,W,dw

'2t.zol.o6gtooo1-1f
LE: 90743921-61

R T YAMAOKA
R. PREs. GETúLro vARGAs, 735

CENTRO - CEP: 86.220{00

l- eSSaÍ- Pn J

nTYAiltÀllu-1ír

htFs://mail.google.coÍdmaiUu/o/?tab=rm#inborwhctKJVJlwwzWJárBMZVvgdLtzmSCznpDppwzhBVsVvGbzFZHvVwgDhkQZDPmsZRHdrq?... 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nomê: R T YAMAOKA
CNPJ: 27.208.068/0001 -1 7

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matÍiz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, 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. 11 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991.

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

Certidão em ilamente com base na Porlaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
Emitida às ia 1710312019 <hora e data de Brasília>
Válida até
Código dê rtidão: FE5E.536B.BB86.E8CC
Qualquer rasu menda invalidará este documento

ag
:57:02 d

3109t2019
trole
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Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 272oao6a/oool-77
Razão Social: R T YAMAoKA ME

Endereço: R pREs GETULTo VARGAS 735 / cENTRo / ASSAI / pR / 86220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o ArL. 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: 09/04/20L9

Certificação Número: 201 04282699765AtL

Informação obtida em L2/04/2019, às 09:36:36.

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

08/0s/2019

12t0412019 hnps://mnsulta-crf.câixa.gov.br/Emprêsa/Cí/Cí/FgeCFSlmprimarPapel.asp

@@

007

httpsJ/consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CríloríFgeCFSlmprimirPapel.asp 111
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contrlbuintê,

ConÍira os dados de ldentiÍicaqão da Pessôa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormaÉo sobre o portê que consla nêste comprovante é a declarada pelo contribuinte.
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NUMERO OE INSCR rÇÀo

27.208.068/0001.17
MATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|ÇÃO E DE STTUAçÃO
CAOASTRAL

OATA OE ABERÍURA

0u03t2017

NOME EMPRESARIAL

R T YAMAOKÂ

TUtO DO ESTABETÉCIMENTO (NOME OE FANTASIA) PÔRTE

ME

CÓorGo E DEscRrÇÁo DA ATrvrDÀDÊ ÊcoNÔMrcA pRrNcrpaf

47,12-í -00 - Comércio vareiista de mercadorias em geral, com prêdominância dê produtos alimênticioE . minimêrcados,
mercêa as ê armazéns

O E DESCR DAS ATIVIOADES ICAS S AS

47.894.05 - Comércio varelista dê produtos saneantes domlssanltárlos
47.61-0-03 - Comércio varejlsta de artlgos de papelarla
47.89{.99 - Comércio varelista de outros produtos não especlflcados antêriormente
47.63.6.01 - Comércio varejlsta de bÍinquêdos e artigos recreatlvo§
47.6í.{)-Ol - Comércio varêjlsta de liv.os
47.63{{2 - Comércio varejista de artigos esportivos
i17.72-5{0 - Comércio varejista d€ cosméticos, produtos dê peíumaria e de higiene pessoal

'17.89.041 - Comércio varejlsta de suvenires, biiulerias e artesanalos
47,42-3.00 - Comércio varejista de matêÍial êlétrico
47.444.99 - Comércio varejista de maleriais de co.strução em geral
i17.4í-5{0 - Comércio va.ejlsta de llntas ê matêriais paÍa pintura
47.51.2{l . Comércio varejista especializado dê equipamentos e suprimentos de ihformátlca
47.52-1{0 - Comércio varejista espêclalizado de êquipamentos de teleÍonia ê comunicação
47.53-9{0 . Comércio vareJlsta espeÇiallzado dê eletrodoméstlcos e equipamêntos de áudlo e video
47.56-3{0 . Comércio varejista especializado dê inatÍumentos muslcais ê acêssórios
47.54.7.01 . Comércio varellsta de móvêis
47..14{.01 . Comércio varellsta de íenagêns e fêrramentas
47.82.2{1 - Coméício varejista de calçados
47.8í-4-00 . Comércio varejista de artigos do vestuário ê acessórios
47.55.5.0í . Comércio va ista de tecidos

ENIE FEDERÀÍTVo RESPoNSÁVEI. (EFR)É2-\-

ATIVA

hrelryoóE sÍuAçÃo caoasrR r-

côDrcoE oEscRtÇÀo oa NATUREZÂ JURiDrca

2í3-5 - Emprêsário (lndividual)

LOGRÂDOURO

R PRES. GETULIO VARGAS
NÚMERo

735

CEP

86.220.000
MUNIC]PIO

ASSAI PR

ÍELEFONE

l43l3262-2979

DAÍa oa srru^ÇÀo cÂDAsrRAt
02J0312017

BAIRRO]OISTRITO

CENTRO

ENoEREÇo ELEÍRôNrco

SIÍUAÇÁO E§PEoIAL

COIÍPLE[IENTO

OATA DA SIÍUÂÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, dê 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 1A0412019 às 09:36:40 (data e hora de Brasília).

https://www-receita.fazenda,gov.bÍ/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página: 112

1t3

Compíovante de lnscrição e de Situação Cadaslral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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:

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBTTOS TRABJATHISTÀS

Nomê: R T YAMAOKA

Certidão n":
(MÀTRI Z E FILIÀIS) CNPJ: 2 7 . 2 0 8 . 0 6 8 / 0 0 01- 17

t't o8't L282 / 20r9
Expedição: às 09:38:32

180 (cento e oitênta) dias, contados da dataValidade:
de sua exp

Certif ica-sê que R T YÀUÀOKÀ
(MÀIRIZ E EILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

27.20e.058/0001-1?, NÂO CONS!À do Banco Nacional de Devedores
Traba Ihi s tas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de jufho de 2011, e
na ResofuÇão Administrativa n" I4'70/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantês desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pêssoa jurídica, a Certidão atêsta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais.
A aceitação dêsta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal- do Tribunal Super j-or do Trabalho na
Internet (http: / /wutw. tst. jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORI'ÀÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Naciona.L de Dêvedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas êm sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judi-ciais trabalhistas, inclusive no concernentê aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a reco.l-himentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

0B/r0/20L9
ao.
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 019755874-61

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.208.068/000'l -17
Nome: RTYAMAOKA-ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os registros dâ Sêcretaria de
Estado da Fazênda, constatamos não êxistir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

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

- Fornecimento Gratuito

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

Ehitdó via lhtêtíÊt PúNcâ (12fr,t2019 09:38:21)

vatiaa 

t 
toroezT
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Prefeitura do Município de Assaí
EsrADo Do PARÂ Á

Àveíid. Rio dê Jro.l.o, 720, t. .nd., - Fonr (0a31 3262-t3í3 - cEp 86.2jt0{m

E-md!: ú.rl@r...l.p,.gov.b.
c PJ 78,290.70tn«'í"30

GEgÍÀo 2ot7-2020

CERTIDAO NEGATIVA NO 
.I55/2019

CertiÍieo que, râvendo os liwos existant6g n6sta Divlsão da Receila s Fiscalizâçáo não Íoram 6ncontrados dábitos
vencidos corrêspondentss a lmpostos, Taraa o out'os com rslaçâo ao abaixo reÍêrido.

Válida pelo pra2o dê 30 (triota) dias, não podêndo s c6,tidáo conter eÍros ou r-àsuras.

NOME
RTYAMAOKA-ME

ENDEREçO
RUA GETULIO VARGAS, 735

REFERENTE
coNFoRME BUSCÀ REALIZADA NA DtvtsÃo DE REcEtrA e rrscalrzeçÃo, NÃo ror
ENCONTRADO DEBITOS REFERENTE A TAXAS E IMPOSTOS EM NOME R T YAMAOKA - ME
PORTADORA DO CNPJ N" 27.208.068/0001.í 7, ATE A PRESENTE DATA.

FINALIDADE DA CERTID
PARA FINS DE ONUS

Fica Íesewado ao lrunicípio o dirêito de cobrar débitos que poÍ ventura venhem â seÍ
constatadoa em buscas posterio.es, assim como de efêtuaÍ ou rêver lançamêntos aobrê fatos
geradores iá ocorridos, Artigo 262 do CTM no 01/20(N, de 3Ol12l2AO4.

PARA uso DA REPARTTçÃo

CERTIFICO, aínda que NÁO existem dêbitos lançados e vencidos

Nome do contribuinte: R T YÂllilÀOKA - ME

ASSA|-PR, í3 DE-ilAReO€E2oí9
l

e SouzaorÍÍct

iráção

* LEALDÀDE

NOBREZÂ

RIQUEZA

POOER

SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINÂNÇAS
DIV|SÃO DA RECETTA E FtSCALtZiÀÇÃO



012

RAZAO SoCIA

ENDERE o:

CNPJ

TELEF E

Assinaturii

Data

ruotÚ rrrj :,qutili J.cA

tc

bç..*-'r. a^--

1

E\t.{tL

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárblra - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/000 I -60 - Fone/ Far - (43) 3266-8100

"coTAÇÃo DE pti.EÇo^

Carimbo com Cr''*PJ

A^,,^t

t1
{õe.zst.ssr 

1oooL4ã
ffi il,l C it l,\i rC RfilÁÍlel {.Í0Â

4..À,d. XV <lc Nortdbío. N.Z6
C..rÍc. CIP Aó3OO.OOO
Co.^.1,c P.o. or,, o - P...h. J

Item Descrição Qtde Valor Unitário
01

"6
/r ú

LAVADORA DE ROUPAS - descrição: cor branca com
capacidade para 15 Kg, lavagem automática; Dispenser: em
gaveta; Tampa: de vidro temperado que permita total
visualização do processo de lavagem; Cesto: em inox ou
plástico, filtÍo para fiapos sistema de suspensão;
Multicapacidade: lava de 1 a í 5 Kg, nível automático de
água; Funções: com no mínimo 06 (seis); Programas de
lavagem: 04 (quatro) niveis de água (automático, alto, médio
e mínimo).

L
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: MENON INFORMATIGA LTDA
CNPJ: 08.751.59íi0001 40

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fedêral do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lêi no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão êstá condicionada à verificação de sua autenticidade na lntêrnêt, nos
endereços <http://rÍb.gov.be ou <http://www.pgfn.gov.ba.

Certid ão dag ilamenle com bãse na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida à 9.27:34 dia 11h212018 <hora e data de Brasília>.
Válida a 09/06/2019
Código Iêd rtidão: E2ED.5AF3.?A50.7 852
Qualquer menda invalidará este documento

1t1

12104t2019



12tO4t2019 https://consulta-cí.caixâ.gov.br/Empresa/CrflcílFgêCFSlmprimirPapel.asp
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C,,Í'xá
CAIXA ÊCÔNÔMiCA FEOERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08751591/ooo1-40
Razão Social: MENoN INFoRMATICA LTDA

NOME FANtASiA:TOP COM INFORI4ATICA

Endereço: AV xV DE NOVEi4BRo 26 / CENTRO / coRNELIo PRoCOPIO / PR /
86300-000

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

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

validâdê: 02/04/2079 o7/05/2079

Certificação Número: 2019 204290829814308

Informação obtida em t2/O4/2019, às 09;42:47.

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

111

E'AL!

hnps://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/CríCíi FgeCFSlmprimirPapel.asp



12t04t2019 Comprovante de Inscriçáo e de Situação Cadastral

Contribuintê,

ConÍira os dados de ldentiÍicâção da Pessôa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo câdastral.

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

015

NúMERo oE lNscRtçÂo
08.751.591/000í-40
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|çÂO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURÂ

02104t2007

NOME EMPRESARIÀL

MENON INFORMATICA LTDA

DO ESÍ AEIECfiÊNTO (NOME OE F NTASTA)

TOP COM INFORMATICA
PORTE

ME

Si CADASÍRAL

DE SI

IGOE DESCRçÃO DA ÂIIVIOAOE
47.5'1.2-01 . Comércio vare ista lizado dê equipamentos ê su rimêntos de informática

c E DESCRTÇÃO OAS ATTVTDAOES EC

47.6'1.0{3 . Comérclo varejlsta de artigos dê papelaria
47.53-9-00 - Comérclo varellsta especializado dê eletrodomésticos ê equipamêrtos dê áudlo ê vídeo
47.63.6{'l . Comérclo vareiista dê brinquedos e artlgos recreativos
i17.52-í-00 - Comérclo varellsta especializado dê êquipamentos de telefonla e comunicação
47.56.3.00 . Comérclo vareilsta especializado de instrumentos musicais e acêssórlos
47.63-642 . Comércio varqlsta de artigos esportlvos
iU,72.540 - Comérclo vareilsta de cosmétlcos, produtos dê peíumaria e dê haglenê pessoal
47.59-8-99 - Comérclo varejlsta de outros artigos de uso pessoal e doméstico não êspêclficados antêriormênte
47 ,54-7 41 - Coí,nétçlo vârejl6ta de móveis
45.30-743 - Comérclo a varejo de peças e acêssó.ios novos para veículos automotores
95.11.8.00 " Repara ê manute ão dê com ores e de amentos cos

cÔDrco E oEscRrçÃo DA NAÍURE4JURiDTCA
206-2 - Socisdadê EmpÍesária Limitada

LOGRADOURO

AV XV DE NOVEMBRO
NúMERo

26
co!r2LE,,1El!ÍO

PR

TELEFONE

Í43\ 3524.2131

CEP

86.300.000
AAIRRO/OISTRIÍO

CENTRO
MUNtciPro

CORNELIO PROCOPIO

ENDEREÇo ELETRÔNlco

toninhomfcontab@onda.com.br

ENTE FEDERAÍIVO RESPON L (EFR)

OATÀ OA SITUAÇÃO CAOASÍFiAT

o2t04t2007

SIIUAÇÁO ESPECIAL DAIA OA SIÍUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnslruÉo Normativa RFB n'1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 12Í0rU20í9 às 09:42:31 (data e hora dê Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

httpsJ rww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpi/cnpjreva/Cnpireva-Comptovante.asp

Voltar
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vr\r._><
VMU( ELETRôNICOS EIREU . EPPComàraio d. .l.r.ônicar

[rEMlõrD

EST^DO DO PARÁNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SruT*TA BARBARA

EMPR-E§A: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME
CNPJ: 03.E00.477l0001{0

ENDEREÇO: Rua Luiz Cirímbelli, 1659, IÍnigraútes, Turvo/SC CEP: 88.93G000
FONE/FAX: (Oxx48) 3525-0526

E-MAILT licitaceo(ãdielolus.com.br ou 9qg!!.qIggpp@E!l!l§9!!

oRÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO ITE}T MARCA IPREÇO UNIT. PREçO TOTÀL 
J

i 0l I 0l I LAVADORA DE ROUPAS - descrição: cor I Colormaq

\ i iuranca com capacidade para 15 Kg, lavagem i LCAI5
lautomática; Dispeuser; cm gaveta; Tampa: de,

vidro tempcrado quc pcrmila total visualização do

processo dc lavagem; Ccsto: cm inox ou plástico,

flltro para fiapos sistema dc suspcnsào;

Multicapacidadc: lava dc I a l5 Kg, nível

automático dc água; Funções: com no mínimo 0ó
(seis); Programas dc lavagcm: 04 (quauo) nlveis
de água (automático, alto, méd.io e mlnimo). 

I

I

R$ 1.750,00

PREÇO
TOTAL

R§ 1.750,00

Valor Totat por Extenso: Hum mil e setecentos e cinquenta reais.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e Prazo de Entrega: Confomrc Empeúo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias

Preços Cotados: Todos os preços cotados são absolutamente líqüdos, já inclusos

todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e Aete, tributos

(impostos, taxas, emolumertos, contribuiçôes fiscais e parafiscais), obrigações sociais,

trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e

indiretos-

3525.0688
X ÉLEÍRÔNEO9 EIRÉLI . EPP

r Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02, imigrantes, Turvo/SC vr\r-r<

016

R$ L750,00 
I

I

I



Dados Bancárlos:

Bgnco: Banco do Brasil Agência: 0993-8 Conta Corrênte: I 1507-X

Turvo/SC, 25 de Março de 2019.

Rocha
Por Procuração

CPF: 055.632.629-60
RG:4.209.M3 SSP/SCL

77 rcN1.4il I
EtRtU -

J

Itr

VüLX ELETRÔNICO§ EIRELI. EPP

L
nUA UrZ onMBEut. t659 - sÂLÂ 02

tMtoRÁflÍE§ . 88r3&trc0
TUBVO SC

!525-0688
( ELETRÔNICOS EIRELI. EPP

Luíz Cirimbelli, 1659,sala 02, imigrantes, Turvo/SC t 
^Lr 

t''



12t04t2019
01?

MINISTERIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: VMLX ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 03.800.47710001 40

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 certíficado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brâsil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional (PGFN).

Esta cêrtidão é válida para o estabêlecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbilo da RFB e da PGFN e âbrange inclusive as contribuições sociais prêvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraío único do art. l1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emiti gratu i ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' í .751 , de 2l1Ol2O14
Emitida à 53:34 do di 0'19 <hora e data de Brasília>.

Código d eda dão: 0081.1571.E1 79.9AgE
Qualquer ra ou nda invalidará este documento

1t1

Válida at{ 05/10/2019.



12t04t2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cíf/FgeCFSlmpíimirPapel.asp

018

GA'Xâ
CAIXA ECÕNÔM:CA FÊDER'ÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãor 03800477/ooo 1-40
Razão Socia!: VMLX ELEIRONICOS EIRELI EPP

Nome Fantasia:vMLx
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 02 / IMIGRANTES / TURVO / SC /

88930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aí1.7,
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: 03/04/2019 a 02/0s/20t9

Certificação Número: 20 190403025602463 71024

Informação obtida em l2lj4/2019, às 09:45:15.

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

https;//consulta-cí.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1

üa8ãar TOITÀfi
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019
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pêssoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciê junto à
RFB a sua atualização cadastral.

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

REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRtÇÃo

03.800.477l000140
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCR|çÂO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERÍURA

05i05/2000

T(JLO OO ESTASELECIMENTO (NOME OE FANÍASIA)T

VMLX

NO[IE EN'PRESARIÂL

VMLX ELETRONICOS EIRELI

PORTE

EPP

IGO E DA ATIVIDÀOE

47.53-9-00 . Comércio va ista es ializado de eletrodoméslicos e equipamentos dê áudio ê vídeo

OIGO E OE DAS AÍIVIOAOES ECO SECL]N IAS

46.45-1.01 . Comérclo atacadlsta dê lnstrumêntos e materials para uso médico, cirúÍglco, hospltalar e de laboratórios
46.45.'l{2 . Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopêdla
46.45.í43 - Comércio atacadlsta de produtos odontológicos
46.47{41 . Comércio atacadista de artigos de escritório e dê papelaraa
46.47-8-02 - Comércio atacadista de llvros, iornais ê out.as publicações
,16.i19.4.O1 - Comércio atacadlsta de equipamêntos elélricos dê uso pessoal e doméstico
46.49.142 . Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de u6o pessoal e doméstico
il6,il9-{.06 - Comércio atacadlsta de lustres, luminárias ê abalure§
,16.5í-6{l - Comérclo atacadista de equlpamêntos de inÍormática
,16.516.02 - Comércio atacadista de 6uprimehtos pa.a lnfomátlca
46.52"d40 - Comércio atacadlsta de componenles elet.ônicos e egulpamêntos dê têlêÍonia e comunicação
i15.64-840 - Comérclo atacadlsta dê máquinas, aparelhog e equipamenlos para uso odonto-médlco-hospitalar; partês e
peças
i16.656.00 - Comérclo atacadlsta de máqulnas ê êquipamentos para uso comêrcial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadlsta de outras máquinas e equlpamentos não espêciÍicados anteriormente; partês ê pêças
46.73-7.00 - Comércio atacadlsta de material elétrico
i17.4í-5.00 - Comérclo varêilsta de tlntas e materiais para plntura
47.42-3-00 - Comércio varejista de matêrlal elétrico
47.43-í40 - Comércio varejista de vidÍos
47,51-2{l - Comércio varejlsta especlalizado de equipamêntos e 6upÍimêntos de inÍormática

7.52-1-00 . Comércio ista lizado de equipamentos dê teleíonia e comuni

LOGRADOIJRO

R LUIZ CIRIMBELLI
NÚMERO

1659
COMPLEMENIO

SALA 2

cÊP
88.930.000

BAIRRO/OISTR]TO

IMIGRANTES
MUNrclPlo
TURVO sc

ENoEREÇo ELETRôNrco
ECONTABTLCONTÂBtLtOADE@GMAtL.COM

OATA OA SITUAçÃO CÀOASTRÁI

03/0912005

c 160 E Dlc^
230.5 . Em a lndividual de sabilidade Limitada de Naturêza ri

Í€lEFONE
(48) 3525.0526

DATA oA SIÍUAçÁO ESPECIALsrÍuAÇÁo ESPEcTAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB nô 1.634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia 12y0lU2019 às 09:44126 (data e hora de Brasília).

ENTE FEDERÂTIVO L (EfR)

SITUÂÇÁo +D^STRÀL
ATIVA /
FIlvdoEsrruaÇFocaoasrRÂL

httpsJ/www.receita.fazenda.govbr/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Página: 1/3
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12t0412019 Comprovânte de lnscriÉo e de Situação Câdastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

020

NÚMERO DE TNSCRTÇÁO

03.800.477l000r {0
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DÂÍA OE ABERÍURA
05/05/2000

ENTE FEOERATIVO VEL (EFR)

ATIVA
srÍ

DE SIÍ

NOüE EMPRESARIÁL

VMLX ELETRONICOS EIRELI

o E oESCRTÇ oAs AÍtvto DEs tcAs s tas
i17.54.7.01 . Comárcio vareiista dê móveis
i17.54.7.03 - Comérciô varejisla dê artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio vareiista especializado de instrumêntos musicais ê acessó.io§
i17.57-'1.00 . Comércio varêjista êspecializado de pêças ê acessórios para apaÍêlhos elgtroolêtrônicos para uso
domé8tlco, exceto informática ê comunicaçâo
47.59{-99 . Comércio varejista de outros artigos dê uso pêssoal ê doméstico não espêclricados anteriormentg
47.6í{.01 . Comércio vareiisla de livros
47.6í4.03 . Comérclo varêjista dê aÍtigos dê papêlaria
47.62€.00 . Comércio varêjistâ de discos, CDs, DVOS ê Íitas
47.63.6.0í . Comé.cio varejista de brinquêdos ê artigos recÍeativos
47.63ó{2 . Comércio varejista dê artigos esportivos
i17.636.03 . Comércio varêjista dê biciclêtas e tÍiciclos; peças e acessórios
47,63.6.04. Comércio varejista dê artigo6 de caça, pesca ê camping
47.636{5 . Comércio varejista dê êmbarcaçõês ê outros vêiculos rêcreativoa; pêças ê acêssórios
i17,73-3.00 . Comércio varêji6ta dê aÍtigos médicos e ortopédico6
47.89.0.07 . Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89.0.99 . Comércio varêjista de outros produtos não espêciÍicados anlêÍiormente
62.09-'1.00 . SupoÍte técnico, manutênção e outros sêrviços em tecnologia da informação
7820-5{0 . Locaçâo de mãodê-obra tempoÉria
95.í1.8-00 . Reparação e manutenção dê computadorês ê de eq!ipamêntos pêriférico6
95.12.6.00 . Reparação e manutençáo de êquipamentos dê comunicação

CôO|GO E OESCRIÇÃO DÂ NATUREZ,I JURIDGA

230-5 - Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada (dê Nalureza Emprêsárl

LOGRAOOURO

R LUIZ CIRIMBELLI
NÚMERo

1659

CEP

88.930.000
BAlRRO/DISÍRIÍO

IMIGRANTES
MUNICiPIO

TURVO

ÉNDEREÇO ELEÍRÔNICO

ECONTABILCONTABILIDADE@GMÂIL.COM

OATA DA SITUAçÂO CAOASTRAL

03/09/2005

COMPLEMENTO

SALA 2

TELEFONE

48) 3525.0526

OATA OA SITUÂÇÁO ESPECIALSITUAçÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 dê maio de 20'Í6.

Emitido no dia 1210412019 às 09:44i26 (data e hora de Brasília). Página: 213

SC

httpsJ/www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpireva/Cnpireva_Comprovante.asp



12tO4t2019 CompÍovante de lnscrição e de Situação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0?1

NÚMERO OE INSCRIÇÁO

03.800.47710001{0
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DÀÍA DE AAERTURA

05/05I2000

NOME EMPRESARlÀL

VMLX ELETRONICOS EIRELI

GOE DAS AÍI!' OÀ9ES

95.21.5-00 - oeman de ento6 êlêtÍoeletÍônicos de uso pessoal e doméstico

CôOIGO E DESCRIÇÁO oA NAÍUREZA JURIDICA

230{ . Empresa lndividual dê Rêaponsabilidade Limitada (dê Naturêza Empresári

LOGRAOOURO

R LUIZ CIRIMBELLI
NúMERO

1659

CEP

88.930{00
MUNICIPIO

TURVO

ENDEREÇO ELEÍRÔNICO

ECONTABILCONTABILIDADE@GMAIL.COM

ATIVA
DATÂ OA SIÍUAÇÃO CAOÂSTRAI

03/09/2005

AÁIRRO D STRIÍC

IMIGRÁNTES

COMPLÊMENTO

SALA 2

IELEFONE
(48) 3525.0526

S|TÚAÇÃO ESPECIAL OATA DA SIÍUAÇÂO ESPECIAI

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

Emitidonodia IZ0rU20íI às 09:44126 (dala e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 3/3

PropârsÍ Êiiginâ
paÍa lmFíêãrao

A RFB agradece a sua visita. Para inÍormaçôes sobre política de privacidade ê uso, clique aqui
Atualize sua pjgina

SC

ENÍE FEDERÀÍrvo REspoNsÂvEL (EFR)

CAOASÍRÂL

https:/ Mww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnp.ireva/Cnpjreva_Comprovante.asp 3/3
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LAVADORA DE ROUPAS -
descrição: cor branca com
capacidade para 15 Kg, lavagem
automática; Dispenser: em
gaveta; Tampa: de vidro
temperado que permita total
visualização do processo de

vagem; Cesto: em inox ou
plástico, filko para fiapos sistema
de suspensão; M ulticapacidade:
lava de 1 a í5 Kg, nível
automático de água; FunçÕes:
com no mínimo 06 (seis);
Programas de lavagem: 04
(quatro) níveis de água
(automático, alto, médio e
mínimo).

Nova Santa Bárbara,28 de março de 2019.

ft.u.,'/.0c
Daniela Corsi Vicente

Responsável pela cotação

MÉDIA LAVADoRA DE RoUPAs. AssIsTÊNcIA soc|At

Servico quantidade
Menon

lnformática
vMtx
EletÍônicos

TR

Yamaoka

ME Média

1.625,00 200s1 2.640,OO 1.750,00



0?3

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárba'a, 2Bl 03120 1 I

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de uma lavadora de roupas.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para a aquisição de uma lavadora de roupas para Casa Lar, conÍorme
solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, num valor máximo
previsto de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C ditk d Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro , '8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br

os



PREFEITURA MUNICIPAL 0?4

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA TNTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Excelêncra
em data de 2810312019, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para a
aquisição de uma lavadora de roupas para Casa Lar, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Assistência Social, num valor máximo previsto de RS 2.640,00 (dois mil,
seiscentos e quarenta reais).

Outrossim. informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente; 3361 .

Sendo o que se apÍesenta para o momento.

Nova Santa Brlrbara, 05 de abril de 2019.

At amente,

Lauri) So ampos
Contadora/CRC 0 5096/O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro , t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - rvuryr.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0 ?5

NOVA SANTA BARBARA

coRREspoNDÊtcre tNtenrul

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamênto Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0510412019.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, solicitando a aquisição de uma lavadora de roupas para Casa Lar, num
valor máximo previsto de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) e informado
pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão orÇamentária através da dotação:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Malerial Permanente; 3361.

Encamrnho 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 C tina Lud do Santos
Set rcttaçõe

Rua Waliiedo Binencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (0.13) 3266-8100 - C.N.P.J. N." 95-56 | .080/0001-60
E-mail: licitacao/d'nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

OF
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

citado excepciona a regra de exigência de licitação para serviços de até L0%

do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666193, o

qual com a alteração promovida pelo Decreto ne 9.472, passou a ser R$

17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais), desde que se refiram a

parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de

uma so vez.

Conforme demonstrado, o valor da aquisição pretendida (orçamentos) é

de aproximadamente RS 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais),

ou seja, valor este que se mostra compatível com o limite previsto na alínea

"a", do inciso ll do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, ll,

da mesma lei).

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por

dispensa de licitação no presente caso, substancial restar comprovado que

a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. E, a

demonstração de que o valor dos equipamentos é equivalente ao

praticado no mercado. Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente

processo três cotações de preços, eis que a validade da contratação

depende da razoabilidade do preço a ser desembolsado pela

Administração Pública. Desta forma, o gestor deve demonstrar o

cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente os da

impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das

exigências gerais previstas na Lei ns 8.666/93, tais como a comprovação da

regularidade da empresa a ser contratada, demonstração de que o valor

contratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da

decisão da Administração Pública.

I
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados

acima, opina-se pela formalização do processo de contratação direta, nos

termos do artigo 24,11, da Lei ns 8.666/93.

A consideração superior.

Nova Santa Bárbara, 12 de abril de 2019.

men Cortez Wilcken

Procuradora J uríd ica

L
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Estado do Paraná

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

N" 1tl2Ot9

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Municipio de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo no 27 l2OL9, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, p â AQUISIçÃo Dt LAVAIIORÂ DE

ROUPAS PARA CASA LAR, conforme solicitação feita pela

Secretaria Municipal de Assistência Social, e sendo atendidas as

normas legais pertinentes e na forma do inciso II, do art. 24, da

Lei 8666/93 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, l04l20t9.

PREF ITO MUNICIPAL

Av. walter Guimarâes da Costa no 512, Fone,/Fax (ü3) 32664100 - CNPJ N.ô 95.561 .080,/000í60

E-mail: liciracao,âoblrgor-br - Site: rvrvrv.nsb.or-sov-br Nova Santa Bfubara - PaÍaná

l,

Kondo
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TCEPR

Detalhes processo licitatório

DescÍição Rei.imiCa do Objeto' Aquisido de bvadorâ a,e Roúpas pàra Càsà lar

0900208244040020334490520000

Píeço máximo/ReÍêrêocia de preço - 2,640,m
RS"

Dàtà fublicà{fo TeÍmo r.hficação 1Zl04l20t9

DatÂ dê bnçí.êÍrto do Edrtal

Datã dô Abertura dôs Popostag

Há iteos exdusivos pãra ÊPP/Mr.)

Há cota de pârticipação pêra EPP/FIE?

Trôtase de ob.â com eigêncin de subcontrataÉo de EPP/ME?

tLá pÍi}Írade para aquií@ de mirroeÍnpresas íegionais ou locôis?

Data caaÉdaíÉnto

CPF: 427r.512958 i!qqq.j!)

.]]

DolaÉo Orçamentária'

PeÍcentual de participaÉo:

':

Ano'2019

2712019

Dispen5a

MUNICiPIÔ DE NovÂ SÂMIA BÀRBARÂ

No lídtà@/dispensalinexigibllirde*

Modalidade*

NúÍneÍo edihíprocessô*

Insttui6o FinaÍreara

ao.trato de EmpÍestirío

11

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMUDelalhesProcessoCompra.aspx 1tl

dúr
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Poder
Executivo

Ano Vl

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

TER

Aos 12 (doze) diâs do mês de abíil (04) do ano de dois mil ê dezenovê (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeilo Municipal, no uso de minhas
auibuiçês legais, HOMOLOGo o procedimento da LicilaÉo Pregão Presencial n.o 7/2019, destinado ao registío de preços paÍa evenlual aquisiçao de géneros
alimentícios, a favor dâs empresâs quê apresentaram me0ores propostas, sendo êlas: ANA ELITA DE JESUS ALIIEIDA PADARIA E COiIFEÍIARIA, CNPJ n'
17.020.810/0m1-02, num valor de Rl 3.0{7,50 (tês mil, quarentâ e sete íeals e cinquenta centavos), wlLSoN RODRIGUES DE ARAUJo 73,129872120, CNPJ n'
29.699.623i0001-86, num valor de R§ 43.í90,45 (quaíenla e lÍês mil, cenlo e novenh reais e quaíenta e cinco cenlavos), AI{TONIO FRANCISCo RUY & CIA LTDA, CNPJ
n'05.306.008/0001-02, num valor de Ri íE.952,50 {dezoito mil, novecentos e cinquenla e dois reais e cinquenh centavos), TUBARÂO LICÍIACOES ElRELl, CNPJ n'

^,310.533i000í-51. 
num valor de R3 84.459,73 {oilenta e quatro mil, qualÍocentos e cinquênta ê nove íeais e setenla e lÍês czntâvo6). JH GO CALVES COMERCIo DE

-,MENTOS LÍDA, CNPJ n" 27.351.$5/m01-57, num valor de RÍ 93,162,35 (noventa e líês miÍ, quatroceotos e sessenta e dois íeais e tdnta e cinco centavos),
TAYIIARA ELLEN ROMERO EATISTELA - CoMERCIo DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CNPJ n" 16.579.174i0001-90, num valor de R$ í8.461,'15 (dezoito

mil. quatrocêntos e sessenla e um reais e quinze cenlavos) DUTRA & FERREIRA SOLUCOES GRAFICAS LToA, CNPJ n' 31 .440.546i 0001-97, num valor de R$ 222,04
(duzentos e vinie e dois reais e quako centavos), J. F. MEIIDONCA & CIÀ LTDA, CNPJ n' 14.965.434/0001-30, num vâlor dê RÍ '108.402,1í {cento e oilo mil, qualÍocentos

e dois íeais e onze centavos) e R Í AilÍUtlES & CIA LTDÀ CNPJ n'09.292.12210001-73, num valoÍ de Rt 3,91'1,90 (tÍês mil, novecenlos e onze reais ê rpvênta
cenlavos).

Dar ciência aos inle.essados, obseNados as píescÍ@s legais peúnentes.

Eric Kondo
PíeÍeito Municipâl

Aos 12 (doze) dias do més de abril (04) do ano de dois mil e dezênove (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, PreÍeito Municipal, no uso dê minhas
atibui@s legais, HO OLOGO o procedimenlo da LicilâÉo PÍêgão Prêsencial n.'í0/20í9, destinado ao regisko de preços para evenlual aquisição de feramenlas,
matedais elétíicos, hidráulico§, de constuçáo, pinluras e outros, para manutenÉo das secíetaíias municjpais, a favor das empresas que âpresenlaram menores proposlas,

sendo elas: Ei{ON INFOR ÂTEA LTDA, CNPJ n' 08.751.591/0001-40, num vahr de RS í.667,78 (um mil, seiscenlos e sessenl,a e sele reâis e setenta e oito centavos),

GUSÍAVO ÂzEvEDo PltlTo, CNPJ n' 08.688.131/000115, num valoÍ de Rt 283.812,30 (duzentos e oitênta e trés mil. dlocentos e doze íeais e líiota cenlavos), llAlR
SINGULANI & CIA LTDA, CNPJ n'07.312.142Jm01-74, num valor de R$ 42.116,fí) {quaÍenh e dois mil, cento e dezesseis reais e sessenta cenlavos) e R. t . SILVEIRA I
BARROS LIDA, CNPJ n' 02.919.809/0001-47, num valordo Rt 35.226,16 (binla e cinco mil, duzêntos e úntê e seis rêâis e dezesseis cenlavos).

Dar ciência aos inleíessados, obseNados as píescÍi@s legais peÍtjnentes.

Eric Kondo

De âcordo com o pmcedimento adminislrativo in Lra pro ra, objelo do protocob n" 27120í9, referente ao procêsso de

drspensa de licitaÉo, para AoU|§çÃO DE LAVADORÂ DE ROUPAS PARÂ CA§A LAR, confoÍme solicitação íeita pela SecÍelaíia Municipal de As§sténcia Social, e
sendo ale0didas as noÍmas legais peÍtinentes e na foÍma do inciso ll, do aÍt. 24, da Lei 8666/93 e posleÍiores allerâ@s, cârâcleriza+e a ÍefsÍida dispensa de licjtaÉo.

Nova Sanla BáÍbaÍa PR, í20412019.

Eric Kondo
PREFErIO MUNICIPAL

REF. Dispensâ de LicitaÉo n.o 182018.

Coolratante: Mu.icípio dê Nova Santa BáôaÍa
ContElada: PRIS A GEO.TECNOLOGIAS LTDA, inscíila no CNPJ sob n' 23.065.616/000146.

objeto: Conlralação de prestação dê serviços dêlopogratiâ.

Conl.ato Original no ill2019

Aditivo dê P.azo: Po. mais 60 (sessenla)dias, ou seia, até 06/06i20í9.
Recu6os: Secrelaíia de obras, do Tíabalho e Ge.ação de Empregos.
SecrelaÍias: SecretaÍia de Obras, do Tíabalho e GeraÉo de Empíegos.

Dala de âssinatura do teímo de adilivo: IZEEq!9

Edição N'1460 - Nova Santa Bárbara, Paraná. SexlaJeira. 12 de Abril dê 2019.

l-Atos do Poder Executivo

DISPEN N" 11/2019DE

ll- Âtos do Poder Leqislalivo
Nâo há blica dala

Não há publicaçoes paía a presenie data

Diário Oticlal Elêlrônico do unicípio de Nova Sanla Bárbara
Rua:Wallíêdo BinencouÍl de Moíaes n'222 - Centro

Fonê/Fax: (43) 3266{100
E-mail: dianooílcial@nsb.pr.gov.bí

www_nsb.pr.gov.bí
www.lranspaíenciaparana.com.bí/doensb

I

'hlunicípio de Nova Santa Bárbara-?araná

-,

Eric Kondo - PreÍeito Municlpal

EXÍRÁÍO í'TERMO ADIÍIVO AO CONTRATO N'4/2019



C. Procópio, Domingo, 14 de Abril de 2019

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

(

avrso o€ suspEtrsÃo oo pREGÁo pREsEr{crÂLN. r/v2019
Â PíêÍêituÍâ Munidpâl dê Novã Sanla Aáôâra. E6lado do Paraná. alÍa!és do

PÍEOo€ilo. designãdo p€la PoÍlárjá n'080/2018. no lso dê suâs atribuiçóes. tornâ
Ébn o € para conhecim€.lo do3 intsrsssad6 erí pâdidpar dâ rÍcjrâÉo Bm
eplglaíe, a quâl Íêm por oô,êto a co.tíâlâ9âo ds êmpíêss êsp€ciãlizâda p8ía
prêslâçe d€ sêÍvi;G de mrnu!ânçáo dos poÍrto3 dê llumiFâção públiÉ do
MunicÍpi) de Novâ Sânta 8áÍbarâ. que eslãvâ pr€visto pâía aconlêceÍ no dia
ll m:í/2019, às 14hmm. qus dôc'dl SUSPENDER o cêítâm€ üsando adsquação ao
êdllal. êm virlúde dâ impugnsÉo impeúsda psla empresâ LUIS ANDRE
SOCHODOLAK. CNPJ n'08.563.554m001{9. §€ndo quê §eÉ divulgada novã dara
€ horâ.io pe.á â r6álizáção do côÍtam6

Novâ sânrâ Bâôárâ. t0/0412019.
MrÍco Ântônlo do Âlsls llunês - PÍ.goêlÍo . PoíL.la n' 0801201 I

EXÍRATO l'ÍERI{O ADtÍryO AO CONTRÁTO t{. 412019
REF. Obp€n.â d. Llclllção n.'1812018.

Contr.lânto: Munbipio d€ Nova Saola Bârb€G.
Conlrâladâ: PRlSirA GÊO - TÊCNOLOGIAS LTDA. inscÍiia no CNPJ sob n'

23.065.616/ün1-16. Obielo: CoírlÍãl.aÉo de píesraÉo de seMços de lopog€fia.
Conlrâlo odglnâl n',12019
Aditivo ó€ PÍâzo: Por háis ô0 (sêss€ntã) diâs. ou sêlâ. â!é 06r06i 2019.
RêGrsos: S6cÍelaÍiâ do Obra., do Trêbêlho s GêÊçro de Empregos.
SccÍ€tÊtus: S€clElaiia d. Obras. do Tíâbâlho â GêíâÉo de Empregos.
OaLa dê âslinâluÍe do tarÍno de adilivo: 12/0al2019

pelo Mutricipio de Nova
sânb aáôrrá, objeto do protocolo n 272019. ÍêÍêíonlo ao proce§so dê dispênsa de
licitaÉo. Ésra AOUISIçÁO DÉ LÂVADORA OE ROUPÀS PARÁ CASA LAR.
co.tíom€ 5ofÍjl,âÉo Í6ltâ p€la Sêqetaria Mü.icipâl dê Assistênci. Sotiâ|. ê sendô
âtandida âs noímas legâls pêÍtinenlês ê nâ Íoímâ do andso ll, do ân. 24, dâ Lêi
8666/93 € post€Írores elllraçõês. cárâc!.rtã-se a íeíêÍida dispeÉ. dê liiLôÉo.

Novâ S.nra Báôar8 PR, 12104120! 9.
Eík Koido - PREFETTO [UN|C|PÂL

Âvrso DÉ LtctÍÀçÂo pREcÂo ELEÍRôNrco n..1í2019 - sRp
Oô|eto: Reglslío d6 píêço3 pâre svenluâl aqulít3o de 02 (do,s) vêÍculos. s€ndo

um pârà o Con3€làoÍúalâr ô oulro para u3o da Seúêlaíla dê Assislênciâ Sociâ|.
Ipo Mêíô. pír@, po. itêm.
NIOO DÂ SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: âs OShOOÍnin do Íria 26/04/20 Í 9,

por m!io do Portal coMPRASNET atrevés do sile
h!!E.]r4]!.§sD!!!!ca!§ tlxlru+o:E - UÁSG - 98t157. PÍsço Mátimo: R9
113.í3.33 (c€nlo e lÍ6:0 ínil, qúinhênlos e quârenlâ é lrês.eâis e ldnla e kês
clnlâvos). lnío.maçôês Coínplêítênlârês: podêrão ser oblióâs em hoÉr,o dê
exp€dientê na Pêfeilula Munidpal de Nova Sâniã 8áôaíe. sllo â Ruâ Wal,redo
Bittencourt d. lio'aes n' 222. p€lo íonê 43-3266-8100. ou por E-mãil:
üdrôEq!tn$.p!-c§$r NovâSanüaBáôáíâ.10/04n019.

Mrrco AntÕnlo do Àds tlultlr - Pr.goêlro . Porlârla n' 08012018

ERR^TÂ Do rERfo_ DE HoMoLoc^çÀo E aDJuotcaçÁo
PREGÂO PRESEI{CIÂL N' 8'2019

Errâtã dê Publiirçào do Têímo d€ HoÍnologaÉo ê Adiudicáção do Prcgào
PÍêsencial n' 8/2019. publicãda no Díário Olioãl Elelrônico, ediçáo 1458. €m
l0/0a2019. ê no JoínalÁCidâde Regionâ|. em 10/04/2019, sêndo que:

old€selê: Num vákx toLrlde R3 3a.100,00 (ldnra ê oito Ínir e cêm rcai§).
L€ia-sâ: Num vatoí totãldâ Rt 38.099.00 (nnb ê oilo milê novenlâ ê Írovs rêais).
Nova Sania BáÍbârâ, 11 .1,â âM dÊ 2019.

Eílc Xon.,o . PÍêíêlto Munlclpal
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EXIRÂÍO DA ATA DE REG|SIRO DE PREçO .. 3rr20r9 - PMNSE
REFEREifiE Ao PREGÀo PRESENCIAL }I.8,20í9 - Pi! sa

OEJÉÍO - Reglslro de pÍêços parâ evêÂluâl conrelâção de seÍviços de
boírádt íb. párâ veiqrlos lerres e p!6ados da FÍolâ Mun,ciprl.

VALIDÂOE DAAÍÂ: Dê 1írO1r2O19 a 1010.{,12020.
BENEFIctÁRtaDAATA MARCELo ooNtzÊÍE DÂstLvÂ06762031919
CNPJ sob nô. 32.4i16.096/OOg1{2
Âvênida W.llêl Guimâíà€. da Costa. 178 - CEP: 8625m00 - Aâiío: Cênlro. Novâ

OE LIC
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lltl NovA sANTA BARBARA
.*h ' r-- eSÍpOO OO paÊaUÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSR Oe ltCtrlçÃO

N" il tlJ:Li

o

N' espectrrcaÇÃo DOC OBS.
1 Capa do processo 0{,
2 Ofício da secretaria solicitando
a Prefeito pedindo abertura do processo ü/t
4 Cotaçôes de preços (no mínimo 3) ok

Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) 04
b Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotação)
7 LicitaÇáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) d/í
B OKParecer Juridico

Edital de autorizaÇáo do Prefeito oK..

0fr10. Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Município).

CIt11. Publicação Mural de Licitação (TCE)
12. Contrato
13. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
14. Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua walfredo Bítencourt de MoÍaes Íro 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Brirbam Paraná - E-mail- licitacaoa nsb.or.sov.br u.oor.br
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PREFEITURA IUUNICIPAL

ESÍÊDÔ DO FARANA

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DTSPENSA DE LICITAÇÃo N'rvzors

Aos 15 dias do mês de abril de 2019, Iavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação rf 1112019, registrado em 1210412019,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n" 001 ao no 035, que coresponde a este termo.

lEfainc ulitQ[os
Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centro, Fone .13. 3266.8100, CEP - 8ó.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná

- E-mâil - licitacao,a4sb,D!.gg!.bl - §rvrv-nsb.or.eov.br


