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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
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Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATTVA
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA-AME
CNPJ: 1 6.628.558/0001 -so

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
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, nâo abrangendo as
contribuiçÕes previdenciárias e as contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007
Emitida às 14.21:00 do dia 0910412013 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida ate 06/10/2013.
Codigo de controle da certidão: 8600.0A70.9EC0.6205

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençâo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

07L

Gertidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 10276295-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.628.558/0001-56

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria
da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitaçáo

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

Esta Certidão tem validade atê 07108120í3 - Fornecimento Gratuito

reg
de

istrados
Estado

M

r§,
PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão No í0276295-09

Emitida Eletronicamente via lnternet
09/04/2013 - 14:35:39

Dados lransmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

073

CERTIDÃO NEGATTVA
DE DEBTTOS RELATTVOS.AS CONTRT BU tÇÔES

AS DE TERCEIROS
PREVIDENCIARIAS E

N" 000462013-14022558
Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA-AME
CNPJ : 1 6.628.558/0001 -56

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 náo constam pendências em seu
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU).

Esta certidâo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuiçÕes previdenciárias e às
contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU,
nâo abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscriçoes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidáo é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbaçáo de obra de construção civil no Registro de lmoveis;
- reduçáo de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformaçâo de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples,
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n0 10.406, de 10 de Janeiro de2002 - Codigo Civil, extinção
de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
< http://www. receita.fazenda. gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 0'1, de 20
de janeiro de 2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção.qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

W

Emitida em 1010412013.
Válida alé 0711012013.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16628558/0001-s6
Razão Socia!: ASSOCTACAO DOS AMTGOS DA EQUOTERAPTA AME

Nome Fantasia: nMr
EndeTeco: ROD MARGENS DA PR 160 KM 3,5 SN / FAZENDA SAO JoSE / coRNELIo' PROCOPTO / PR / 86300-000

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

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

Validade: 7010412073 a 09105/2013

Certificação Número: 20 1 304 1 0 1 5542099693549

Informação obtida em lO/04/2OL3, às 15 54:20.

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

W
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TR..ABALHISTAS

Norrre: IiSSOCTACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA-AME (MATRIZ E TILIAIS)
CNP.J: 1 6. 628.558/0001-56
(--ert-idiio no : 284201 54 /2013
rxpedlção: 09/04/2013, às 16:53:56
Validade:05/I0/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expecliÇão.

Ci--rt-i f ir:a-se que ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERÀPIÀ-ÀME (MÀTRIZ E

FILIAIS), inscrit-o (a) no CNPJ sob o no 16.628.558/0001-56, NÃO CONSTA

cir-r Ili:rrc<-: NacionaL de Devedores Trabalhistas.
Cr.rrf-idàc> emit-ida corn base no ar.t. €,42.-A da ConsoLidação das l,eis dc>

'i'r,-lb,-iiiro, (lcrescentado pela Lei no L2.440, de l,-je".;ulho de 2011, e

Iirr i{esr:1ur;ão Aclmi,nistrativa no 1410/2A11 do Trrbunal Superior oo
'1'rakrailro, cie ?.4 cje agost-.o de 20LL.
Os c1;rcios const-antes desta Certidão são de responsabilidade dos
1'r'jbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
an t-e ri ores à dat a da sua expedição.
No c.lso de pessoa j uridica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
;-: l.odos os seus estabelecimentos, agências ou f iliais.
i\ âcc i t açào desl-a cert j dão condiciona-se à verif icação de sua
aut-ent-lcj-dade no port.al do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.t.st. jus.br) .

CorL i ctào e:mj t i-cia graLu.i.tamente.

TNFORI'ÍAÇÀO TMPORTAIiTTE

i)o llarrr;o I'Jacional d(.-' Devedores Trabalhistas constam os dados
r)o(:c:l::).-tr-ios ;) idenLrficação clas pessoas naturais e jurídicas
inr.:cirnr6ri,entes peranEe a Justiça do Trabalho quanto às obriqai;Ões
es[.ah;e]-ec.iclas em sentença condenatória Lransitada em julgado ou ern

ac<-lrclos ludiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLliimentos previdenciá::ros, a honorários, a custas, a

emo i urnen tos ou a reco Lh i"ment-os determinados em l-ei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Publico
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia
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ASSOCTAçÃO DOS AMTGOS DA EQUOTERAPTA

AME
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CNPJ: 16,628.558/0001-56 INSC ESTADUAL: ISENTO

DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER FATO SUPERVENIENTE A
HABTLTTAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENGIAL No 26t2O13,junto ao Município de Nova Santa
Bárbara que a empresa ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME
inscrita no CNPJ sob o no 16.628.558/0001-56, ate a presente data não recebeu
deste ou de qualquer outro orgão da administração pública direta ou indireta,
SUSPENSÃO feUpORARlA, de participação em licitações e/ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de

INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública federal,
estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da

obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração

Nova Santa Barbara, 24 de abril de 2.013.

AS AMIGOS UOT IA AMEE

io Pereira

W

Fone: (43)3 SZ4-4924 E-mail cevodiva@gmail.com Rod. Margens da PR 160, s.n. CeP. ti6300-000

Fazenda São fosé Cornélio Procópio - Pr
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA

AME
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CNPJ: 16.628.558/0001-56 INSCESTADUAL: ISENTO

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

Prezados Senhores

A empresa ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME,
inscrita no CNPJ sob no 16.628.558/0001-56, por intermédio de seu
representante legal o Sr Antonio Pereira Lima. portador da Carteira de

ldentidade no 889923 SSP/PR e do CPF no 239.345.069-68, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V, do arl. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999, que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de dezesseis anos.

Nova Santa Bárbara, 24 de abril de 2.013.

ASSOC DO AMIGOS ERAPIA AIVE

tonio Pereira Li

PRESIDENT
889923

239.345.069-68

w

Fone: (43)3 524-4924 E-rnail cevodiva@gmail.com
Fazenda São fosé Corn

Rod. Margens da PR 160, s.u. Cep.86300'000
élio Procópio - Pr.

rN/
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ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA

AME 078

CNPJ: 16.628.558/0001-56 INSC ESTADUAL: ISENTO

DEGLARAçÃO E TDENTIFICAÇÃO DOS SOCTOS DA EMPRESA

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os socios
proprietários (ou quem o estatuto de constituição societária designar), da Empresa
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME, inscrita no CNPJ no

16.628.558/0001-56, com sede na ROD MARGENS DA PR 160 KM 3,5, são os Srs.
ANTONIO PEREIRA LIMA (PRESIDENTE), CARLA ALVES CORRÊA REIS
(TESOURETRA), JOSE EDUARDO SOUZA LtMA (SECRETARTO), JOSE
EDVALTER COSTA (METUBRO DO CONSELHO FTSCAL), LAtS HELENA FTEWSKT

SOARES (MEMBRO DO CONSELHO FTSCAL), ROBERTO BONDARTK (MEN/lBRO

DO CONSELHO FTSCAL).

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame
promovido pelo Pregão Presencial no 2612013, a pessoa que assinará o
instrumento contratual será o Sr. ANTONIO PEREIRA LIMA, brasileiro, separado
judicialmente, leiloeiro rural, podador do RG 889923 SSPiPR, CPF 239.345.069-68,
residente na Fazenda São João Batista, Cornélio Procopio - Praná.

Por ser verdade, firmo a presente.

Nova Santa Barbara, 24 de abril de 2.013

ASSOCI AMIGOS UOTERAPIA AME

io Perei

PRESIDEN
889923

239.345.069-68

l. &

Fone: (43)3 524-4924 E-mail cevodiva@gmail.com Rod. Margerts da PR 160, s.tr.

Fazenda São fosé Cornélio Procópio - Pr
Cep. t]6300-000

^
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NOVA SANTA BARBARA
080ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REattttÃo DE RECEBIMENT0 E ABERTURA Dos ENWLonES N. I E N,2

REF EDITAL DE PNÜEÃO PRESENCIAL N'026/2013 - PMNSB

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes no 1 e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação de

habilitação, em atendimento ao edital de Pregão Presencial
n' 02612013 - (PMNSB) - Contratação de empresa para
prestação de serviços de equoterapia.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e treze (2013), às 14:00 horas,

no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Biárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida no

130, Bairro Centro, Nova Santa Barbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro

Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG no 27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sra. Elaine Cristina Luditk, RG no 9.144.227-2 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, RG no

9.170.714-4 SSP/PR, designados pela Portaria n" 05612011, para proceder o julgamento dos

envelopes no I e no 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do Pregão

Presencial n" 02612013 - contratação de empresa paÍa prestação de serviços de equoterapia. Aberta

a sessão o pregoeiro informou que credenciou-se paru o certame a seguinte empresa:

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME, CNPJ n" t6.628.558/0001-56,

representada pelo Sr. Antonio Pereira Lima, RG no 889923 SSP/PR. Até a data e horário para

encerramento do envio das propostas, foi recebido proposta da empresa mencionada, razáo pela

qual o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi
dada oportunidade a empresa de apresentar seus lances, porém a proponente manteve a proposta

apresentada que foi de R$ 1.395,60 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos),

mensais. Diante disso o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa ASSOCIAçÃO nOS
AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME, CNPJ n' 16.628.558/0001-56, credenciada, conforme

edital, tendo em vista que a mesma apresentou preço compatível com o máximo estipulado no

edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa vencedora do certame e

observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada habilitada.
Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível

interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestagão de intenção de interpor recurso o

Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será encaminhado à Autoridade
Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu,

Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim,
pelos membros da comissão de licitagão e demais presentes.

*o#nn",

PREFEITURA MUNICIPAL ,

Eduardo de Souza

Pregoeiro

C

de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - 8(Oxx43) 3266-1222 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: !igiQgê.9.@.!sb bt Nova Santa Bárbara - Paraná



I PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 08Í
ESTADO DO PARANÁ

apoio

Lima
Representante da AME

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes, 222 - 8(Oxx43) 3266-1222 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60
E-mail: ligilAcAo@-nsb.ptg9ü Nova Santa Bárbara - Paraná

dados
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RESULTADo DE lroraçÃo
pRecÃo PRESENcTAL No 02612013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Estado do Paraná, comunrca que no dia24 de abrrl de 2013, às 14horas,

no predio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de

Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se

o julgamento das propostas e abertura da documentação apresentada na licitação na

modalidade Pregão Presencial no 02612013, que tem por objeto a contratação de

empresa para prestação de serviços de equoterapia. Credenciou-se para o certame a

seguinte empresa: ASSOCIAÇÃO OOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME, CNPJ n'

16.628.558/0001-56. Apos análise dos envelopes contendo a proposta de preço, onde

foi dada oportunidade a empresa de apresentar seus lances, porém a proponente

manteve a proposta apresentada que foi de R$ 1.395,60 (um mil, trezentos e noventa e

cinco reais e sessenta centavos), mensais. Diante disso o Pregoeiro declarou como

vencedora a empresa ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA AME, CNPJ

n' 16.628.558/0001-56, habilitadas, conÍorme ata anexa.

Resolve-se encaminhar à Assessoria Juridica para obter o parecer, e

apos enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 2410412013.

Elai Cri dit
S açÕes

Iiiru \\'alti ttlo lliltencotrrt tle \lorrcs rr" lll. ( ctttt'o. E ll i-'()6 llll
l)ltrttttli- -1.-rttlril: lr'rllr..i.,,;:.'l'l . , l'

- [t6.]i0-000 \r)\ a Slnta []lilbara.
', r r.iri,i..,.l,r



pREFETTURA MUNrctpAL DE NovA sANTA aÁneaRA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: omnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

0rÍgem: Depto. Jurídico;

Destino; PrefeÍto MunÍcipal.

PARECERIURÍDICO:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 24 de abril de 2.073, visando emissão de parecer

sob os aspectos de legalidade do processo de licitação Pregão Presencial ns 026/2013

que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de

equoterapia, conforme solicitação da mesma, passo a tecer os seguintes comentários.

)bserva-se que o processo foi iniciado dentro dos

procedimentos legais previstos, com cumprÍmento das exigências fixadas pela Lei ne

8.666/93, inclusive quanto a indicação dos recursos orçamentários pelo setor

competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado

causa.

0 processo passou pelo jurídico para anólise da

modalidade licÍtatórÍa e diante da informação de que o processo se destinava a

Contrataçdo de empresa pora prestação de serviços de equoterapÍa e sempre para

garantir maior competitívidade, publicidade e transparêncía e obedecendo a

orientação do TrÍbunal de Contas da Unido e do Estado do Paraná, houve a

elaboração do edital convocatórÍo, seguindo a modalidade sugerida por esse

departamento jurídico de pregõo presencial.

Verifica-se que o edital foi devidamente publicado

junto ao órgão oficial do MunÍcípio em data de 10 de abril de 2.073, no Diário )ficial

do Estado do Paraná no dia 10 de abril de 2.073, cumprindo-se desta forma o que

determina art 27 da Lei ne 8.666/93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 08

(oito) dias para disputa no sÍstema presencial marcado para 24 de abrÍl de 2.073,

onde constatou-se que uma única empresa se credenciou para partÍcipar do certame

presencial junto ao pregoeiro e Comissão permanente de licitação.

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: omnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarâes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: p4!sb(@9!§!e-çqm.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

O pregoeiro deu continuidade ao processo, com

análise da proposta de preço e posterior liberação da fase de lances orais, mantendo-

se a proposta inicial apresentada, sem negociação de redução, dando-se por vencedor

a empresa ASS)CIAÇÃ) D1S AMIG1S DA EQU)TERAPIA AME - CNPI N.e

16.628.558/0001-56. Após o encerramento da fase de lances, foi feita a conferêncÍa e

avalioção da documentação de habilitação, conforme previsto no edital do certame,

constatqndo-se que a empresa vencedora estava habilitada.

Até o presente momento ndo há informação da

ComÍssão Permanente de Licitação da interposÍção de recursos administrativos ou

judiciais contra o procedimento em andamento, razão pela qual encaminhe-se a

autoridade superior pora que decida sobre a homologação ou ndo do processo.

E o parecer, S.M.J.

Nova Santa Bárbara,26 de abril 2.013.

Pereira
ne 48.857

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: omnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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REFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminharnos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL» n." 0/2612013,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 30l04l2OL3.

NOVA SANTA BARBARA

Eduardo *on&ner d.e Souzq.
Pregoeiro - Portaria 056l2oll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTceçÃo
pnpcÃo PRESENcTAL No o126120l.g

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril (0a) do ano de dois mil e

treze (2013), em meu Gabinete, eu Claudemir Valêrio, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Presencial n.o O26|2OL3, destinado a contrataçáo de empresa para

prestaçáo de serviços de equoterapia, a favor da empresa que apresentou menor

proposta, sendo ela: ASSoCIAçÃO DOS AMIGOS DA EQUOTERAPIA-AME,

CNPJ n" 16.628.558/0001-56, no valor de RS t2.56O,4O (doze mil, quinhentos

e sessenta reais e quarenta centavos), para que a adjudicação nele procedida

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pRneNÁ

oRDEM DE couTneraçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa:

ASSOCTAÇÃO DOS AMTGOS DA EQUOTERAPTA-AME, CNPJ no

16.628.553/0001-56, no valor de RS 12.560,40 (doze mil, quinhentos e

sessenta reais e quarenta centavos),. Tudo de conformidade com a presente

Licitação na modalidade Pregão Presencial n.o 026l2OL3.

Nova Santa Bárbara, 02l05l2Ol3

pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 'E 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Bárbara - 2o1slíSagem de Contratos
490

PAgim;1

lnlclo vlgôncl. Flnal vigôncle Fornecedor
02t0st2013 o1to2t2o14 37714-7 ASSOCTAÇÃO DOS AMTGOS DA EOUOTERAPTA-AME

GestoÍ lnlclo exec,gastor
35881 . TAMIRES DIOGO ITO

Local Llcltação
7 Sêcretaria de Saúdê Pregâo - 96 000026/2013

Súrnula
@ntrataçáo de erçresa para prestaçáo de serviços de equoterapia

Flm êxoc.gêstor

Dotação:

Conta dêsposa Fonto Natureza dosposa Funclonal

002280

002290

0000 Recursos Ordinários (Livrês)

0303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ê.C. 29/00 -

3.3.e0.3e.00.00 - ouTRos sERVrços oE TERcErRos -

3.3.90.3e.00.00 - ouTRos sERVrÇos oE TERcErRos -

't0.301.0320.2026

1 0.301.0320.2026

Empenhog sem Íeq

Número Tlpo Datâ do oml83ão Valor

122512013

1 590/20 1 3

Ordinário

Global

o2t05t2013

12t06t2013

Subtotal:

12.560,40

11.'164,80

2tr.726,20

rrnos de empenho aem requ

Número TIpo Data do emissão Velor

5612013 Ordinário

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contralo:

Valor das requisiçóes de êmpênho:

Valor dos estornos de requisiçáo de ampenho:

(') (Valor original + Valor dos aditivos)' Limite admissivel (%)

12t06t2013

Subtotal:

coMPosrcÃo po sALoo

12.560,40

12.560,40

0,00

0,00

Valor dos empenhos sem requisiçáo:

Valor dos estomos de êmpenho sem rêquisição:

Valor dos cancelamentos dê rap sem requisição:

Valoí das reversó€s de estorno de empênho:

Saldo para nova3 roqulslgões de empenho:

11.164,80

1 í.í 64,80

(23.725,2o)

1 1 .1 64,80

0,00

0,00

0,00

TOTA GERAL

Valor original do contrato:

(') Valor atualizado do contrato:

Valor das requisiçóes de êmPenho:

Valor dos estornos de requisição de empenho:

(Valor original + Valor dos aditivos) ' Limite admissiv€l (o/o)

12.560,40

1 2.560,40

0,00

0,00

Valor dos empênhos sem requisição:

Valor dos estomos de empenho sem requisição:

Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:

Valor das revercóes dê estorno de empenho:

Saldo para novas requl6içõê8 de empenho:

(23.725,20)

I 1.164,80

0,00

0,00

0,00Á{
Critórios de Bolecão:

- Contrato: 889

- lmprimir as dotaçóes
- lmprimir os atos contratuais
- lmprimir requisiçóes / empenhos / cancêlamêntos de rap ê seus respêctivos estornos.

EÍÍtido pd: EldrÉ Crisüna lultk na \ssáo: 5504 y 251fit?o1315.'.t1.52

'l.7 "
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2 Ofícicl da secretaria solicitanclo 0ô
,)

Licitação à Contabilidade (Pedido cJe clotaÇão) a,
É$ Oontabilidade à [-icltaçâo (Ftesposta dotação) 0v-
5 Licitaçáo ao..!urídiccl (Fedido de Parecer) N,
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) o/,

A,utorizaÇâo do PreÍeito para abertura d-
Portaria nomeaçâo da Cornissáo de Licitação av

CI Resumr: do Edital íx
10 Parecer Jurídico (Edital) OL
1't Edital &
12. Pul:licaÇoes ([]iário [i]starjo, Diária [.Jniáct e Jornal [.{egional) 8,
I.1 PuhlicaÇão Mural de Licitação ('ICH) 0ú
'14 Docurnentcls de Credenciamento 0Yv

15 Propostas de PreÇo 0(,
'16 Docurnentos de habilitação 01

É4'7tt Ata c.le atrertura e julgamento
01.18 Proposta final das elrlpresas vencecloras
Olr19 Licitação ao Jurídico (Resultado cla Licitaçáo)
o(,20 Parecer J urícj ico (J u lEantento)
í)ú21 L.icitação ao Prefeito (HornologaÇãcl)

oú2:t Homologação do Frefeito
Ck)?3 PublicaÇão da l-iomologação (Jornal Regional)
olâ24 Ordern de contrataç;ão
Ot(r25 Corrtnato
(\f,26 PurblicaÇâo do extrato do contrato (Jornal Regional)
ot27 Relatorio cle acompanhalrento do contrato (Listagern cie contratos)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E-mail - llc_itagaE@Ish4tpr-.b: - www.nsb.E.goJbI



PREFEITURA MUNICIPAL
,

NOVA SANTA BARBARA
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPONDÊruCN INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria Pública de Serviços lnternos

No 029/2014

DATA: 31101114

à

ASSUNTO: Renovaçáo do contrato com o ASSocrAqÀo oos AMrcos DA
EQUOTERAPIA.AME

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde solicito a V,

Sa. a renovação do contrato por mais nove meses com o ASSooAçÃo Dos Amrcos DA

EQUOTERAPIA-AME, CNPJ sob o n0 16.628.55810001-56, que tem por objeto a Prestação de serviços de

equoterapia com atendimento à 05 (cinco) crianças/adolescestes, com múltiplas deficiências, semanal, com 1

seção de 30 minutos a cada crianças/adolescestes, totalizando 20 atendimentos mensais com o valor de

R$1.250,00 (um mil e duzentos e cinqüenta reais) mensais, conforme previsão constante na Cláusula décima do

referido contrato.

Atenciosamente,

sid

Mun e Saúde

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Í(43.3266.1222) CNPJ no 95.561 ,080/0001-60 E-mail

Ennsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

S

Recebido por:
Nome Assina

q{ t ot tlLl
Data
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TER.MO DE ENCERRA.NXENTO DE PROCE§§O LICIT,{TORIO
PR.EGAO PTTE§ENCIAL N" 026/2013

Aos 04 dias do mês de novembro de 2013, lavrei o presente terrno
de encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial no 02612013,
registrado em 08/0412AL3, que tem corno primeira folha acapa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 1 ao no 91, que corresponde a este termo.
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Responsável pelo Setor de Lici

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná

- E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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