
NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

000001

para

DTSPENSA DE LrCrrAçAO

No 1512015.

OBJETO Contratação de empresa
fornecimento de fogos de artifício.

VALOR - R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DOrAçÃO -
02 - Executivo Municipal;
02.001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2003 - Manutenção das Atividades
do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 140.

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova 1
Santa Bárbara, Paraná - EI - E-mails - licitaca@nsb.or.qov.br - www.nsb.or.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

Atenciosamen
1

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, llll2/2O15.

De: Gabinete do Prefeito.

Para: Departamento de Compras e Licitação

Assunto: Coatratação de Empresa para Fornecioento de Fogos de
ArtiÍÍcio

Tem esta à finalidade de autorizar, abertura de procedimento
necessário pa-ra Contratação de Empresa para Fornecimento de Fogos de
Artificio para passagem de ano.

Sendo o que se apresenta para o momento

e,

,^

:Ll,

o iclpal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Centro. I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná-E-E-mails- mnsb da.com.br. - www.nsb.pr.qov.br

I



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8113
Setor de Licitações e Comp ras - Maria Rezende
Email:!isi@@e!L@
EMPRESA (RAzÂo SoCIAL): ttat-), Q-

ENDEREÇO: Rrc.i .17* hJ" 4úJ
CNPJ: /2 rs?Bt)/(xot-4 j
N'CONTRATO SOCIAL:
DATA DE REGISTRO:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:

NOVA SANTA BARBARA
0 c0c03

Ca,.r I L c) t/)Aro5 tJlare l)'1)€'j -/'18

í?-".,7...^ ,r 
1,.r. tc.. ,'o-,, í - 0^,^ h-?c

"oRçAMENTO"

FOGOS DE ARflFíClO PARA AS COMEMORAçÕES DE PASSAGEM
DE ANO NO DIA 3111212015

Item Descrição Qtde. vl.
Unit.

Valor
Total

01 Bateria de 468 tiros de 1,5" 05 e3Cú: -171,v
02 Bateria de cores 468 / 1,5" 05 lcqa 9€ír«.
03 Bateria com efeito metralhadora com

100 tubos / 1,5'
01 i h«' 99t,o

04 Morteiros de cores com 6 peças /3" 10 l2Çd) I ) lt,cc
05 Morteiros de cores com 1 peÇa /6" 03 iit-,@ Ç1evn

TOTAL //) /

Obs: Os produtos devem ser entregues na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Biírbara

Técnico responsável:

Carimbo com CNPJ -

1

/a k ( ,r"tí*
1

Assinatura - üc

Rua Walíredo BlttencouÉ de Moraês no 222, A(3.3266-12221CNPJ nc 95.56í.080/000í 60
E-mail: licíacaons mell.com . Nova Santa Báóara - Peraná
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERooE INScRIçÁo
12.557.84310001-72

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

OATA OE ABERÍUPÁ

't410912010

NOÀ,IE EMPRESARIAL

VALDIR CAMILO MÂTOS . VARIEDAOES - ME

TITULo oo ESTABEEoHENTo (NoITIEOE FANTÀSA)

côotco E oEscRrçÁo DA ATTVTDADE EcoNôMrca PRtNc|PAL

47.89-0-06 - Comércio vareiista dc fogos de artifíclo e aÉigos pirotécnicos

cóotco E DEsc RrÇÁo DÂs ATMDÀDES EcoNôM tcÀs sEcu N DÁRtas

47.í3-0-02 . Loias do varicdades, êxceto lolas de dêpartamênlos ou magazinea
90.0í-9-99 - AÉês cênlcas, êspetáculos e atividades compleÍnentâÍês náo espêciflcadas anteriormênte

CÔD IGO E DESCR IçÁO OA NÂTURZA J URIO ICA

213-5 - EMPRESARTO (TNDTV|DUAL)

LoGRADoURo NúMERo CoMPLEMENTo

R URANO 401

CEP

86.185-7í0
MUNcÍPIo
CAMBE

ATRlz

&C]RRO/D ISTRTTO

PARQUE MARACANA

ENoEREÇo ELETRÔNIco

visao@sercoÍ el.com.br

NÍE FEoERÁTTvo RESPoNSÁVEL (EFR)

TELEFONE

(431 3253-0173 t (431 3322-2s03

DÂTA oA sfiuAÇÃo cÂDlusrRÂL
1410912010

PR

Página: 1ll

íú**
ATÍVA

DE C'OASTRÂI

SÍTUAçÃO ESPECIÂL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no í.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 1111212015 às íí:2'l:3í (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

oATA DA SIUAçÃo ESPEC IÁL

Voltar

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1111212015
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CAIXA ECONÔMIc:A FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: L2557a43/oool-72
Razão Social: VALDIR cAr.4ILo MATos VARIEDADES

Endereço: AV wINsToN CHURCHILL r829 / oURO VERDE / LONDRINA / PR /
860 80- 13 0

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

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

Validade: Ol/72/2O15 30/12/207s

Certificação Número: 08t94880872476

Informação obtida em 17/t2l2OL5, às 11:19:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Naclonal

CERÍDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALDIR CAMILO MATOS -VARIEDADES - ME
CNPJ: í2.557.&4illO001 -72

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

L constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspênsa, nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tribúário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os óçãos 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 contribuiçóes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1í da Lei ns 8.2í2, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bP ou <httpJ/www.pgÍfn.fazenda.gov.br>.

CertiOao eryi6íà]ütamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de OZ1OI2O14.
Emitida 11:20:03 d

08l/06/2016
dia 1'|1122015 <hora e data de Brasília>

Válida
Codigo de ontrole ceÍtidáo: CFC F.C í DB.E908.58C9
Qual quer ras emenda invalidará esle documento
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FICHA DA CADASTRAL E CONTRATO SOCIAL

SODISHOW FOGOS <sodishow@hotmail.com.bp 2i de outubro de 20i411:13
Para: "vaniansb@gmail.com' <vaniansb@gmail.com>

BOM DIA.
VANIA.
CONFORME ENTENDIMENTO, VIA FONE, ESTAMOS ENVIANDO DADOS COMPLETOS
EMPRESA: VALDIR CAMILO MATOS VARIEDADES. ME
ESPERAMOS QUE SEJA SATISFATÓRIo PARA AMBAS AS PARTES.
SEM MAIS, NOSSOS ANTECIPADOS AGRADECIMENTOS.
DEUS O ABENÇOE.
SODISHOW FOGOS
ANTONIOA/ALDIR.

FICHA CADASTRAL DO CLIENTE

NOME VALDIR CAMILO MATOS VARIEDADES - ME

FANTASIA SODISHOW FOGOS

RUA URANO NO.4O1

BAIRRo PARQUE MARACANÁ cEP 86.185.710

CIDADE CAMBE UF pInnIIÁ

CNPJ 12.557.84310001-72 ICMS 905.33798-07

FONE/CELULAR (43)3253-0173 -9607-1867 -9í03-9572

EMAIL sodishow@hotmail.com.br
coNTATo VALDIR -ANToNIo(ALEMÃo)

REQUERIMENTo DE EMPRESÁRIo (coNTRATo socIAL)

JUNTA coMERctAL Do pARANÁ AGÊNCIA REGIoNAL DE LoNDRINA

CERTIFICO REGISTRO EM 1211112013

soa.NúÀ/eRo 20í336s34198 coD.MUN 5895
pRorocolo 13/653419-8 DEO7t11l2013

EMPRESA 41 'r 0689177 8

DEFERIDO PUBLIQUE-SE ARQUIVE.SE 1211112013

DATA INICIO DAS ATIVIDADES 3OIO7I2O1O

cPF 766.016.929-72 RG 4692713-3

VALDIR CAMILO MATOS VARIEDADES - ME

ATIVIDADE PRINCIPAL

coD 4.789.006 coMÉRclo DE Foeos DE ARTTFÍctos, ourRos pRoDUTos

PIRoTÉCNICoS E VARIEDADES DE PEQUENO PORTE EM GERAL: SERVIÇOS

DE PRoDUÇÃo, PREPARAÇÃo E EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM

GERAL

comPLEMENToS oo eupnesÁnro

CERTIFICADO BLASTER EM PIROTECNIA

A.G.SEIXAS.ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS

RUA: GOIÂNIA,466 . CAJURU- CURITIBfuPR

i:;êr:a t;- i1-



FONE: (4í) 3026-2099 3267-2u9 CELULAR:(41) 99834195
VALDIR CAMILO MATOS

PARTICIPOU COM APROVEITAMENTO SATISFATÓRIO DO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO EM MANUSEIO.(BLASTER EM PIROTECNIA)

MINISTRADO POR A.G. SEIXAS: CONSULTORIA EM PRODUTOS

CONTROLADOS LTDA.

CERTIFICADO DE BOMBEIRO
VALDIR CAMILO MATOS

CERTIFICAMOS OUE CONCLUIU COM APROVEITAMENTO O

CURSO DE NOÇÔES BÁSICAS DE COMBATE A INCÊNDIO E

PRIMETROS SOCORROS, TEÓR|CO E PRÁICO. MIN|§TRADO NA

ACADEMIA BARRO PRETO (CURITIBI'/PR)

LÉU GILBERTO DE OLIVEIRA

BOMBEIRO INSTRUTOFYs.371 .605.9

000009
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Descriçáo lQr
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r it.

Bt)t(; ria coln efcii:o irtctt rrihtrtlrrrrr r:',r-ri

100 tubos / 1,5"

4 Morteiros de cort,' 3 prolcgadas

Bareria de.168 tiros rie 1.5

Bateria de colcs '1t18 i I i;"

\4orteiros cle r:ort's col-1 i pcc:r ,'ír'

,íJ,00

t0,o0

-.TAL

a),00 R$ 330,00

()r'çaruentr"' r:rlido por 3() diris

?*,^?''^,*i,1?,lP.h;,il

fr1iffi*3,;,1,".,

- ./'
,a/,{4) vi

P \\',(oCC SL ( \I( ( )s

I'aulo Flcnlirirrt' Piccoli

Item

1

2

3

o

Valor Total

RS 500,00

R§ 600,00

R$ 4.50,00

R$ 1 500,00

R$ 3.380,00

i)

,. Ll
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURiDICA

NÚMERo DE INSCRIÇÃO

78.901.055'000í -60
coi/tPRovANTE DE |NSCRtçÃO E DE

SITUAçÃO CADASTRÂL

OATA DE ÂAERTURA

05,08,r985
ATRIZ

NOME EUPRESARITL

PICCOLI ARTIGOS PIROTECNICOS LTDA . ME

ÍruLo oo EsrAatrfct Elrro (NoríE oE FArrÀsrA)

cÔo Go E DEScRIçÀo DA ATIVDÂDE ECONÔMICA PRINCIPÂL

46.8,1-2-99. Comérclo atacadlsta do outros produtos químlcos o petroquÍmlcos náo especlflcâdos anterloÍmênte

cóorco E DEscRtçÁo oÀs ÂrMoaDÉs EcoNÔr, rcÀs sEcu NDÁRtas

46.41-9.03. ConÉrcio atâcadlsta de artlgos do aÍmarinho
,19.30-2.03 . TrânspoÍtê rodovláÍlo de produto3 perigosos

cÓDlco E DEscRçÀo oANATUREAJURIOEA
206.2 . SOCIEDADE EiIPRESARIA LIÍÚITADA

NÚMERO

3í1
LOGRÂDOURO

R DAS PALMEIRÂS

CEP

86.í89-í 30

ENoBEço a-ErRôNtco

8ÂIRRO/D ISTRITO

RECANTO DOS PINHEIROS
MUNIcIHo
CAÍIIBE

CONlrPtELl ENTO

TE.EFONE
(43) 8409-8950 / (43) 8/109{95í

UF

Página: í /'l

TE FEoERATIvo RESPONSAVEL (EF R )

srruÂçÃo
TIVA

snuÂçÃo cÂD^srRA

PR

DATÂ OA SITUÁÇÃô CADASTRÁL

03t11fi2005

DATA OA SITUAÇÃO ESP€ClÁJ.SÍTUÂçÀO ESPECl^T

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 0811212015 às í3:24:23 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / CapitaI Social Voltar

O Copyright Receita Federal do Brasil - 0811212015
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CAIXA ECONÔMICA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 789010s5/ooo 1-60
RAZãO SOCIAI: PICCOLI ARTIGOS PIROTECNICOS LTDA ME

Endereço: R DAS PALMEIRAS 311 / RECANTO DOS PINHEIR / CAMBE / PR /
86189- 130

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

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

Validade: 27/LLl2Ots a 26/12/20L

CeÉificação Número: 02110102707100

Informação obtida em 08/LU20L5, às 13:22:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MIN]STÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBtToS REI.ATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PICCOLI ARTIGOS PIROTECNICOS LTDA - ME
GNPJ: 78.90í.05íü10í60

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 certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tribúários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria€eral da
F azenda Nacional (PGFN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refera'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. 1í da Lei Ê8.212, de24de julhodel99í.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificação de sua aúenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.br2 ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão da grat itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211012014

Emitida 0:5í:03 o dia o3h112015 <hora e data de Brasília>
Válida até
Código de

1t05120

Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.
da certidão: CC2E.AF4C.BBAD.FD98
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PICCOLI ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDA. ME
CNPJ 78.901.055/000160
SÉIMA ALTERAçÃo DE coNTRATo socIAL

9.B

CLEUSA FERREIRA PICCOLI, brasileira, natural de lpauçu-SP, casada sob o
regime de comunhão univêrsal de bens, empresária, residente e domiciliada à
Rua Rio Purus, no 46 - Jardim Santo Amaro, nesta cidade de Cambe-PR, CEP
86185-040, portadora da Carteira de ldentidade Civil RG 3.396.1214-8/SSP-PR e
do CPF 805.710.269-15 e VANILDA DOS ANJOS RIBEIRO PICCOLI, brasileira,
natural de Londrina-PR, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresária, residente e domiciliada à Rua Rio Purus, no 4ô - Jardim Santo
Amaro, nesta cidade de Cambé-PR, CEP 86185-040, portadora da CaÍteira de
ldentidade Civil RG 5.400.887-ZSSP-PR e do CPF 904.287.909-25, únicas sócias
da sociedade mercantil que gira sob a denominaÉo social de "PIGGOLI
ARTIGOS PIROTECNICOS LTDA. ME", com sede e Íoro à Rua das Palmeiras,
no 3t 1, no Recanto dos Pinheiros, nesta cidade de Cambé-PR, CEP 86189-130,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob no
41200673495, por despacho em sessão de 0208/'1985, primeira alteraçáo
arquivada sob no 457760, por despacho em sessão de 25105/1990, segunda
alteraçâo arquivada sob no 487936, por despacho em sessão de 22lo5l1991,
terceira alteração arquivada sob no 000248363, por despacho em sessão de
1610212000, quarta alteraÉo arquivada sob no 20020405332, por despacho em
sessão de 2510?J2002, quinta alteração arquivada sob no 20034303650, por
despacho em sessáo de 26102120CÉ., e sexta alteração arquivada sob no

20108937771, por despacho em sessão de 31/08/2010, com registro no regime
especial como MICROEMPRESA arquivada sob no 54í87 MUD, por despacho
em sessão de 29/'t111985, inscrita no CNPJ sob no 78.901.055/0001-60,
resolvem, por este instrumento particular de alteração de contrato social,
modificar seu contrato primitivo e subseqüentes alterações de acordo com as
cláusulas e condições sêguintes:

cLÁusur-A PR|MEIRA: A sócia VANILDA DOS ANJOS RIBEIRO PICCOLI, que
possui na sociedade 50 (cinquenta) quotas, no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais), inteiramente integGlizadas, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo
suas quotas pelo valor nominal a JAQUELINE PRISCILA PICGOLI, brasileira,
natural de Cambé-PR, solteira, nascida em 2210911981, empresária, residente e
domiciliada à Rua Rio Purus, no 46 - Jardim Santo Amaro, nesta cidade de
Cambé-PR, CEP 86185-040, portadora da Carteira de ldentidade Civil RG no

6.020.830-1/SSP-PR e do CPF no 030.268.429-82, a qual ingressa pelo presente
ato na sociedade.

CúUSULA SEGUNDA: A SóCiA CEdENIE VANILDA DOS ANJOS RIBEIRO
PICCOLI, dá à sócia ingressante JAQUELINE PRISCILA PICCOLI, plena, geral e
raza quitação da cessão de quotas oÍa efetuadas, declarando esta conhecer a
situação êconômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogada nos direitos e
obrigaÉes decorrentes do presente instrumento.

Çz;;s,,<4{--, Ir. 
5$rÁ
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PICCOLI ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDA. ME
SÉTIMA ALTERAçÃo DE coNTRATo soctAL

BÉ

CúUSUUq TERGEIRA: O capital social no valor de R$ 5.OO0,OO (cinco mit
reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, fica elevado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta
mil) quotas, sendo o aumento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
integralizados pelas sócias da seguinte forma:

ío - A socia GLEUSA FERREIRA PICCOLI, que possui na
sociedade 4.950 (quatro mil, novecentas e cinquenta) quotas, passa a ter 29.700
(vinte ê nove mil e setecentas) quotas, sendo o aumento no valor de R$
24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos ê cinqüenta Íeais), integralizados no
presente ato, com o seu saldo parcial da conta lucros acumulados, de acordo com
o balanço patrimonial encerrado em 3111212012i

20 - A sócia ingressante JAQUELINE PRISCILA PICCOLI, que
possui na sociedade 50 (cinquenta) quotas, passa a teÍ 300 (trezentas) quotas,
sendo o aumento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
integralizados no presente ato, com o seu saldo parcial da @nta lucÍos
acumulados, de acordo com o balango patrimonial encenado em3111i,2012.

CúUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração o capital social no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil Íeais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, de
R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuÍdo entre as sócias:

DO PÀBAhIA

A8êG

q

Capital
R$ 29.700,00
R$ 300,00

R$ 30.000,00

Sóclas

CLEUSA FERREIRA PICCOLI
JAOUELINE PRISCII-A PICCOLI

Totat

Quotas
29.700

300

30.000

CúUSULA QUINTA: Permanece investida na funçâo de administradora da
sociedade dispensada da prestação de caução a sócia CLEUSA FERREIRA
PtccoLt.

CúUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, que
não colidirem com as disposições do presente instrumento.

E por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com
duas testemunhas maiores e capazes, e obrigam-se fielmente, por si e seus
herdeiros, a cumpriJo em todos os seus termos.

.I
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PICCOLI ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDA, ME
sÉTlMÂ ALTERAÇÃo DE coNTRATo socrAL

Cambé-PR, 16 de julho de 2013

{^ /r'.J,
Cleusa Ferreira Piccoli Jaquelind la Piccoli

E

JaiÍo C Marian
RG 5. 293-8/SSP-P

-FÀt?'ca,t.'Vanilda dos Anjos Rlbelro Piccoli

I

e Souza
R

-!!- r<-
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JUTITA COHERCIAL DO PARÂXÂ
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CLÁUSULA QIJINTA: Permanecem inalteradas as demai
colidirem com as disposições do presente instrumento.

1
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CAITBÉ TEM. CONdRCIO DE ARTIGoSPIRoTÉcMcos LTDÀ ME
chrPJ 7E.901.055/000r{0
SEXTÂALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLEUSA FERREIRA PICCOLI, brasileira, natural de Ipauçu-SP, casada sob o regime
de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada a Rua Dom Pedro I, no

126, no Jardim Novo Sabará, na cidade de Londrina-PR, CEP 86066490, portadora da
Carteira de Identidade Civil RG 3.396.144-t/SSP-PR e do CPF 805.710.269-15 e

VAMLDA DOS ANJOS RIBEIRO PICCOLI, brasileira, natural de Londrina-PR,
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à

Rua Rio Purus, no 46 - Jardim Santo Amaro, nesta cidade de Cambé-PR. CEP 86185-040,
portadora da Carteira de Identidade Civil RG 5.400.8E7-ZSSP-PR e do CPF 904.287.909-
)5, únicas sócias da sociedade mercsntil que gira sob a denominação social de "CAMBÉ
TEM - COMÉRCIO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDÀ ME", COM SCdE C fOrO

no Lote 06 da Quadra 0l - do Condomínio Recanto dos Pinheiros - Zona Rural, neste
Município de Cambé-PR., CEP 86180-000, çom contrato social arquivado na Junta
Comercial do Paraná, sob n" 41200673495, por despacho em sessão de 02108/1985,
primeira alteraÉo arquivada sob no 457760, por despacho em sessão de 2510511990,

segunda alteragão arquivada sob n" 487936, por despacho em sessão de 2210511991,

terceira alteração arquivada sob n" 000248363, por despacho em sessão de 1610212000,

quarta alteração arquivada sob no 20020405332, por despacho em s€ssão de 2510212002, e
quinta alteração arquivada sob no 20034303650, por despacho em sessão de 2610212004,

com registro no regime especial como MICROEMPRESA arquivada sob n" 54187 ME/D,
por despacho em sessão de 29ll l/1985, inscrita no CNPJ sob n" 78.901.055/000160,
resolvem, por este instrumento particular de alteração de contrato social, modificar seu

contrato primitivo e subseqüentes alrcrações de acordo com as cláusulas e condições
seguintes:

N.cô
\.J
J

CLÁUSULA PRIMEIRÁ: A ruzÁo social da sociedade que era "CAMBÉ TEM
coNdRCIO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDA. ME", pas§r a ser "PICCOLI
ARTIGOS PIROTÉCNICOS LTDA. ME"

CLÁUSIILA SEGUNDA: A denominação do endereço da sociedade que era Lote 06 da

Quadra 0l - do Condomínio Recano dos Pinheiros - Zona Rural, p.§sou a se denominar

'Rua das Palmeirss, no 311, no Recstrto dos Plnheiran, Destr cldsde de Camb6PR,
cEP E6t89-130".

CLÁUSULA TERCEIRA: O ramo de atividade da socÍedade, que era "comércio varejista
de artigos de armarinho e fogos de artiflcio", fica alterado para "comércio atacadista de

Íogos de aílflclo, aÉigos pirotécnicos e de armarioho e transporte rodoviÁrio de
produtm perigosos".

CLÁUSULA QUARTA: Permanece investida na função de administradora da sociedade,
dispernada da prestação de caução a sócia CLEUSA FERREIRA PICCOLI.
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CAMBÉ TEM - COTdRCIO DE ARTIGOS PIROTÉCMCOS LTDÀ ME
SEXTAALTERAÇÃODECONTRATO SOCIAL NS.02

E por assim terem justos c contratados, lewam, datam e assinam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e formg junÉÍnente com duas testemuúas
maiores e capazes, e obrigam-sc ficlmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Cambe-PR, 27 de agosto de 2010.

0ê,a4, .|a Ffi <r'oe'" '

Cleusc Ferreira Piccoli Vanilds dos Anjos Ribeiro Piccoli

Testemuúas:

yG6t SP.PR
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CAT,BÉ TEM. COMÉRCIO DE ARTIGOS PIROTÉCT{ICOS LTDÀ ME
CNPJ 78901.055 mOl{O
QTJINTÂ ALTERAÇÁO DE «)NTRÂTO SOqAL

ii

Í
CLEUSA FERREIRÂ PICCOLL brEsilciÍq nahlrEl de lpauçu-S?, cssa,tr
comrmh,iío univcrsal dc bcns, crfrcsária Ícsidcotc c doiciliaü a Rua Rio
Jrdim Santo AJrao, ncsta cidldc dÊ Cambé-PR, CEP 86f 85{40, potadora .Ãc

Idcnúdadc Civil RG 3.396.144-8/SSP-PR c do CPF 805.710.269-15 e VAIIIILDÂ
RIBEIRO PICCOLL brlsilein, naUual dc L,ondrina-PR, casada sob o rcgimc dc
parcial de bens, e4rcsríria, r€sid€útc e domiciliada à Rrrs Rio Punrs, ao 46 - Judim Sano
Amaro, ncsta cidsdc dc Canbp-PR, CEP 86185-040, pqtadora dr CaÍEiE dc ldatida& Civil
RG 5.400.887-ZSSP-PR e do CPF 904.287.909-25, únicos sócftrs + sociedadr mcrcantil quc
gÍa so! 6 denaminação social dc "CAMBE TTM - COMER(IO DE ARTIGOS
PIROTECNICOS LTDÀ ME', con scdc e fum ao L,otc 06 da Qurdr& 0l - do Condooínb
Recanto dos PiúêiÍos - Zma Rur4 nrsê Mmicbio dc Cúbé-PR, CEP 861t0-000, cm
contrato social arquivado na Junta Comcrcial do Parmi sob n'41200673495, por dcspacào on
scssão dc 0210811985, princira altcração uquivada sob no 457760, por despacÀo cr:r scssão dc
25105/1990, segroda altaação arqúvada sob no 487936, pc dcspacbo cm scsdo & 2A0il l9gl,
tcrccira altcração arquivada sob no 0@24t363, por dcspacho em scssão dc l6/02000, c quarta
altqação arquivadá sob no 20020405332, por dcspacho cm scssão de 25102/2002, cnn rcgisto no
rcgilrre especial cm MICROEMPRESA arçivada sob no 54187 MEID, por dcspacho em
scssão de 29lllll985, inscrita Ão CNPJ sob uo 78.901.055/0001-60, rcsolvco, por estc
iDstsuúcnto particulsÍ dc úcÍação dc conhato scial, údiftar scu contrato p.imitiro c
subseqüentes alt Íaçõcs dc acordo com as cláu$las e condiçõcs seguirtcs:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fm dcconência de alteração da 14 a cláusula sexta do contraro

social quc sc refcrc as Delibcrações Sociais passa E toÍ e seguint€ redação: "As Deüboações
Sociais serão tomEd8s alendêtrdo o çonrm '"í"imo prwisto o l,ci, cor rcunião, çaado a Lci o
exigir, sendo sua convocáçío por cscrito cor uma única vcz, com ps mínimo dois dias dc
antecedência.
Perágrafo Único: A rcuniâo toma-sc dispcnsávcl quando todos os sóiros dccidircm por cscrito,
sobre a maÉria quc seria objeto dclas.

CONSOLTDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista da modiEcação orô rjusada c cm mnsonância com o quc deteÍmiDâ o art 2.031 da Lei n"

10.406D002, os socios RESOLVEM, por este instrumtnio, auratizaÍ c consoüdar o coDfaro
sai4 tc,rDâldo assim soa cÊio, a partir desta dât4 65 clárqnle< c côndiçõcs contidas no
conrato prioitivo çe, adcqrundo as disposições da referida lzi o- lO.4O612002 apücráveis a estc

üpo sociaráriq passa r trr a ssguintc redsção:

cr,Áusur,e pRrMErS.e NoME EMPRESÂRrAL: GAMBÉ rEM - coMÉRcro DE
ARTIGIOS PIROTECMCOS LTDÀ ME, SEDE E FORO: I.otr 06 dr Quadra OI - do
Condoninio Rcceto &s Piúeiros - Zooa Rur4 nesE Mutricipio dc Cambé-PR, CEP 86180-
000. PRÁZO DE DURÂÇÃO: IndcerEirado. brÍCIO DAS ATTVIDADES: 0l dr Agosb dc

1985. OBJETO SOCIAL: "Comércio varcjjsta dc aÍtúos dp ermerinho ç ffgos d€ artificio".

CI/íUSUIÀ SECUNDA: O capital social é de Fl]§ 5.000,00 (cinco nil rceis), diüdido eo 5.000
(cinco mil) quotas, uo valor noEinal de R.$ 1,00 (hun rcat), cada "'n', i"rcgrâIizadrs cE Eocda
côÍÍente do País, assim subsritas:
SÓüOS
CLEUSA FERREIRÂ PICCOLI

CAPTTÁL

ia. ><
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VANILDA DOS áNJOS RIBEIRO

QUOTAS
4950
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4950,00
50,00

45.000,00t
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CAMBÉ TEM - couÉncto or,mncos pRorÉcNlcos LTDÀ ME

mrc 16{e5 rcsp6d(ú solftlrimentc pcla intcgralizafão do côpi6l socid.

CfÁUSU,a QIJINTA: ADMIMSTRÁDOFi; tr 6,+ministsaçfls da saicdadc çabení à sócis
CLEUSA FERREIRA PICCOLI com os poderes e atribu{@ dc ADMIMSTRA-DORÁ5
compctindo o uso da 6rna individulmcorc, bem como ccqac aoc sócios a rspr*atação Ativa
c Passivq Judicial e Exta-júicial da sociedadc, sado-lhcs cútrctanto vodado o scu emprego sob
qualqueÍ pretsxto ou modalfuladcs cm operaçõcs ou ncgócios c.cúaDhos ao objeto social
cspccialmcnte a prestação dc avais, cndossos, Íianças ou cauçõcs de favor.

Perágrefo Único: Fica €stabêlecido quc a destiarigão dos adminisratlores scrá fsita por votos
que reprcscntcm a maioria absoluta do capital social.

CLIUSIILA SEXTA: Ao tcrmino de cada exercício socu! c6 3l dc dezembro, os
sdministrad6ps prcstarão cotrtas j6tifcsdas de sus aÍlminisü!ção, ptoccdeodo a claboraçãO dO

iaventino. do balaoço patrinouial c do balmço de rcsultado cconômico, caberdo aos sócios, ra
proporçâo dc suas quotas, 06 lucros ou pcrdas apurados.

CLÁUSULA SÉtnte: Nos quato priEoiros nreses Eo termiao do cxcrcício socd os socios
deübcrarão sobre as contas c dcsignaÍão admiaistr2d61 qg4do for o caso.

cr,ÁuStr.a OITÀvA: DELIBERAÇÔES SOCIAIS: S€rão toEadas atcudcado o quoruB
rninimo previsto eol Lei, em rermião quando a I*i o origi, s([do sua convocatão por csorito co
uoa rlrica ve4 cm 6 mínirno Ql (d6i5) dias dc antccedência.

PorágraÍo Único - A ra.rnião tornâ-se djspensável quando todos os sócios dccidiran por escrito,
sobre a maÉria quc scria objao ddas.

CLÁUSULA NONA: A sociedadÊ podení a qualço tê'npo, abú ou fe4har filiÂl ou outa
dependêucia, mcdiantc alteração coDrraüEl asshada poÍ todos os sóçios.

Cr;iUSWe DÉCIMA: Os úcios podcrão, de comum acordo, fixr rma rctirada mensa! a

título dc "pro laborC', obscrvadas as diryosições regulameatares pertinentcs.

C{r(USULA DÉCIMA. PRIMEIRÁ: Falcccndo ou intsÍditâdo qualqucr sócio, a scicdade
continuará suas atividadcs cm os hctdciros, sucêssorEs c o incapaz. Não scado possível ou
inexistindo inrcrcssc des'tcs ou do(s) saio(s) nmancscatds), o vatror dc scrs havercs será
apurado e üquidado com base n8 situição parimonial da sooicdadc, à &ta da rcsolugão,
vcrificada cm balmço cspccialncatc lonntado.

Perágrafo único - O mcsmo prccÊdincnto sená adotado ea outros casos crn que a socicdade se

resolva em relação a scu sócio.

CLÁUSUIá DÉC:I]IíÂ SEGIII\IDA: O(s) administrador(es) declra(m), sob as Iri, de
que Dão csLÂ(ão) inpcdidc dc cxcrccr a
vuürde dc condcoação criminal ou por

ou cm
vcde,
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QIJINTÂ ÂLTERÂÇÃO DE «)NTRATO SOqÂL

CLÁUSIILA TERCEIRA: As quous são indivisívcis c não pod€rão scÍ
a Ercciros scm o conscotimcnto do orúo sócio, a qucm 6ca âssêgrJÍado,

condigõqs c preço direio dc prdcr€ocia para a sua açisigão sc postas à

rçalizada accssão dclaE E altcração c@lÍantal p€Ítincntc-
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CAT8É TEIIí. CoIidRcIO DE ARTIGoS PIROTÉCMcos LTDA
QIJINTÂ ALTERAÇÃo os coNTRATo socIAL

aindà que tcmporariamcntc, o accsso I caÍgos públims; ou por crime
pcita ou subomo, cocusúq pcuüato, ou coDfa a cc(momia populà, conra o
uaciotrâl coEtrE EorEEs de <lcfcsa da coconênci4 conra as rclaçõcs de
a propriedade.

cIÁusul,e DÉCIMA TERCEIRA: DECLÂRÂÇÃO DE MCROEMPRESÂ: DECLARÀ
parâ os deitos dc caquadrmcnto coo MCROEMPRESÀ quc o valor da reccita bruta
anuâl dâ cmprca não cxc€d€rá o limitc fixado no inciso'I'do artigo 2'da l,ei Fodcral no 9.841
dc 05/10/1999, ê quÊ a ernprcsa não sc €nquâdra o qualqr:cr dâs hipótêses de exclusão

relacionadas no artigo 3o da rcfcrida Lci.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nas omissõcs dcsta dEração dÊ comrrato c do Tiulo II,
Capíurlo fV, ds Lri 10.406/2002, csta sociedadc üilizrá, srpletivnmcDtc, as nqmas da

socicdade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QIJINTA: Fica eleio o foro de Cambé-PR, para o orercício e o
cuEprimrüto dos diÍcitos c obrigaçõcs rcsultante,s destc contato.

E por assim ter€m justos c confatrdo§, lawam, dat"- c assinam o pr€sctrE
instrumeoto elo M (quaho) vias & igutl tcor ê fúEa, j,mtenrcntc con àras tcstcmunhas maiores
c capazcs, c obrigam-sc ficlmcntc, por si e scus ha&iros, a cuapri-lo em todos os scus tcrmos.

Cambc-PR, 13 dc dczcmbro dc 2003
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Vanilü"dos Anjos Ribciro Picco[Cleusa Ferreire Picco[
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PREFEITURA MUNICIPAL 0000?r
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo Do PARANÁ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266{íí3
Setor de Licitações e Comp ras - Maria Rezende
Email: !icitacaonsb@Email.com

EMPRESA (RAZAO SOCIAL): SODIFEST
ENDEREÇO: Av. TIRADENTES 420í, LONDRINA - PR
CNPJ: 20.263.803/0001 -46
VENDEDOR: IVONE DOS SANTOS CHIEFFI

"oRçAMENTO"

FOGOS DE ARTTFiCTO PARA AS COMEMORAÇÕES DE PASSAGEM
DE ANO NO DIA 31t12t2015

Iten Descriçáo Qtde vl.
Unit.

Valor
Total

01 Bateria de 468 tiros de 1,5" o5 120,00 600,00
o2 Bateria de cores 468 / I,5" 05 150,00 750,00
03 Bateria 1800 super show 100 tubos

11,s"
0l 550,00 550,00

o4 Morteiros de cores com 6 peças /3' 10 230,00 2.300,00
05 Morteiros de cores com 1 peça /6' 03 550,00 550,00

rRETE + TECNICO DE MONTAGEM 150,00
TOTAL 4.900,00

Obs: Os produtos devem ser entregues na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara

Técnico responsável: INVONE DOS SANTOS CHIEFFI

Carimbo com CNPJ -
MIRELLA CHIEFFI FOGOS DE ATIFICIOS _ME

SODIFEST
20.263.803/0001-46

Assinatura - MNE DOS SANTOS CHIEFFI

Rua Walfrodo Eltt6ncourt de lroraee no 222, Aç33266.12221CNPJ no 95.56í.0801000í €0
E{nâil: llgilggglgurglEdlgg!! - Nova Santa Bárbara - Paraná
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastra!

Confibuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDrcA

NÚMERODÉ INSCRçÃO

20.263.8031000í-46
OÀÍA OE ÂAERTURÂ

09105r20't4
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20263803/ooo 1-46
RAZãO SOCiAI: MIRELLA CHIEFFI FOGO DE ARTIFICIO ME

Endereço: AVENIDA TIRÂDENTES 4201 / JARDIM RoSICLER / LoNDRINA / PR
/ 86072-000

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

Validade: 0L/12/2OLs 3OlL2/2Ot5

CeÉificação Número: 15 112293612900288

Informação obtida em 08/12/20L5, às 13:18:04.

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
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MINISTÉRP DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DIUDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MIRELI-A CHIEFFI FOGOS DE ARTIFICIO - ME
CNPJ: 20.263.803/000í46

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 certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a céditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da Uniáo junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

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

nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 1í da Lei e 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

,.^.'
Certidão erjffia gratütamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN lP 1.751, de 0211012014.
Emitida àú4:59:27 do\dia 2611012015 <hora e data de Brasília>.
Válida at( 23104,12016.
Codigo de,controle d4,certidão: A/87.9806.355E.0331
Qualquer ra'sura-ou-/menda invalidaÉ este documenlo.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESFONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, ll l12l2Ol5

De: Setor de Llcitaçôes

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: ContrataçÃo de empresa para fornecimento de fogos de
artifrcio.

Senhorita Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçarnentária para contrataçáo de empresa para fornecimento de
fogos de artificio, conforme solicitaçáo do Gabinete do Prefeito, num valor
máximo previsto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Lu San os
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,CefiÍo, t 43. 3266.E100, E - 86.250-000 - Nova Santâ
Bárbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.sov.br

,l



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 000026
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, lL/12/2015.

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em âtençáo à correspondência interna
expedida por Vossa Senhoria em data de f I / D I 2015, informamos a
existência de previsão de recursos orçamentários para contratação de
empresa para fornecimento de fogos de artiÍicio, conforme solicitação do
Gabinete do Prefeito, num valor máximo previsto de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Outrossim, informo que a Dotação Orçamentá,ria é:

02 - Executivo Municipal;
02.001 - Gabinete do Prefeito;
O4.122.OO3O.20O3 - Manutençáo das Atividades do Gabinete do
Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 140.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

/r
Laurita de Souza Canpos

Contadora/ CRC 0450967O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CenÍo, t 43. 32ó6-8100, X - E6.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - El - www.nsb.Dr.eov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 000c?7

CORRESPONDÊNCIÂ II{TERT{A

De: Setor de LicitaçÃo
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, ll l12/2OL5.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pelo Gabinete do
Prefeito, solicitando a contrataçáo de empresa para fornecimento de fogos de
artificio, num valor máÍmo previsto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotaçáo:

02 - Executivo Municipal;
02.001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2003 - Manutençáo das Atividades do Gabinete do
Prefeito;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 140.

Encaminho a Vossa
tenha o parecer jurÍdico.

Senhoria este processo para que

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris Lu dos tos

Setor de Licitações

Rua walfredo Bittencoun de MorÀes, 222 - Cep. 86250-000 - Fonc/Fax (043) 1266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacaoânsb.or.eov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA OO()O2S
Av. Walter Guimaráes da Costa n. 512, FondFax (0/.3l26ê1222 - CNPJ N.o 95.561.oEo/OOOí -60

Eíail: DElsU@oldêlEU - Nova Santa Báôara - Paraná

Do: Deplo. Jurídico

Poro: Prefeito Municipol.

PARECER JURIDICO:

Dispenso de Ucitoçôo no. 015/2015.

Conlrotoçõo de empreso poro Íornecimento de

logos de orlificio.

l- Do relolório

O Setor de Licitoçõo encominhou o

procedimento de Dispenso de Licitoçõo n". 015/2015, tendo por objeto o

Controtoçõo de empreso poro fornecimenio de fogos de ortificio poro os

fesiividodes do Réveillon, poro fins de porecer.

O mesmo foi dislribuído o este Deportomento

Jurídico o fim de obter porecer jurídico referente oo procedimento supro

mencionodo.

Depreende-se dos outos, que o Deporlomenio

de Conlobilidode inÍormou o existêncio de previsôo de recursos de ordem

orçomentório poro Íozer fqce às obrigoções deconentes do controtoçõo, no

volor de R$ 4.000,00 (quoÍro mil reois)

E o relotório.

Rua WafÍedo BittencouÍt Moraes, 222 - Fone/Fax (0s43) 26Ê1222 - E{ail: p!0asbqb@@lol§aE bI - Nova Santa Bárbara -
Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Âv. Waller Guimarães da Costa n' 512, Fon€/Fax (043) 26ô.1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001€0
E+nail: paaE[@sq(hl4E-br - Nova Santa BáÍbara - Paraná

ll - Do Máito

utilizoçõo do dispenso

mencionodo.

O pedido do porecer reside no possibilidode de

de licitoçõo poro o controtoçõo do objeto oro

A proposto tem fundomenro jurídico em rozôo

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

An. 24. É dispensóvel o licitoçdo:

ll - porc oufros serviços e compÍos de volor olé

l0% (dez por cenlo) do limite previslo no olínea

"o", do ínciso ll do ortigo onleior e porc

olienoçôes, nos ccrsos previsfos neslo [ei, desde

que ndo se refirom o porcelos de um mesmo

serviço, compÍrr ou olienoçõo de moior vullo

quê posso ser reolizodo de umo só vez;

Velomos o que o doutrino nos diz:

Licitoçõo dispensóvel é oquelo que o

Adminislroçõo pode deixor de reolízor, se ossim

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

serviços (que nôo sejom de engenhorio) e os

compros oté 10% do limite previsto poro o

(.

Rua WalÍÍedo BrttencouÍt Moraes, 222 - FoneFax (O\43) 26-1222 - E{nail: Dtr!§hêIbar4@lollgEbr - Nova Santa gáóara -
Petdná



000c30
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fon€r'Fa.x (043) 26ê.1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000150
Eflail: p!0!§U@g$lÀ!eúbr - Nova Santa Bárbara - Paraná

convite lort. 24, ll) podem ser controtodos

diretomente pelos mesmos motivos que

outorizom o dispenso de licitoçôo poro obros e

serviços de engenhorio de pequeno volor, ou

sejo, por nôo comportorem proteloçôo e

formolismos burocrólicos. (MEIRELLES, Hely Lopes.

Licitoçõo e Controio Administrotivo. l4 ed. Sõo

Poulo: Molheiros,200ó, p. I l3).

Troto-se, como se vê, de outorizoçôo legol poro

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

deixor de instouror o licitoçôo e controtor diretomenle compros e serviços

gerois poro o Administroçõo.

A economicidode é, em sumo, o fundomento

do referido dispenso de cerlome liciiotório. Observe-se que o licitoçôo lem

um custo finonceiro poro o Administroçõo Público e hó hipóteses em que esle

cusio finonceiro é superior oo benefício que delo, licitoçôo, odviró.

Nesse ponto, possomos o polovro do

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

que, o respeilo do temo em opreÇo profere lúcido comentório: "Nesses

cosos, o legislodor enlendeu gue, êm rozdo do pêguêno volor o ser

conlrotodo, nõo se juslificoio o reolizoçdo de llcitoçõo em foce do valor do

luluro conlroloçôo. É sobido que o reolizoçõo de liciloçõo gero ônus poro o

Adminishoçdo, de modo que o cuslo de suo reolizoçdo nôo jusÍificorio seus

beneficios".

Rue wafÍedo BittencoutlMotaes,222 - FoneF.ax l0xx43l2&1222 - Eflail: pE!5bêIbêId@lolçoEbr - Nova Santa Bárbara -
Patanâ
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fon€r'Fax (043) 26&1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/000150
E-mail: pE!§q@o!(hsolqD! - Nova Santa BáÍbaÍa - Paraná

Assim, de ocordo com o diplomo legol,

comumenie conhecido como Lei de Licitoçôes, poderó ser dispensodo o

liciloçôo poro controtoçõo de serviços com volor estimodo oté Rg 8.000,00

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

em que o modolidode odotodo deve oter-se oo limite de volor conslonie no

ort. 23 do Lei n'. 8.óóó193.

Ressoliom o doutrino e o lurisprudêncio que o

dispenso de liciioçõo deve ser excepcionol, pois o regro é que todo o

conirotoçõo do Administrqçôo Público deve ser precedido de licitoçõo, poro

preservor o princípio do supremocio do interesse público.

Portonto, o crilério de limite de preço só foi

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

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

licitoçôo ou, excepcionolmente, dispensor o licitoçõo, jó que existem

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

consecuçõo dos interesses públicos. O procedimenlo licitotório normol

conduzirio oo socrifício do inÍeresse público e nõo ossegurorio o controtoçôo

mois vontojoso.

Ausêncio de licitoçõo, nõo equivole à

controfoçôo informol, Íeolizodo com quem o odministroÇôo bem entender,

sem coutelos nem documentoçõo.

A conkotoçõo direto noo significo inoplicoçõo

dos princípios bósicos que orientom o odministroçõo pÚblico. ou sejo, nõo

coroclerizo poder discricionório puro ou livre otuoçôo odministrotivo.

Rue Wa[redo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0\43) 26Ç1222 - E-Ínail: pE!§ba&êId@lolegEbr - Nova Santa Bárbara -
Paranà
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

Av. Walter Guimarães da Costa no 5í2, Fone/Fax (0/.3\ 2661222 - CNPJ N.o 95.56í .080/000160
E.maili D@suaa[desoEbr - Nova Santa Báôaía - Paraná

Permonece o dever de reolizor o melhor controtoçõo possível, dondo

trotomento iguolilório o lodos os possíveis controtontes.

Por isso, num primeiro momento, o

Administroçõo verificoró o existêncio de umo necessidode o ser olendido.

Deveró diognoslicor o meio mois odequodo poro otender oo reclomo.

DeÍiniró um objeto o ser controtodo, inclusive odotondo providêncios ocerco

do eloboroçõo de orçomentos, opuroçôo do competitividode enlre o
controtoçõo e os previsões orçomentórios.

Ao que vejo, pelos documentos que instruem o

presente processo, todos essos providêncios forom fomodos.

Por oulro lodo, verifico que se troto de

fornecimento de fogos de orlificio poro Feslividodes de Réveillon

Por fim, umo recomendoçôo, definido o

cobimento do controioçôo direio, o odminisiroçôo deveró pesquisor o

melhor soluçôo, tendo em visto os princípios do isonomio e do supremocio e

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

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

disputo pelo controtqÇôo.

lll - Conclusôes

Estudqndo o coso, concluo que o controloçõo

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

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

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

Rua WatfÍedo Bittencourl Moraes, 222 - Fone/Fax (0§43) 26ê1222 - Efiail: pElsberb@@lqlloEbr - Nova Santa Bárbera -
paraná
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Av. Walter Guimarães da Costa n' 512, Fon€/Fax (043) 26& 1222 - CNPJ N.o 95.56í .080/000160

E+nail: pg6[@946ç9qq - Nova Santa Báôara - Paraná

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

compolível como proticodo no mercodo, opinomos pelo Dispenso de

Licitoçõo. Sugiro o Vosso Excelêncio à remesso desse porecer o Comissõo de

Licíloçõo poro continuidode do processo licitotório, coso seio vosso

entendimento.

Sugiro o Vosso Excelêncio à remesso desse

porecer o Comissõo de Licitoçõo poro continuidode do processo licitotório,

coso sejo vosso entendimento.

É o meu porecer

Novo Sonto Bórboro. I I de Dezembro de 2.015.

lro n

Rue Walfredo gittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0ü43126Ç1222 - Eflail: p$4sbêrb@@lolçgEú - Noya Santa Bárbara -
Paraná
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ffisnÚErmPBEFEIIURÂ MUNICIPAL

Ertrdo do ParaÍú

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

N" 15/2015

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bá,rbara,

objeto do protocolo n" O85 l2OL5, referente ao processo de

dispensa de Ecitaçào, para CONTRATAçÃO DE EMPRESA PÂRA

FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, conforme

solicitação feita pelo Gabinete do Prefeito, e sendo atendidas as

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

8666 193 e posteriores alteraçÕes, caracteriza-se a referida

dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara tlL2l2ots.

c a lério
PR NICIPAL

Av. Walter Guimaráes da Costa n'5,l2. Fonê/Fa\ (cÉ,3) 32661222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001€0

E-mail: polsb(rs1dê§9loir - Site: www.nsb - Nova Santa Bárbara - Paraná
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DEH

Aos 11 (onze) dias do mês de dêzembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015). em meu Gabinete, eu Clâud.mlr V.lórto, PreÍeito
Municipal, no uso de minhas abibuiçó€s lêgais, HOIíOLOGO o procedimento da LicitaÉo Progão Eletrônlco n..58120í5, dostinado ao
r€istro de preços para eventual aquisiÉo da brinquêdos para o Centro de Educâção lnÍantil Noêmia Bittencourt Cameiro, a favor da ampresa
que apresentou menor proposta. sendo ela: ANA PAULA TAVELLÀ ACHADO DOS SAI{TOS - HE, CNPJ n" í 2.1 í 9.539/0001-43, num
valor dê Ri 4.í59,80 (quatro mil, cento ê cinquenta e nove reais e oitenta c€ntravos). KAKETHA PRESENTES LTDA. E LTDÀ CNPJ n'
00.58'1.053/000143, num valor de R3 9í2,00 (novoc€ntos ê doze reais), L L DE ALIíEIDA BRINQUEDOS - E, CNPJ n' í9.107.856/0001-
99, num valor de RS 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ONICA REGINA DE iIELLO FARIA - E, CNPJ n" 17.353.208/000í-97, num
valor de RS 2.549,00 (dois mil, quinhentos E quarênta e nove reais) E REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA - ME,
CNPJ n" 01.763.210/000í {2, num valor d€ R§ 7.667,35 (sete mil, seisc€ntos e sessênta ê set€ reais e tinta e cinco cantavos), para que a
adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos,

Dar ciência aos interessados, observados as prescriçóes legais pertinentes.

ClaudomlÍ Valárlo
PreÍeito Municipal

Aos 1'l (onze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudomlr Valério,
Prefêito Municipal, no uso de minhes aúibuiçóes lêgâis, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão Prêsonclal n.o 59120í5,
dest nado ao regisbo de pÍeços para eventual aquisiçáo de vêÍculos, zero km, a favor da emprêsa que apresentou menor proposta,

,\ sendo ela: METRONORTE COMERCüÀL DE VEICULOS LTDA, CNPJ n" 05.035.5320001{8, num valor de Rg 99.200,00 (noventa e
nove mil e duzentos reais), para que â adjudicaçáo nele procedida produza seus jurÍdicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interBssados, observados as prescriçóes legais pertinentes.

Claudemlr Valórlo
PreÍeito Municipal

DISPENSA DE LICITAC O No í/U20í 5

TERiTO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDICACÃOffi

De acordo com o procedimento administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do protocolo no

084/20t5, ÍeÍerente ao processo de disp6nsa de licitaçáo, para coNTRÂTAçÃo DE BUFFET PARA ATENDER AO JANTAR DE
NATAL PARA OS IDOSOS, conÍormo solicitaÉo Íeita pela Secretária Municipal d€ Assistêncie Social, e sendo atendidas as noÍmas
lôgais pertinentes e na forma dos artigos 24 e 26 da Lei 866683 e posterioÍes ãllêrâções, caraclêriza-sê a roÍêrida dispensa de
licitaÉo.

Nova Santa Báóara PR,11n42015

Cleudemh Valérlo
PREFÉITO MUNICIPÂL

DISPENSA DE LIC]TACÃO N' í5'20í5

De acordo com o pÍocedimento administ ativo instaurado pelo MunicÍpio de Nova Santa Bárbara, objeto do prolocolo no

085/2015, referente ao pÍocssso d€ dispensa de licitaçáo, para CONTRAÍAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
FOGOS DE ARTIFÍCIO, conÍormê solicitaÉo Íeita pelo Gabinete do Preíeito, € sêndo âtendidas as normas lêgais pertinentes e na
Íorma dos artigos 24 e 26 da Lei 8666/93 e posteriorês altêraÉ€s, caract€riza-sô a reíeÍida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR,1111U2015

Claudem Valérlo
PREFEITO MUNICIPAL

N N'003120í5 - PSE - Piso de Trân3l dê Médla Co lêxldadê .

TERITO DE CONVÊN|O N'00U20í5 - PSE - Piso dê TransiÉo de Írlódla Coínplexldâde, celebrado entre o ÍúunlcÍplo ds Nova Santa
Bárbara e a APAE - Associaçáo de Pais e Ahigos dos ExÇepcionais de Nova Santa BáÍbara.
CONVENENTES: 

^runiclpio 
de Nova Santa Bárbam.

ENTIDADE: APÂE - Ássocração de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nove Sdnta BáÉ'ara. Entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o no 02.760.250/000í-55.
OBJETO: O convênio tem por objêto, tÍansrerir recuÍsos do PSE - PISO DE TRÂNS|çÃO DE UÉD|A COMPLEXIDADE e r€ndimentos de
aplicaçô€s financ€iras. para aquisiçáo do matsrial escolar. destinado ao atendlmonto dg aproximadamante 65 (sessgnta 9 cinco) alunos da
AssociaÉo de Pais e Amigos dos Ercopcionais de Nova Santa Bárbara, nos termos do plano de trabalho.
VALOR; R$ 1.055,00 AUTORIZAçÁO: Lei Orçamentária Anual n'75512014.
DATA DA ASSINATURAI 111'12,20'15 VIGÊNCIA 31/122015

Não há nte data.

Náo há publicaçõ€s para a prosêntê data

Diário oÍlcial Eletrônlco do Munlcípio de Nova Santa BárbaÍa
OoollEio f.iE b !.. Cdúqb OCíd - Nola S..iâ
BrEr ffir. rtuSpa g566lülx)0ott0{CRur: WâlíÍ6(b gittoncouÍt do Mord€s n' 222 - Csnúo

Fon€/Fax: (a3) 326ô€1 0O
E{nd[ disdootuâl@Í]tb.pr.gov.bÍ - Slt : www.Àsb.pr.gov.bÍ

ri*w.tânspán6nciâpâhna.coín.bÍ/doensb
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PREFEITURA MUNICIPAL 00003t
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TER]VIO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSÀ DE LICTTAÇÃo N. 15/2ots

Aos I 9 dias do mês de dezembro de 2016, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 1512075, registrado
em llll2l20l5, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 39, que corresponde a este termo.

Responsável pelo Setor de Licitações

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

- E-mail - licitacao@.nsb.or.sov.br - wwrv.nsb.or.qov.br


