
PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

00i

Estado do PaÍaná

DISPENSA DE LICITAÇAO

No 712017.

Objeto - Contratação de sistema informatizado para

o setor de controle interno.

Valor Máximo - R$- 7.850,00 (sete mil, oitocentos e

cinquenta reais).

Dotação -

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.2006 Manutenção da Secretaria
Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica; 370.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, E 43. 3266.8100, X - 8ô.250-000 - Nova
Santa Bárbara, Pa raná - E - E-mails - licrtacao@nsb. or.oov.br - www.nsb.or.qov br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BARBARA

cNPJ N" 95.561.080/0001-60
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 - Centro
CEP E6.250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná

Fone: (43) 3266-8100 - Fax: (431 3266-8102
E-mail; ontrnsb@ b.or.oo v.br - Site: www.nsbjr.qov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: CONTROLE INTERNO DATA: 0110312017

PARA: CHEFE DE GABINETE

ASSUNTO: ContrataÇão de Sistema de Controle lnterno

Por meio da presente, venho solicitar a Vossa Senhoria, contratação de

a Sistema de Controle lnterno, para melhor desenvolver as funçÕes atinentes ao Controle lnterno.

O Sistema nos auxilia a implantar questionários, cadastrar ações, elaborar Parecer e Relatório

do Controle lnterno referente à Prestação de Contas Anual, bem como dar continuidade ao

processo de informatização, o qual já vem sendo utilizado no município, visando através do

emprego da tecnologia da informação, a modernização da Administraçáo da Prefeitura

M unicipal.

Atenciosamente,

R Souza
Controla nterna

,í,t n/^/ AtrUt tlRecebido por:

Assinatura DataNome

^.-\-/V 1,
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PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NoVA SANTA BÁRBARA - ESTADo Do PARANÁ

PROPOSTA

OBJETO: Prestação de serviços aplicados à tecnologia da infoÍmação na instalação,

treinamento, manutenção e suporte técnico para software de controle interno ao executivo.

QUANTIDADES E VALORES

O Valor total Global é de R$ 5.940,00 (Cinco Mil Novecentos e Quarenta Reeis).

Prazo de Validade da proposta e de 60 (sessenta) dias a partir da data do recebtmento

das propostas.

"O diferencial da BOEING & ROCHA está em náo cobrar consultoria e custo de

deslocamento para auxílio e orientação ao fechamento do PCA - Prestação de contas Anual,

que as entidades devem realizar mês de Março de cada ano".

Atenciosamente

Palmital, 30 de janeiro de 2017

cNPJ 05,406,6ô8/0001.5i

Boeing & Rocha Ltda.

Rua xV de novembro. 1284 - Centrc
CF-P ô5270-000 Palmrtal ' Paí3na
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ITEM DESCRTçAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01

lnstalação, lreinamento,
manutenção e suporte
técnico para software de
controle interno.

Meses 12 R$ 495,00 R$ 5.940,00

TOTAL Rs 5.940,00
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BOETNG & ROCHA LTDA - EPp. CNpJ, 0s.406.668/0001-57
RUA XV DE NOVEM BRO, 1284, CENTRO _ PALMITAL-PR. CEP.85.270-OOO

FONE/FAX: (42) 36s7-1s34 CEL. (42)9122-8s66 (VIVO) (42)9928-8958 (Tllú)

SITE: www.boeingrocha.com.br Email: suporte@boeingrocha.com.br

Sócio Gerente
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1403/2017 CqnpÍovante de lnscriçao e de Situação Câdastral - lmpíessão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
tlu:

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualqueÍ divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastfal.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL OA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRrÇÃo

05.406.668/0001-57
MATRIZ

COMPROVANT-E DE INSCRIçÃO E DE
SITUAÇAO CADASTRAL

DAÍADEÁEERÍURÂ
1411'12002

NOME EMPRESAÂIAL

BOEING A ROCHA LTDA . EPP

T ULO OO ESTAAE|ECIMENTO (NOME DE FAÀI'§IÂ)
BOEING & ROCHA

lcoEoEsc DA AÍMOÁDE EC

70.20.4.00. Atividades de consultoria em êstào empresaÍial, Gxceto consultoria lécnica gs êcíÍicâ

c rco EDEscRrÇÁo oÀs arMoÁDEs EcoN ICAS SECTJND

62.04-0-00 - Consultoda em tecnologia da lnÍonrÉção
69.20.6.02 - Atiyidades dê consultoria ê audiloÍia contábil e tÍibutária
85.99-6.04 . Treinarnento em desonvolviÍnento profis3ional e 9eÍencial
E5,50-3-02. Atiyidades de apoio à gduceçáo, êxcêto caixas escolare§
74.90-1-99. Outras atividades proÍissionais, cientííicas e técnicas não especiíicadâ5 ântêíonnênte
62.03-í-00 . DcsenvolviÍn€nto e llcanciamsnto do programas do computador não-cualomiáveis
G2.02-3-00 - DesenvolvimGnto o licênciamento de programas de computador customiáveis
E2.11.3.00 - Serviços combinados de e3critório e apoio administÍativo
82.99.7-99 - Outras atlvidades de serviços preslados prlncipalmente às empÍesas não especiíicadas antêdormente
E2.19.9.99. PÍeparação de docurnentos s servlços especlallzâdos de apoio adminlstrativo não especificados
anteriorlt|ente
77,33.1.00 - Aluguel de rÍÉqulnas e equipaínêntos para escíitórios
74.90.1.03. Sêrviços de agronomia e de consultoía às âtividades agrícolas ê pecuárias
69.20.6.01 . Atlvldades de contabilidad.
62.09.'1.00 . Suportê técnlco, manutenção e outros sGívlços em tecnologia da lnroÍmação
63.11.9.00 - Tratarnento dê dâdos, p.ovedores de sorvlços de aplicaçào e sêrviços de hospedagem na internel
61.90-6-0í - Provedores de acesso às Íed9s de comunicações
62.01-5-01 - Desenvolyl,nonto dê programas dê computador sob encomenda
46.51-6-01 . Co,ÍÉrcio atacadlsta do o ul amontos de info,mátlca

I.OGRÂOoIJRO

R XV DE NOVEMBRO

t@EDESCRIç tca
206-2 - Sociedado .osária Limilada

COMPLEMENÍO

CEP

85.270.000
BAIRRCVD ISÍR TTO

CENTRO

ENDEREÇO EIEIRÔNICO

NÚMEfo
't281

MUNrciPro

PALMIÍAL PR

TELEFONE

ENÍE FEDERÀTtvo REspoNsÁlc! (EFR)

6n\JLÀíÃo üreasrRÀL
,lítv{ )

@a nuAÇÀo cADAsÍR[

DAÍa DA struAÇÃo cADÀsTRÁL

07110t2005

sÍruAÇÃo EsPEcrA!

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

Emitido no dia 1410312017 às 16:09:07 (data e hora de BrasÍlia).

DATA DA sruÁÇÃo ESPECBL

httpsJ Mww. recd ta. Íazenda.gov.bÍ/pessoajuridicêy'cnpj/cnpjrevat m pressadlm prim ePag rE.asp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A-OS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: BOEING & ROCHA LTDA -EPP
CNPJ: 05./O6.66U000167

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que não constam
pendências em seu nome, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos 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 contribuiçôes sociais previstas

nas alíneas'a'a'd' do paÉgraÍo único do art. '11 da Lei nq 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.ba ou <http://www.pgÍn.Íaz enda.gov.bP.

Certidáo emitid uitamente com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN nq 1.751, de 0?r'1012014
Emitida dia 131022017 <hora e data de Brasília>
Válida até
Código de ertidão: AD5C.03D9.9111.3589
Qualquer emenda invalidará este documento

14
0812017 .
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CÁ,IXA
CAIXÁ ECONÔMICA FEOERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

05406668/0001-57
BOEING E ROCHA LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO 1284 / CENTRO / PALT4ITAL / PR / 85270-OOO

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: 22/02/2OLj 23103/ZOt

Certificação Número: 02581805557921

lnformação obtida em 02/03/20L7, às 08:58:05

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

htlpslÁMww.sifge.caxa.gov.ú/Emp.esdCrÍ/CrÍFgecFSlmprimirPapd.aspryARPessoaMatriz= 12187909&VARPess@= 12187909&VARUÊPR&VARlnsc 'll1
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CERTIDÃO NEGÀTTVA DE DÉBITos TRÀBÀTHISTÀS

Nome: BOEING & ROCHA LTDA - EPP (MÀTRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 05. 406. 668/0001-57
Certidão n' : 125908329/2011
Expedi ç ã
Va l- idade
de sua e

o: l4/03

x

às 16:03:19
180 (cento e oitenta) dias, contados da data

certifica-se que BoEING e ROCHÀ LTDÀ - EPP (litÀTRIZ E FILIÀIS),
inscrj-to (a) no CNPJ sob o n" 05.406.668/0001-57, NÃO CoNsTÀ do Banco
Nac.i ona I de Devedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base no arL. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.444, de 7 de julho de 2011, e

na ResoIuÇão Administrativa n" I41 0/2071 do Tribunal Superior do
TrabaJ-ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa luridica, a Certidão âtesLa a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelecimêntos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentlcidade no portâ] do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamênte.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacionaf de Devêdores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
]-nadi-mplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em senterÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclus ive no concernente aos
re co lhimen to s p r e w i d e n c i á r i o s , a honorários. a custas, a

emofumentos ou a recolhimentos determinãdos em Iei; ou decorrentes
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

/ 2011a9/
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

00s

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 016037871-27

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 16.993.043/0001-55
NOME: CNPJ NÁO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍlcado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e reÍere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como escumprlmento de obrigações tributárias acessórias

Válida ornec imento Gratuito

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

12t07t2017 -

Entudo via tntênêt Públia (1.n32017 16 U:10)
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0RÇAMENTO

www.neosoft.com.br
contato @ neosoft. com. br

NEOSOFT - lnformática e Sistemas
Rua Marechal Floriano Peixoto, s/ng - Centro

Palmital - Paraná - CEP: 85270-000

Telefones: (42) 9 9929-6465

A/C:

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - ESTADO DO PARANÁ

Objeto: Prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação na instalação,

treinamento, manutenção e suporte técnico para software de controle interno ao executivo

6 600,00

TOTAL Rs 7.850,00

O Valor total Global e de RS 7.850,00 {Sete mil, oitocentos e cinqüenta reais}.

* Prazo de Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da dôta do recebimento das propostas

Palmital,0l de Março de 2017

/eR aspn úPlryAk-- ;;;;r.
lgor Cesar Strujak - ME

CNPJ : 12.202. 125/0001-83

ITEM DESCRTçÃO UNIO qUANT VATOR UNIT. VATOR ÍOTAT

01 1.250,00 1.2 50,00

02
Manutenção e suporte técnico
para software de controle interno.

UN 01

72Meses

lnstalação, treinamento

550,00i
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Cc:rdenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débrtos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N" 016042664-02

Certidão fornecida para o CNPJ \,4F: 12.202.12510001-83
Norne: IGOR CESAR STRUJAK
Eslabelecimênto baixado ou prÍalisado no Cadastro de ContÍibuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direrto la Fazenda Pública Estadual inscrever e cobÍar débitos arnda não
registrados ou que venham a sei apurados, certificamos que, veÍiflcando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamas não existir pendêncras em nome do contÍibuinte acima identiÍlcado,
nesta data.

Obs.; Esta Ceíidáo enr;oba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e náo tflbulá-:a, bem como ao descumprimento de obrigaçoes tributárias acessórias.

Válida até '1310712017 - Fornecimento Gratuito

A autenticlda le desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
nda.or.oov.br

a. t1c aa t.teh et P,.tÍ...5 t.1ta,: -l i.li
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0izGOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL . SIARCO

NIRE
41 1 0684910-1

Para venÍcâr a âulenlicidâdê acesse www.tuntacomerciâl.pr.gov br

e inÍoímê o númêío 171231520 na Consulla d€ Autentic.idâde

Consurte dispo.ivelpor 30 das



0zútn17 Ccmpíovânte de lnscrição e de Situâçfo Cad6tral - lmpíessão

Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral 0ir
Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificaÇão da Pessoa JuÍídica e, se houver qualqueÍ divergência, providencie junto à
RFB a sua alualizaçáo cadastral.

REPÚBL]CA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICAffi
NÚMERO OE INSCRIÇÁO

12.202.',t25t0001-43
MATRIZ

CoMPROVANT_E DE TNSCRIçÃO E DE
SITUAçAO CADÂSTRAL

DATA DE ÁBERTU RÂ

02t07t20't0

NOMEEMPRESARIÂL

IGOR CESAR STRUJAK - ME

LO DO ESÍABELECIMENTO (NOME DE FANTÀSIA)

COOIGO E OESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5.01 . Desenvolvirnento de progÍamas de compuladoa sob encomenda

ENTE FED ERATIVO R ESPON (EFR)

sÍtuAÇÁo
ATIVA

ESÍU

CÔDIGO E oESCRIÇÃO oÁ§ AIMoADES ECONÔMICAS SECUNoÁRIAS

62.09.1.00 - Suporte técnico, manutenção e outros seryiços em tecnologia da inÍormaçáo
em na intemeted63.1í-9-00 - Tratarnênto de dados, s de hosrovedores de servi o e seÍYtsde lic

cóDlco E DEscRtÇÁo DA NATU RzÀ J uRÍD tcA
2t3-5 . Empresário (lndividual)

LOGRADOURO

R MARECHAL FLORIANO PEIXOÍO
NÚMERo

SN

AARRO/DISTRÍTO

CENTRO
MUNTCIPTO

PALMITAL PR
CEP

85.270.000

ENDEREÇo EtErRôNtco

COMPLEMENTO

sÂLA 0't

TELEFONE

(42) 9149-8947

DAÍA DA SÍTUAÇÃO CADÀSTRÁL

o2t07t20't0

sruAÇÁo EsPEcrÀr DAÍA oÂ stÍuAÇÃo EsPEctÁt

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

Emitido no dia 0?,0312017 às 11:23:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 02103/2017

https:rlír'ww. recd ta.Íaz enda.gov.bÍ/pessoaj uridicdcnpj/cnFi revaÍ m pÍêssâdlm pí im ePagi na.6p 1t1
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BRASIL Âcesso à informação

Certidâl lnteÍnel

Participe Serviços Legislação Canaisr9 ,sReeitaFederal ci1

CeÉidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 12.202.1251000143 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da lntemet.
Para consultar sua situação íiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Pâra maiores esclarecimentos, consulte a página Orientacões oara emissão de
Cêrtidão nâs unidades da RFB.

Nova Consulta

CERT'DAO

http:/ 
^,\ 

,w.íeceita.fazeída.gov.bí/Adicacoes/ATSPOiCertidadcrÉCmjuntalntêÍ/EmitecêrtidalnterÍÉ1.a§p?ni=121212ffi183Epass4ÊÍ§=1&tipo=1 111



CAI 'iA
02/03t2o17

§ Aluda

sERVrÇOS AO CTDADÁO

A CÁüA tID€ llÉ rtÉ.D0rAUO oÍYtDool DOWNI,OAD 
^{^P 

 DO gIE sEG{n À{.^ . u.PtÍNs^
Navegue pela CAIXA

tr
o
8i5

llrri: I:_F
ijn:rÍE:r.,.tirir(
Empregador

iiVÍCOS Al .lDAt)iô |.(T:. t-i.!s., la.ri.! t. Xi, i,.)i:r.,:
- lSi-:..1, i. :ê1--.-: :r:t,,-'.E7,_. .,--_-- lHstórtcodo

Histórico do Empregador

O H stórico do Empreqador àpresenta os registros dos CRF concedrdos
nos últimos 24 meses, bern como a srfuação de Íequlafldade apurada na
vigência da Crrcular CAIXA 2O4/2OO1 - de OB de janeiro a 22 de abrit de
2001.

Ins€riÉo: 12202125/0001 -83
Razão Socia|: IGOR CESAR SIRUJAK I'1E

l8/O3/2016 l8/03/2016 a rc/A412016

15/O2/2016 t5/0212016 a 15/,03/ 2016

2)/Ot/2O16 2t lot /2016 a 25/A2/2016

08/01/2016 0A/Ot/2016a06/02/20t6

20/L2/2015 20/12/20r5atB/01/20t6
0li12/2015 0L/t2i2AtSô30112/20ts

11/11/2O15 17/1,1/2A15àr0/12/2015

23/10/2ArS 23/10/2Ot5a2tltt/za15
04/10/2At5 04/t0/2OrSaA2/1t/2At5
15/O9/24t5 15/09/20t5a14/10/2015

27/08/2ots 21/0A/2o15 a25/09/2o1s
08/08/201s 08/08/201sa06/09/201s

t3/o7/20ts 73/07 /2o1s a 11108/201s

24/06/2015 24/06/20L5a23/O7l2Ot5

05/06/20ts 05/06/201s a04/07l20ts
17/05/2015 t) /05/)o15 a t5/06/21rs
2AiO4l2015 28/A412015 a 2t /05/2A15

09/04/20ts 09/a4/2otsa08l0sl2015

2l/O3/20t5 21/A3/2015a19lO4l2Ot5

O2/O3/2015 02/0312015a31/03l21ts

10i02/2ots tal021201sa11/03/20rs

22/O1/2015 22/01/2015a20/02/20L5

29/12/2014 29/12/2014 a 27 /0L/2015

OAi12/2014 OB/12/2O14aO6t01/2015

17/1112014 lJ/tt12014a1,6112/2O11

27/10/20t4 21/ tO/2014 a 25/11/2ot4

06/1O/2014 06/lO/20l4a04/1r/2014
r5/09/2AU 1s/o9/2A14 a r4/10/2ot4

25/OA/20r4 25/08/2011a23/O9/20t4

04/08/7014 04/04/2o74a02/09/2014

14i07/2Ot4 14/07 /2014 a 12/08/2014

23/06/2014 23/06/2014 a 22107 /2014

02/06/2014 02/06/2O:.4 a Ot/Ot /2Ot4
12/o5/2014 12/05/2014alo/06/20r4
23109/2013 23/09/2ot3a22/ta/2or3

htFs JÁvww.s ifç. caixa.go\r'. tr/C idadadc rflC rílF gec fSH isto.icosbnrs Re$d . asp

201603 1816114363617221

201602 1 507382061380259

20160 r.27063607966 51 5 0.1

2016010805 59 294 58 194 21

2A 15 1220 tO 184 11 4 41 259 0

2015120108102059348708

20151 1 1 11 150448672 2190

2015102311405095001215

201510040852441 1718964

2015091508571307971086

2015082709441507780905

2015080810221196878646

201507r3060138651 29323

20 15062401 305A6 1 437 40 4

2015060506075233908949

2015051706452178537101

2015042805393651725380

20 I 544 090815447 23t A3f 7

2015032 107511973156300

2015030208571 167258000

201s02 10032505855834 16

20150122044358103410 14

201412291054.1098380993

2014120810502988146132

20141 11708514885453113

2014 102) O7 243439 24A5AO

2014100607202720887480

201409 r 508372574 788001

20 110825 |026507 9 57 3A ) 2

2014 0804092 80994 0 20 906

201407 l4 14591801434800

201406230928264680761 5

20140602 r 1282568048 750

20 14 051 20907 07 90229 629

20 130923002357 A t 231 004

i, actssr sua coxra @

1t2
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G.M TECNOLOGIA IÍDA.

Soluções e Inovações e TI
'- 1,; .i ? i r-ll 6úí,,.tua I ii I

Ào Municíplo dc Novr s.nt. gárb.r. - PR

Ar roluçÕcr oíorccldar orgrnlztm e deíincm ptocctsôs, armlrênaÍn or drdor,3rrr*r

lnformações r auxlllam a gestão. lsso será allado a um portíóllo de serviços pâra sua

correta implementação, treinamentos de usuárlos e constante avaliação de

desempenho operacional parâ um funcionamento correto dos sistemas.

A crcolha de uma solução aderente a procegsos deve ser segulda pcla escolha de

serviços a serem adlcionados ao seu redor, compondo uma solução completa e

adaptada às necessldades especÍficas de cada Entidade.

A c.M TECNOLOGIA LTOA queÍ contribulr para que o Munlcíplo de Nova Santa Bárbrra,

evolua em sua testão, fornecendo uma solução completa, com serviços necessários

para que isso aconteça com sucesso.

Com lsso e com grande satlsfaçào que apresentamos nossa propostr.

Cordlalmente.

G.M TECNOLOGIA LTOA

1- Dcscrlção dos Serviçor a Sêrem PrestedoÍ

Llceaça dc Ulo: reíerc-sc ao valor de vcnda da cópla do SoÍtwarc comcrcialkado, que

fornece ao cliente o direito desses sistemes.

i ot,er i04r'l 99101-340íl
RuJ Srlvilstre Arrbrr.:ru Frrc'r'r,. J+ S:l.] 110. ti!, 3550l ii,r r',rili 'Jf dr,.D l'R

:4.'j
l-rt t /

l-/ I



x G.M TECNOLOGIA LTDA.
Soluções e Inovações e TI

Trclnlmcnto Bárlco: reÍere-se à transferência de conhecimentos relativos à utillzação

do Software instalado. É indispensável que os usuários recebam estes conhecimentos

e sejam conhecedores das técnicas necessárias para a operação.

Aturllt.çlo

1, Cor?etlva: vlsa corrlgir erros e deÍeitos de funclonamento do Software,

podendo, a crltério da G.M TECNOLOGIA, limitar-se à substltuição da cópia com

falhas por uma cópla corrigida. Não estão inclusas as ações que se tornem

necessárias, por uso incorreto ou não autorizado, vandalismo, sinistíos ou

apropriações indébitas.

2. Adaptrtlvr: vlsando adaptações legais para adequar o Software a alterações dê

Legislação, desde que não impliquem em desenvolvimento de novos

relatórlos/telas, novas Íunções ou rotinas ou ainda, alteraçôes na arquitetura

do Softwâre.

3, Evolutlva: vlsa gârrntiÍ a atuallzação do Software, âtravés dr adlção de novas

funcionalidades aos sistemas não exlstentes no momento atual, lsto é, não

previstas nas especificações técnices do instrumento convocatório, ou da

proposta apresentada pela G.M TECNOLOGIA, ou, ainda, inexistente no

momento do recebimento do software, sempre obedecendo aos critérios da

metodologia de desenvolvlmento da G.M TECNOLOGIA.

Dhtnó3tlco: reíere-se à prestação de serviços de Assessorla e Consultorla na avalirção

da sltuação atual e definição do cronogrema e ações para a lmplantação de cada

Sistema descrito nêsta proposta.

Éorrc. 104 t-i) 9!.)l0l -84(lü

RLrê 5.lv.strê 
^,Ibrorro 

i-rachrn, -]4 5.riõ 1iO ('i? Íi55ül 371 P.rto Br,rírc(r i'li

0 IL

, . -1'

"1,]



x G.M TECNOLOGIA IXDA.
Soluções e Inovações e TI

Conversão de Bese de Dadoc: caso hala necessidade, reÍere-se à migração dos dados

de um sistema para outro. Estará condicionada a viabilidade técnica e orçamento a

parte.

Parâmetrlt Éo: caso haja necessidade de utlllzação de mão de obra da G.M

TECNOLOGIA para executar a parametrizâção dos produtos, digitação dos dados, ou

quaisquer outros serviços que não estejam compreendldos no item "treinamento

básico", os mesmos deverão ser orçados caso a caso.

Suportê dc Rcdcs físicas ou lóglcas deverá ser orçado caso a caso.

1. Trrlnrmanto Ertr!: quando exceder a quantldade de horas determlnadas no

treinamento básico. Deverá ser orçado caso a caso.

2. Customk!ção: reÍere-se a prestação de servlços de anállse e programação na

adequação dos Sistemas para atender necessidades específlcas do Cliente

(definição após o diagnóstico e no decorrer da implantação do sistema). Estará

condicionada ao estudo de viabilidade técnica pela G.M TECNOLOGIA,

orçamento específico e prévio, devidamente autorizado pelo Cliente.

Atendlmcnto ê SupoÊe Técnico reÍerem-se a serviços prestados visando

esclarecimentos técnicos dos slstemas G.M TECNOLOGIA, podendo ocorrer através de

meios de comunicação ou assessoria técnica na sede do cliente ou na G.M

TECNOLOGIA.

Fone. 1046) 99 i01-8400

'iuô i,!v?sríÊ Ámbroiio Êr,)cí),Ír, 31:5ci; 1.1ú, CiP 855t'i-i 174 Fatc Br.inco Pii

0is

í
:-

-l :,.,.-
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G.M TECNOLOGIA ITDA.
Soluções e Inovações e TI

2- Sistemas.

Controle lnteÍno 600,00 t2 7.2@,00

Í)os Valoret: A pÍoposta de valores dos sistemas descritos acima para serem

implantado neste município será de 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos reâis).

3-Ouüas Despesas

Não estão inclusos nos valores desta proposta os custos de deslocamento,

hospedagem e alimentação, transporte aéreo. Todas as despesas correrão por

conta do cliente e poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados

pelo mesmo. Caso opte por reembolsar a G.M TECNOLOGIA a partiÍ de emissão

de fatura, os valores serão acrescidos de 15% de taxa de administração.

Durante a "lmplantaçãoffreinâmento", ou quando solicitada a visita de nossos

técnicos, será cobrado também o deslocamento à razão de 1/3 do valor do litro

de gasolina, multiplicado pelo ne de km rodados. São acrescidas também

despesas com alimentação e, se necessário, hospedaBem.

Todos os serviços, quando executãdos na sede do Cliente, terão as suãs

despesas cobradas.

a

a

a

4-Forma de Pagamento

Licença de Uso, Dlagnórtlco e Treinamento: À vista

Sendo que todas as cópias de software liberadas, incluindo o treinamento, até o dia 20

de cada mês, serão Íaturadas com vencimento dia 05 do mês subsequente.

Atuallzação Mensal: vencimento dia 05 de câda mês. Será cobrado a partir do mês

subsequente ao da liberação do sistema.

Conversão, lmplantação, Consultoria, Customização, Atendimento e Suporte Técnico:

vencimento dia 05 de cada mês.

fr

;rnc (üj6, i9lCi-ê400
,r,,.,;lv.s:,i..\'r.:br,-;;rc i;r,.',:, l1Sri3 1ii, (1., i{5!i\.j j7,l ):1tL'Br.iri.,, ;}li



)K G.M TECNOLOGIA LTDA.
Soluções e Inovações e TI

0
,1

ü

i.1..-.. 1 1-.'

5-Validade da Proposta

24/M/2Ot7

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

G.M TECNOTO

Pâto Brenco, 24 de fevereiro de 2017.

içne: i046) 991c1-l'14')tj

Ru:5,lveii,e AirurJliL) i'r.:;'r,r'. 
-jJ !':i.r lI r. ii)r ll55t'l :17'i Fal'l âriiri(:' iril



020312017 Coínp.ovante de lnscrição e dê Situaçáo Cad6vêl - lmpíêssáo

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral a2i

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍD]CA

NúMERo oE rNScRrÇÀo

23.8,1E.606/0001-87
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16t12t201s

NOME EMPRESÁRAL

G.M TECNOLOGIA LTDA . ME

Tfru Lo Do EsraBEEc rM ENTo (N oME oE FANÍÀsrÁ)

ENTÊ FEDERAÍIVO RESPON (EFR)

ATIVA

MOÍn/OOES|TU

c IGO E DESCRIÇ DAAÍMOÀDE EC

62.02.3.00 . Oosonvolvimento ê licanciámento dê to ramas d€ co utador customiávois

GO E OESCR OÀSATMDADESECON ICAS SECUNO
.6.51.6.01 - Coílárcio atacadista do equiparnênlos de lníormática

5E.íí.5.00 - Edlção dê livro3
62.09.1.00 - SupoÉe técnlcô, manutençáo e outros soíviços em t6cnologia da inÍormação
63,íí.9.00 - Tratarnenlo ds dados, provêdores de seryiços de aplicação e 3êrviços do hospodagem na intemêt
66.19-3-99. Outras atividadês auxllisres do! sêíviços íinanceiros não espocificadas anlêdormGnte
70.20-il-00. Atlvidades de con6ultoda em gêstão emprêsarial, êxcêto conaultoria técnica êspscííica
71,í9.7.01 . Sorviços dc carlograflã, topograíia ê geodósie
74.90.í.99 - Outres atividades proíiraionais, cientíÍicas e técnica6 não espgciíicadas antêdonnêntê
82.í1.3.00 - Sorvlços comblnados de êscritório e apolo ãdministiatlvo
82.í9.9.99 - Proparação ds docurnontos e servlços especializados de apolo administratlvo não especlricados
anteÍlonnênto
82.20-2-00 . Aflvldadês de teleatondlmento
82.30.0.01 . Seryiços de organização de Íeiras, cohgrossos, erposlções e fostas
82.99.7.99. Oulras ativldades do sêrvlços prestedos prlncipalmonle às empresas não especiílcades antGrlonnêhle
85.99.6.03 - TÍelnaÍnento êm info]mátlca
85,99.6.04 - TÍêlnaÍnênto êm dêsonvolvlmenlo proÍlsslonal e gergncial
85.99-6.99 - Outras atlvldados do onrino não especiflcadas anterlormenle
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G.M TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 23.848.606/000í-87 NIRE:412083086if 8

1" ALTERAçÃ 0 CoNTRATUAL E CoNSoLTDAçAo

RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de União Estavet com

Comunhão Parcial de Bens, maior, nascido em 2210411985, empresàí0, residente e domiciliado à Rua

Silvestre Ambrosio Franchin, 34, Bairro Fraron, Pato Branco - PR, CEP 85.503-374, portador da Cédula de

ldentidade RG no 5.645.599 SSP SC e ínscrito no CPF no 044.450.049-95;

ADILSON RAMOS DA MAIA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, maior,

nascido em 251141988, empresário, residente e domiciliado à Rua Marechal Cosla e Silva, 28, Baino

Trevo da Guarany, Pato Branco - PR, CEP 85.501420, portador da CNH N' 04167í9062 Dekan - PR,

RG n0 9.985.200-3 SESP PR e inscrito no CPF n0 057.622.759-57;

ALVACIR RIBEIRO REBELO, brasiieiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, maior,

nascido em 21n9n970, empresário, residente e domiciliado à Rua Sebastião Pereira de Oliveíra, 1245,

Centro, Alto Piquiri - PR, CEP 87.58G000, portador da CNH N" 005348650'l'1 Detran - PR, RG n0

4.785.527ô SESP PR e inscrito no CPF n" 724.858.849-00;

ANDRESSA BERLATTO, brasileira, solteira, maior, nascida em 06/034 992, empresária, Íesidente e

domiciliado à Rua Felipe Camarão, 136, Baino Pinheiros, Pato Branco - PR, CEP 85.504-650, poÍtadoÍa

da Cédula de Identidade RG no 10.610.092 6 SSP - PR e inscrita no CPF n0 087.930.839-71;

TEREZÂ BERNADETE MELOTO DOS SÂNTOS, bÍasileira, casada sob regime de Comunhão Parcial de

Bens, maior, nascida em 31/121958, empresária, residente e domiciliado à Rua Pinheiros, 4695, Centro,

Chopinzinho - PR, CEP 85,5ô0-000, portadora da Cédula de ldentidade RG no 1.648.483-0 SSP-PR e

inscrita no CPF n" 0'16.291.729-52;

Tem justo e conlÍatado na melhor forma de direito, como de falo constituido tem, uma sociedade

empresána limitada, que gira sob o nome comercial de G.M TEGi{oLoG|A LTDA - ME, inscrita no CNPJ:

23.848.606/0001-87, tendo sua sede e foro à Rua Silvestre Ambrósio FÍanchin, 34, Sala 01, Baino Fraron,

Pato Branm - PR, CEP 85.50&374, com seu ContÍato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob

n" 41208308648 em sessão no dia 16 de Dezembro de 2015, resolvem proceder a Primeira Alteração do

Contrato Social e Consolidaçáo Conkatual, de acordo com as clausulas e condições seguintes:

CúUSULA 1 - 0 obleto Social da empresa que é:

. 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informaçáo;

o 46.5'1-6-01 - Assessoria em informática associada à venda de computadores e periféricos;

JuNTÀ coMEÀcrÀ! Do EstÀ.Do Do pÀrÀNÁ - SEDE
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G.M TECNOLOG]A LTDA. ME
CNPJ: 23.848.606/0001.87 NIRE: 412 0830864I

2

1" ALTERAçÂ0 CoNTRATUAL E CoNSOLIDAÇÃO

. 58,'11-5.00 - Edição de livros;

. 62.02-3-00 - Desenvolvimenlo e licenciamento de progÍamas de computador customizáveis;

. 62.09-1-00 - Suporte técnim, manulençâo e serviços em tecnologia da informação;

. 63.11-9.00. Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na inlernel;

. 6ô.19-3-99 - Atividades auxi ares dos serviços financeiros;
r 70.20-4-00 - Atividades de consultoÍia em gestão empresarial, exceto consultoÍia técnica

especiíica;
o 71 .'19.7-01 - Serviços de cartograÍia, topografia e geodésia;
o 74.90-1-99 - Atividades pÍoÍissionais, cientiÍlcas e técnicas;
. 82,'11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
. 82,19-9-99 - PreparaÇão de documenlos e serviços especializados de apoio administrativo;
. 82.20-2-00 - Atividades de leleatendimento;
. 82.30-0-01 - Serviços de organização de Íeiras, congressos, exposiçóes e festas;
. 82.99-7-99 - Atividades de serviços pÍestados pÍincipalmente às empresas:
. 85.99-6-03 - Treinamento em iníormática;
. 85.99-6.04 - Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial;

o 85 99-6.99 - Atividades de ensinol
. 95,11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periíéricos;

Passa a Ser:
. 62.02-3-00 - Desenvolvimenlo e licenciamento de programas de computador customizáveis;
. 46.51-6-0'1 -Assessoria em informática associada à venda de computadores e peÍiÍéricos;

. 58.1 1-5-00 - Edição de livros;
o 62.09-1-00 - Supoíe lécnico, manutenção e serviços em tecnologia da inÍormação;
. 63,1 1-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na inlernet;
o 66.19-3-99 - Atividades auxiliares dos serviços Íinanceiros;
. 70.204-00 - Atividades de consultoria em gestáo empresarial, excelo consulloria técnica

especiíica;
o 71.19-7-01 - Serviços de carlogÍaÍla, lopograÍla e geodésia;

. 74.90-1-99 - Atividades pÍoÍlssionais, científicas e técnicas;

. 82.1'1-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
r 82.19-9-99 - Preparaçáo de documentos e serviços especializados de apoio administrativo;
. 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento;
. 82.30-0-01 - Serviços de organizaçâo de íeiras, congressos, expsiçóes e íestas;

,uNT^ COMIrcl^r
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G.M TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ:23.848,606/0001.87 NtRE:4120830864s

2

1" ALTERAçÀo coNTRATUAL E CONSOLTDAçÃO

. 82,99-7-99 - Atividades de serviços pÍestados principalmente às empresas;

. 85.99.6-03 - Treinamento em iníormática;

. 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

. 85.99.6-99 - Atividades de ensino;
r 95.'11-8-00. Reparação e manulenção de compuladores e de equipamentos periÍéricos;
. 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da inÍormaçã0,

CúUSULA 2 - A sede da sociedade que é na Rua Rua Silvestre AmbÍósio Franchin, 34, Sala 01, Bairro
Fraron, Pato Branco - PR, CEP 85.503-374, passa a ser na Rua Silvestre Ambrósio Franchin, 34, Casa
110, Bairro Fraron, Pato Branco - PR, CEP 85.503.374.

CúUSULÂ 3 - A vista da modiílcação ora ajustada, os sócios resolvem, por este instÍumento, atualizar e

consolidar o conttato social, tornando assim sem eíeito, a parlir desta data, as cláusulas e condiçôes
contidas no contrato primitivo que, adequado às disposiçÕes da reíerida Lei n0 '10.406/2002 aplicáveis a
este tipo societário, passa a ler a seguinte redação;

coNS0LtDAçÃO CONTRRTUaI

G.M TECNOLOGIA LTDA. ME

CNPJ: 23.848.606/0001-87 NIRE:412 0830864 8

ADILSON RAMOS DA MAIA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, maior,

l1
i--f
t /'a-

s
t)l)

/,/

R0DR|GO RAFAEL FERNANDES 0E OL|VEIRÂ, brasileiro, casado sob regime de União Estavel coq'1-,
Comunhão Parcial de Bens, maior, nascido em 2210411985, empresário, residente e domiciliado à Ruat J
Silvestre Ambrosio Franchin, 34, Bairro Fraron, Palo Branco - PR, CEP 85,503.374, portador da Cédula

ldentidade RG n" 5.645,599 SSP SC e inscrito no CPF n0 044.450.049-95;

nascido em 2511211988, empresário, residente e domiciliado à Rua

Trevo da Guarany, Pato Branco - PR, CEP 85.501-420, portadoÍ da

RG n0 9.985.200-3 SESP PR e inscrito no CPF n" 057.622.759-57;

Marechal Costa e Silva,28, Bairro

CNH N' 04167549062 Detran - PR

ALVACIR RlBElR0 REBELO, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parclal de Bens, maior,

nascido em 21/09/1970, empresário, residente e domiciliado à Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 1245,

Cenlro, Alto Piquiri -PR, CEP 87.580-000, portador da CNH N'0053486501'1 Detran - PR, RG n0

4,785.527-6 SESP PR e inscrito no CPF n" 724.858.849-00;

,ruNtÀ co!{ÊRcrÀ! Do EsrÀDo Do PÀaÀNÁ - SEDE
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G.M TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ:23.848.606/0001.87 NIRE:41208308648

1" ALTERAçÃO CONTRATUAL E CONSOLTDAÇÃO

ANDRESSA BERLATTO, bÍasileira, solteira, maior, nascida em 06/03/í992, empresária, residente e

domiciliado à Rua Felipe Camarã0, 136, Bairro Pinheiros, Pato Branco - PR, CEP 85.504-650, portadora

da Cédula de ldentidade RG n0 10.6'10.092 6 SSP - PR e inscrita no CPF no 087,930.839-71;

TEREZÂ BERNADETE MELOTO DOS SANTOS, brasileira, casada sob regime de Comunháo Parcial de

Bens, maior, nascida em 3111211958, empresária, residenle e domiciliado à Rua Pinheiros,4695, Centro,

Chopinzinho - PR, CEP 85.560-000, porladora da Cêdula de ldenlidade RG n0 1.648.483-0 SSP - PR e

inscrita no CPF no 016.291.729-52;

Tem justo e contratado na melhor forma de direito, como de íato constituÍdo lem, uma soci

empresária limitada, que gira sob o nome comercial de G.M TECNOLOGIA LTDA. ME, inscrita no

23.848.606/0001-87, tendo sua sede e foro à Rua Silvestre Ambrósio Franchin, 34, Casa 'í10, Bairro
FÍaron, Pato Branco - PR, CEP 85,503-374, com seu Conkato Social arquivado na Junta Comercial do
Paraná sob n" 41208308648 em sessão no dia 16 de DezembÍo de 2015, resolvem proceder a

Consolidaçâo Contralual, de acordo com as clausulas e condiçóes seguintes:

CúUSULA 1 - NOME EMPRESARIAL: A Sociedade terá a Denominação Social de G.M TECNoLOGI
LTOA.ME.

CúUSULA 2 - SEDE: A sede da sociedade será à Rua Silvestre Ambrósio Franchin,34, Casa 110,

Bairro Fraron, Pato Eranco - PR, CEP 85.503.374.

ParágraÍo Único: A sociedade podeÍâ abrir ou Íechar ílllat, ou outra dependência, median
alteração conlratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA 3 - OBJETO SOCIAL:

. 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computadoÍ customizáveis;

. 46.5'1-6-01 - Assessoria em informática assoclada à venda de computadores e periféricos;

. 58.1'1-5-00- Edição de livros;

. 62,09-1-00 - Suporle técnico, manulenção e serviços em tecnologla da inÍormaçâo;
o 63.1'1-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicaçâo e serviços de

hospedagem na internet;
. 66.19-3-99 - Atividades auxiliares dos serviços Íinanceiros;

4
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G.M TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ: 23.848.606/000í-87 NtRE:4í2 0830864 8

1'ALTERAÇÃO c0NTRATUAL E C0NSoL|DAçÃO

. 70.204-00 - Alividades de consullona em gestão empresaÍial, exceto consultoria técnica
específica;

.71.19-7{1 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

. 74.90-1-99 - Atividades profissionais, cientíÍicas e técnicas;

. 82.11-3{0 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

. 82.19-9'99' Preparação de documenlos e serviços especializados de apoio administrativo;

. 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento;

. 82.30-0-0'l - Serviços de organização de íeiras, congressos, exposiçóes e festas;

. 82.99-7-99 - Atividades de serviços prestados principalmente às empresas;

. 85.99-6-03 - Treinamento em inÍormática,

. 85.99-ô-04 - Treinamento em desenvolvimento proÍissional e gerencial;

. 85.99-ô-99 - Atividades de ensino;

. 95.1 1-8-00 - Reparação e manutençá) de computadores e de equipamenlos perifáricos;

. ô2.M-0-00 - Consultoria em tecnologia da iníoÍmação;

cúusuLA 4 - CAPITAL SOCTAL: O Capitat Sociat é de R$ 20.000,00 (vinte Mit) Reais, divididos em
20.000 (Vinte Mil) quotas, mm o valor nominal de RS '1,00 (um real) cada uma, integratizadas neste ato da
seguinte íorma:

a) RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA: lntegraliza neste ato, em moeda corente nacional o
valor de R$ 4.000,00 (Quatro lt/il) Reais.

b) ADILSON RAMOS DA MAIA: lntegraliza neste ato, em moeda coÍrenle nacional o valor de Rg

4.000,00 (Quako Mil) Reais.

c) ALVACIR RIBEIRO REBELO: lntegraliza neste ato, em moeda coÍente nacional o valor de R$

4.000,00 (Quatro Mil) Reais.

d) ANDRESSA BERLATTO: lntegraliza neste ato, em moeda corÍente nacional o valor de R$ 4.000,00
(Quatro Mil) Reais.

5

C.

t_/

e) TEREZA BERTIADETE MELOTO DOS SANTOS: lntegraliza neste ato, em moeda corrente nacional o,'"\,1
valor de R§ 4.000,00 (Quatro Mil) Reais.

Após as integÍalizações, o capital social Íica assim distnbuido:

PERC.%

JSNTÀ COI'IERCIÀ! DO ESTÀDO DO PÀNÀNÀ - SEDE
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G.M TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 23.848.606,0001.87 NIRE: 412 0830864I

6

RODRIGO RÂFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA 4.000 4.000,00 m%
ADILSON RAMOS DA MAIA 4.000 4.000,00 20o/o

ALVACIR RIBEIRO REBELO 4.000 4.000,00 20Yo

ANDRESSA BERLATTO 4.000 1.000,00 20%

TEREZA BERNADETE MELOTO DOS SANTOS 4.000 4.000,00 20Yo

TOTAIS 20.000 20.000,00 't00%

cúusuLA 5 - PRÂZO DE DURAÇÃO E lNiClO DE ATIVIDADE: O prazo de duração da sociedade será
poÍ lempo indeterminado, entretanto poderá ser dissolvida a qualquer tempo, desde que observada à

legislação vigente. A sociedade iniciará suas atividades em 16 de Dezembro de 2015.

CLAUSULA 6 - As cotas sâo indivisíveis e não poderáo ser transÍeÍidas ou cedidas a terceiros, sem o

consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçôes e prep direito de
preferência para a sua aquisiçào se postas à venda, Íormalizando, se realizada a cessão delas, a
alteÍação contratual pertinenle,

CLAUSULA 7 - A responsabilidade dos sôcios é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 8 - ADMINISTRAçÂO: A sociedade será adminiskada pelo socio RODRIGO RAFAEL
FERNANDES DE OLIVEIRA, individualmente, com os poderes e atdbuiçôes de Socio Administrador,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanlo, em atividades estranhas ao interesse socialou
assumir obrigaÉes em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autoriza@ de ambos,

CLÁUSULA 9 - PRO.LÂBORE: Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a titulo de PRO-LABORE,
flxada de comum amrdo, a qual será encargo da sociedade, nos termos da legislaçâo vigente.

CLÁUSULA í0 - EXERCíClo SOCIAL: Ao término de cada exercicio social, procedeÊse-á elaboraçâo do
inventáno, do balanço patrimonial e do balanço de íesultado econômico. O balanço será feito no término
do exercício social, em 31 de dezembro, ou semestralmente, a critério dos sócios, e será submetido à sua
aprovação, os lucros ou perdas apurados. O lucro remanescente será ajustado pela Íorma de Reserva de ,'-
Lucros a realizar, ou sua realizaçã0, e o resultado teÍá destinaçâo deÍinida por deliberaÇão em reunião de '-
sócios.

Parágrafo í0. Nos quatro meses seguintes ao téÍmino do exercicio social, os socios deliberarão
sobre as contas e designarão administÍador quando for o caso.

rl\ l

JImrÀ cosERctÀt Do EstÀ.Do Do pÀtÀNÁ - sEoE

,UNIA COMttCtÀL

cEÂrlFtco o REGISÍRO fr1 03/02/2016 lO:{5 SOB N. 2016064?312
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Lib.ttàd Bogus
SECRE'ÀIiIÀ GER,I.L

cuRurBÀ,05/0212016
HE. op!ê!âfâciI . p! . gov. b!

\

À và.lidadê d€ltê docll@nto, sê j.np!ê.so, ficr lujêito à co,,plovâçro d. su! âuE.ncidadê nôs respêcrlvôs polrài.rEforundo sêu. respectivos êódigos de vêrificàçâo

I
L.-.
.i )



ti: I

G.M TECNOLOG]A LTDA. ME
CNPJ:23.848.606/000í,&7 NIRE: 412 0830864 8

7

1'ALTERAç AO CONTRATUAL E CONSOLTDAçÃO

ParágraÍo 2o - Pelo Íato de a atividade social se consistiÍ em pÍestação de serviços, os sócios
entendem que é conveniente para o bom andamento da sociedade, e desde já deixam definido que as
participaçoes nos lucros poderão ser desproporcionais às participaçoes de cada socio no câpital social,
conforme autoriza o art. 1.007 da Lel 10.406 de 2002. Para deliberar sobre os valores e peÍcentuais, os
sócios realizarão reuniões mensais ou trimestrais, nas quais serão discutidos os valores dos lucros que
caberão a cada sócio.

CúUSULA í I - DELIBERAçÔES: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios
deliberarão sobre as contas do balanço patrimoniâl e do balanço de resultado econômico. As deliberapes
dos sócios, conÍorme Arl. 1.07'l e 1.072 seÍáo Íejtas akavés de alterações contratuais ou atÍavés de
reunióes, sendo estas dispensadas quando houver manifestação expressa dos sócios sobre o assunto. A
convocação dos sócios para reunião será feita através de AR ou outro meio idôneo que comprove sua
inümaçã0, com prazo de antecedência minimo de 05 (cinco) dias úteis.

CúUSULA 12 - FALECIMENTO DE SÓCIO: Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios, a

sociedade não se dissolvera necessariamente, sendo que os direitos e deveres do de cujos se transmitirâo
automaticamente para seus herdeiros diretos e legais, que designarão entÍe si um que os represente na

Sociedade, desde que legalmente capaz.

CúUSULA í3 - DESIMPEDIMENTO: O Adminlskador declara, sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a adminiskaçáo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçào

criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricaçã0, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, conka o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de deíesa da
conconência, contÍa as relações de consumo, Íé pública, ou a propriedade, confoÍme Aí. 1 ,011 do Código

Civil.

CLAUSULA 14 - Aplica-se subsidiariamente, no que couberem, as noÍmas referentes às sociedades

anônimas.

CLAUSULA 15 - FORO - Para os casos omissos neste Contrato Social, aplicam-se os dispositivos legais,

flcando desde já, eleito o Foro da cidade da Comarca de Pato BrancoiPR, para dirimir quaisquer dúvidas

onundas deste instrumento.

E, por estarem devidamente contratados, assinam o presente contralo em 01 (uma) via, obrigando-se por

si e seus herdeiros ao fiel cumprimento.

iIUNIÀ COMERCIÀI DO ES!ÀDO DO PÀRÀNÀ - SEDE
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G.M TECNOLOGIA LTDA- ME
CNPJ: 23.848.606/0001.87 NIRE: 412 0830864I

o

1' ALTERÂçÃO CONÍúiUlr- e COHSOL|OIçÃO

Palo Branco, 11 de Janeiro de 2016.

Vttà.^nAí1 ,? í ilr[,*--,a.
NOONIOOIiAFICL FERN-A}IDES DE OLIVEIRA OS DA A
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ALVACIR RIBEIR REíELO ANDRESSA BERLATTO

-\ e-rur < e.,,*o.J.,É- lr*r,-ú../"Jà.,.ú'
TEREZA BERÜADÊÍE UelOrO OOS SANTOS

JUN!À coMERcrÂ! Do EsrÀDo Do pNtÀIcÁ - SEDE

,UMIA COMTRCIÂI
OO FÀRANA

CERTIFICO O REGISIIRO Ui O5/O2/2OL6 10:45 SoB N" 20160517312
PROTOCOT.o: 1606473:.2 DE 02/02/2016. CóDrCO DE VF,RTFTCÀÇÀO:
PR1606a?312. NIRE: a12083086{8.
G,II TECNOIPGIÀ LtDÀ . HE
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02/03J2017

IiTIIHISTÉNIO DA FAZEN DA
Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoriaceral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A-OS TRIBUTOS FEOERAIS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: G.M TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ: 23.848.606/0001€7

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr ê inscreveÍ quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a cráJitos tributários adminislrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à PÍocuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabêlecimento matriz e suas Íiliais ê, no caso de ênte ÍedeÍativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administÍação direta a ele vinculados. ReÍere-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 Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov.bÊ ou <http://www. pgÍn.Íazenda.gov.bP.

Certidão emiti tamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 021012014
Emitida às
Válida até
Codigo de

dia OZOZ20'17 <hora e data de Brasília>

ertidão: 46C 1.5983.1628.3311
Qualquer rasu emenda invalidaÉ êste documento.

110ü2017
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CAIxA
CAIXA Ec,ONÔMICA FEOERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23848606/00o 1-87
Razão Social: G M TECNoLoGIA LToA lvlE

Endereço: SILVESTRE AI.IBRoSIO FRANCHIN 34 / FRARON / PATO BRANCO / PR /
85 503-374

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:27/O2|2OL7

Certificação Número: 2Ol7 OZ27 042511O670672L

Informação obtida em 02/03/2017, às 09:17:30.

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

a 28/03/20

httpsl Mww.siÍge.caixâ.gor'.ú/EmpíesdCríCrÍifgecFSimprimirPapd.asp?VARPessoaMatriz=25205827&VARPessoa=25205827&VARUÊPR&VARlnsc 1/1
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NZ N&Z - Assessoria em Gestão Pública
Av. lndependência, 125 - Fone: (43) 9132-5303 (Vivo)/ (a3) 9923-5167 (Tim)

CEP: 861.30-000 - Bela Vista do Pôraíso . PR

Email: nascimentoezanon@gmail.com

A

Cr..r'.,i..â...Ic,r.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR.

PROPOSTA

Objeto: Prestação de serviços continuados de informática, visando instala$o, manutenÉo,

trelnamento e suporte técnico para software de Controle InteÍno, conforme segue abaixo:

O Valor total Global é de R$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais).

A proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

Bela Vista do Paraíso, 07 de fevereiro de 2017.

Sidney Carlos do Nascimento
Sócio Administrador

rto.zgo.ors/ooo1.zo1

lll§clHlo I zÂltot r§§t§s0nlA [r0[

^Ar. 
lndependência, í25

. álil'i,l;,'ff ,3?;l ll :31,

rTEM DESCRIçAO UNID. QUANT.
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01
ManutenÉo do Software de
Controle Interno.

Meses LZ R$ ss0,00 R$ 6.600,00

02 InstalaÉo e treinamento UN. 01 R$ 1.000,00 R$ 1.000.00

TOTAL GLOBAL R$ 7.60O,0O



0Zú,'n17 CqnFovanle de lnscrição e de Situação Câdaslral - lmp.êssão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Coníira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadaslral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS]L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DIGA

0si

NUMEROOE TNSCRTÇAO

18.79E.615/0001.70
MATRIZ

coMPROVANT-E DE tNSCRtçÃO E DE
SITUAÇAO CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURÂ

23t0Bt20',l3

NOME EMPRESARA

NASCIMÉNTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA . ME

TÍÍULO DO ESÍABEIECIMENTO (NOri!E DE FANÍÀSIÂ)

NASCIMENTO E ZANON CONS E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA

cóotGo E oEscRlÇÁo DA ATMoÀDE EcoNôMtcÂPÂ,NctpÀr
85.99.6.04 - TÍêinâÍhento em d9sênvolvimênto pÍoÍissional ê gêíêncial

ENTE FEDERÂTIVO (EFR)

82.1í-3.00 - Serviços combinados de escritório e apoio administÍativo
82.19-9-99. Preparação de docuÍíêntos e serviços espêcializados dê apoio administrâtivo náo espêciíicados
anteÍiofiÉnte
85.99.6.05 . Cursos prepaÍatórios para concursos
E5.99.6.99. Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

cÔorco E oEscRrÇÃo oÀs ATMoÁDES EcoN ICASSECUN

E6.50-0-02. Atividâdes de proÍissionais da nutri

cóDrco E DEscRrÇÁo oANATUREZA JURlorca
206.2 . Socledadê Emprêsárla Llmltada

LOGRADOURO

AV INOEPENDENCIA
NÚMERO

't25
CO{IPTEM ENÍO
CASA 02 RESIDENCIAL MARIA
SOLEDAOE GAJARDONI

CEP

86.130.000
BÀRROOISÍRÍTO
JARDIM PRIMAVERA

r,tuN tclPto
BELA VISTA DO PARAISO PR

TELEFONE
(43) 3326-2030 / (43) 9í32-5303

ENOEREÇO ÉLETRÔNICO

sidneybvp62@hotmail.com

M 0 E srÍuaÇÁo oÂDASTRAI

SÍIUAÇÀO ÊSPECIÀI

DAÍ DA stTr..rAÇÁo c^DÀsÍRA
23tOA12013

oaÍa DA stTuÀÇÀo EsPEctÁ!

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

Emitido no dia 02J0U2017 às 11:26:15 (data e hora de Brasília). Página:111

O Copyright Receita Federal do Brasil - 0210312017

http6J rvww.rece [a.íazenda.gov.ú/pessoa, ur idica/cntj /cnp, re,//im pí êssadlm pfl m ePao na.asp 111
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO I/ERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEI\,4A INTEGRADO DE AUTOI.4AÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

NIRE
41 2 0769007-7

t'.) 2 /l::i!L-'',. .t,' S-41,n P1

DócúmenroAssinâdo Dortalmente 02y03/20'7
Para veriÍicar a autênticidade ac€sse www.iuntâcomercial.pr.gov.bí

ê rnforme o númêro 171231481 na Consultâ de Autenticidâde

consurta dispoôivel po. 30 drãs & Ptr'd.rr da eúbr ô CNPJ.77.968. 1 70/0001 -99

Y"j.'J:f;Xl#' você deve i.sralâ, o ceÍr,íicado da JUCEPAq
wwlv.lunlâcomercial.pr.gov.bí/certiÍc€do

\\t
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B RAS IL Acesso à informação

C€íüdáo lnte{net

Participe serviços Le8islaçáo
'""ü3 3

f I 
ReceitaFeden'"&,

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Rêsultâdo da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 18.798.61 5/0001-70 são insuficlentes para a emissão de certidão por meio
da lntemet.
Para consullar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientacóes oara emissáo de
CeÍtidão nas unidades da RFB.

CERT'DAO

http:/,vww.recertâ.Íâzenda.gov.ú/Aplicacoes/ATSPO/Certidadcndcoquntalnteí/Emitecertidêolnteínet.aspmpo=í&Nl=1879861500017o&passageôs=0 111

Nova Consulta
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CAIxA
CAIXA ECONOMICA FEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Socíal:
Endereço:

1879861s/0001-70
NASCIMENTO E ZANON CONSULTOR1A E ASSESSO

AV INDEPENDENCIA 125 CASA 02 / JD PRIMAVERA / BELA VISTA DO
PARAISO / PR/ 86130-000

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: L9/02/20L7 20/03/2077

Certificação Número: 2 5155805730903

Informação obtida em O2/03/2OL7, às 09:19:10.

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

httpsl ,vww.siÍge.cdxâ.gov.br/EmpresdCríCí/Fg€CFSlmprimirPapel.asp?VARPessoêMalriz=2094901g&VARPess@=209íg01gEVARUÊPR&VARlnsc. 111
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NAscrtrEl{To E zAr{ol coNSULToRtA Els§essontâ rrTD^t , uE
NIRE:4í207690077 ' '-: : r

CNPJ - 18.798.615rqr0í-70
SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL

coNsoLtDAçÃo Do coNTRATo soctAL
folha 0't/06

0í)- CARLA CRISTINA ZAI{ON DO NASCITENTO, brasileira, natural de
Santo AndÉ/SP, nascida em 31/0í/1969, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresária, poÍtadora da Cédula de ldenüdade RG no.
17.389.645/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob no. 122.382.77ü03, residente e
domiciliada na Avenida lndependência, no. 125, Casa 02, Resklencial Maria
Soleda<le Gajardoni, Jardim Primavera, em Bela Vista do Paraiso/PR, CEP:
86130-0fi), e,

02)- VICTORIA ZANON DO NASCIilENTO, brasileira, naturat de CascaveUPR,
nascida em 271092000, solteira, menor impúbere, esfudante, portadora da
Cédula de ldentilade RG no. 10.9ê4.680€/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob
no. O45.438.739-39, residente e domiciliada em companhia de sua mãe e tutora
nata, cARtá cRlsTlNA ZANON DO NASCrltEirTO, jí .quarificada n{El.ior;*.*-.
preàmbulo do presente, que a representa neste ato, únicas sócias da êhpresâ-1r;,''":,t::'(ii'(C
}IASCIHENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA . TTE, -' :;:ÍA.Yi
pessoa iurldica de direito privado, sediada na Avenida lndelendência, n". 12i,..-í*1;i^_
Casa 02, Residencial Maria Sobdade Gajerdoni, Jardim Primavera, em Bel4r,t';:-{\ii:
Vsta do ParaÍso/PR, CEP: 86í30-000, Íegistrada na Juntia Comercial /ô;.2 

*;,.;''1:
Paraná sob o NIRE 412076900TT, em 23108/2013, e primeira alteraÉoí :': ,:
contratual registrada sob no.2014O410597, em 1.4,n1n}fl, inscrita no CNPJ\ ':1.,'-' ,,.
sob ne 18.798.615/0001-70, resolvem, assim, atterer o contÍeto social: . ,'l:.--^- -.

CúUSULA PRJHETRA: A SóCiA CARLA CRISTIT{A ZANON DO
NASCIilIENTO, que possuÍ na sociedade 19.000 (dezenove mil) quotas, no
valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais), inteiramênte integralizados, retira-
se da sociedade em data de 30 de Abril de 2015, cedendo e transferindo suas
quotas, pelo valor nominal, para SIDNfl CARLOS DO NASClf,lEltTO,
brasileiro, natural de Apucarana/PR, nascido em 06/11/'1962, cesado sob o
Íegime de comunhão parciel dê bens, empresário, portador da Cédula de
Idenüdade Civil RG no. 3.501.205-2/SSP/PR, inscrito no CPFiMF sob no

408.544.009-82, residente e domiciliado na Avenida lndependência, no. 125,
Casa 02, Residencial Maria Soleclade Galardoni, Jardim Primavera, em Bela
Vista do Paralso/PR, CEP: 86130-000, o qual ingressa na sociedade pelo
presente instrumento.

CúUSULA SEGUNDA: A SOCiA CARLA CRISTINA ZANON DO
NASCIUENTO. declara haver recebido. neste ato. a quantia de R$l9.000.00
(dezenove mil reais), declarando ainda ter recebido todos os seus direitos e
haveres perante a socierdade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for,
nem dos cessionários e nem da socierJade, dando-lhes plena, geral, raza e
irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio ingressante SIDNEY CARLOS DO
NASCIIIENTO, aqui admitido, na condiçáo de cessionário da paÍte da cedente



UJb

NASCTUENTO E ZANOi{ CONSULTORIA EÂ§$ESSORIÂ Lrpâ , ME
NIRE: 4í207690077

CNPJ - t8.798.6í 5rm0í-70
SEGUI{DA ALTERÂÇÃO CO}ITRATUAL

coltsoLtDAçÃo oo CoNTRATO SOCTAL
folha 02/06

CARLA CRISTIHA ZAI{ON DO NASCIIIENTO, a partir deste contrato declara
conhecer a situaÉo econômico Íinancaira da sociedade e assume todos os
deveres e direitos sociais proporcionalmente as quotas cedidas e transÍeridas
pela cÊdênt6, pâssando a Íazêr partê integrante da socíedade, com idênticos
direitos e obrigaÉ€s assegurados aos demais sócios, conforme estão
dispostos no conlrato constitutivo e suas a[tera@es.

CúUSULA QUARTA: O capitel social no valor de RS2O.OOO,OO (vinte mit
reais), dividido em 20.000 (vinte miÍ) quotas de R$1,00 (um real), cada uma,
subscritas e integralizadas, em moeda conente do País, por força da cessão e
transfeÉncia das quotas, fica assim disúibuído entre os sócios:

sócros QUOTAS oÀ VALOR-R3
SIDNEY CARLOS DO NASCIMENTO 19.000 95,00 19.000,00
VICTORIA ZANON DO NASCIMENTO 1.000 05,00 1.000,00
TOTAIS 20.ü10 100,00 20.000,m

movimentaçÕes comerciais, tÍibríáÍias e trabalhistas, com poderes e

no entânto, em atividades e negócios estranhos ao interesse social ou assumir'
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de tercêiros, podendo,
no entanto, onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem
autorizaÉo dos outros sócios.

GúUSULA SEXTA o administrador declara, sob as penas de lei, dê que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenaÉo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a Grrgos públicos; ou por
crimê Íalimentar, de prevaricaÉo, peita ou subomo, concussão, peculato, ou
@ntra a economia popular, contÍa o sistema financeiro nacional, contÍa normas
de defesa da conconência, contra as rela@es de consumo, Íê pública, ou a
propriedade.

CúUSULA SÉlUt- A alteração do objeto social da eÍnpresa que era a
prcstagâo dÊ s€rvigos combinados dc Êscritório, preparagão dc documenlos c
serviços especializados de apoio adminisbativo, treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos,
seminários, cursos e palestras para entidades públicas e privadas, para a
prestação de serviços combinados de escritório, prêparaÉo de documentos e
serviços especializados de apoio administrativo, tÍeinamento em
desenvofuimento proÍissional e gerencial, cursos prepâratórios para concunios,
sêminários, cuÍBos e palesúas para entidades públicas e privadas, e atividades

E&io,*_;.;;.,
t-.à i];;i'i:' ' .: \r1;. .!

CúUSULA QUINTA: A administraçâo da sociedade caberá ao sócio, SIDNEYT
CARLOS DO NASCIilENTO, individualmente, em assuntos d Y

atribuições de dministrador, autorízado, o uso do nome empresarial, vedado;
-í'Ít\
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NAscrrENTo E zANoN coNsuLToRtA EÀssEssoNr uD.t . me
NIRE: 41207690077

CNPJ - í8.798.6í5r000t-70
SEGUNDA ALTERÂçÂO CONTRATUAL

coNSoLtDAçÃo oo counATo soclAL
Íolha 03/06

de profissionais da nutriçáo.

cúusuLA oTTAVA:- DA coNsoLtoAçÃo Do coNTRATo: À vista da
modificação ora ajustade e em consonância com o que deteÍmina o artigo
2.O3'l da Lei no. í0.4(E/2002, os sôcioe RESOLVEM, por estê instrumento,
atr.nlizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir
desta date, as cláusulas e condi@s conüdas no cont'eto primiüvo que,
adequando às disposk;ões da referida Lei no. 10.406f2002 aplicáveis a este üpo
socbtáÍio, pessa a ter a seguinte redação:

tfi6,,,--,;,-.,i];çgg
0ü PAtjÀ.:t r

0í)- SIDNEY CARLOS DO tilASCltENTO, brasileiro, naturar ..0{{ú}r:"t
Apucarana/PR, nascklo em 06/11/1962, casado sob o regime de comurrh-áb-'t :,'\i
parcial de bens, empresário, portador da Cédula de lderúidade Civil Rç)i". :;;t:-,.í: ":'3.501.205-ZSSP/PR, inscrito no CPF/MF sob no 408.544.009S2, reside[§ç 't?ii.;i l-;,r
domiciliado na Avenida lndependência, no. 125, Casa 02, Residencial Ítttári|.- -'',...1.'r.7
Soledade Gejerdoni, Jardim Primavera, em Bele Msta do Paralso/PR, çEÉ5f][.j:/
8613G000, e,

02)- VICTORIA ZANON DO NASCIilENTO, brasileira, natural de CascaveUPR,
nascida em 27109/2000, softeira, menor impúbere, esfudante, poÍtadora da
Cédula de ldentidade RG no. 10.981.680S/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob
no. 045.438.739-39, residente e domiciliada em companhia de seu pai e tutor
nato, SIDNEY CARLOS DO NASCIMENTO, já qualiÍicado no preâmbulo do
presente, que a repÍesenta neste ato, únicos sócios da empresa
NASCITENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA . TIE,
pessoa jurídica de direito privado, sediada na Avenida lndependência, no. 125,
Casa 02, Residencial MaÍie Soledade Gajardoni, Jardim Primaverâ, em Bela
Vrsta do Paraíso/PR, CEP: 8613G000, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob o NIRE 41.207690077, em 2310812013, e primeira alteraçáo
conúatual registrada sob no. 20140,íí0597, inscrita no CNPJ sob nq

18.798.615/0001-70, constituída enbe si, a sociedade limitada, mediante as
caguintes eláusulas

PRI A sociedade gira sob o nome empresarial de
NASCI]IENTO E ZANON COI{SULTORIA E ASSESSORIA LTDA - iIE.

àLÁUSULA SEGUIúDÁ: A sociedade tem a sue sede na Avenida
lndependência, no. 125, Casa 02, Residencial Maria Sohdade Gaiardoni,
Jardim Primavera, em Bela Msta clo Paralso/PR, CEP: 86130-000.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
NASCIMENTO EZANOil CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA -

NIRE: 41207690077
CNPJ - í8.798.6í5rm01 -70

q',
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NASCIf,ENTO E ZANON CONSULTORTA EÀS..SF'SSOdE LIP$ - Í'E
NIRE:'tí207090t077 "- :

GNPJ - í 8.798.6í 5iO00í -70
SEGUNDA ALJERAçÃO CONTRATUAL

coNsoLrDAçAo Do CoNTRATO SOC]AL
folha (X/06

CLAUSULA TERCETRA: O objeto social é a atividade de prestaÉo de serviços
combinados de escritóÍio, preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administraüvo, trelnamento em desenvolvimento
profissional e gêrencial, cuÍsos preparatôrios para concuÍsos, seminários,
cuÍsos e palestras para enüdades públicas e privadas, e atividades de
profissionais da nutrição.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas ativirlades em 23 de Agosto de
2013, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é dê R$20.000,00 (vinte mil reais),
dividido em 20.000 (vinte mil) quotas d6 R$'l,00 (um real), cada uma,
integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

,. '. . ,.4
,)ü p,l

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são irdivisÍveis e nb poderão ser cedidas
transÍeridas a terceiros sern o @nsentimento do outro sócio, a quem
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência
sua aquisiçâo se postas à venda, formalizando, se realizade a cessâo delas,
alteraÉo contratual pêrtinente.

CLÁUSUI-A SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

CLÁUSUIÁOTIAVA: A AdMiNiStração da sociedade cabeÉ ao sócio, SIDNEY
CARLOS DO NASCIIIENTO, individualmentê, em assuntos e
movimenta@s comerciais, tributárias e trabalhistas, com poderes e
abibuições de administrador, autorizado, o uso do ÍK,mê empresarial, vedado,
no entanto, em aüvidades e negócios estÍanhos ao interesse social ou assumir
obrigações seje em Íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo,

no entanto, oneÍer ou elienar bens móveis e imóveis da socie{ade, sem

eutorizaçáo dos outros sócios.

ÇLÀUSUA NONA.' Os sôcios poderâo de comum ecoÍdo, ÍixaÍ uma retirada
mensal, a titulo de "pr&labore', observadas as disposições regulamentadas
pertinentes.

à|ÁUSUIA DÉCIML Ao término de cada exerclcio social, em 31 de

QUOTAS % VALOR.R$.sóclos
SIONEY CARLOS DO T.IASCIMENTO 19.000 95,00 í 9.000,00
VICTORIA ZANON DO IIASCIMENTO 1.000 05,00 1.000,00
TOTAIS 20.(xn í(xr,00 20.m0,00,

dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, #,

1À ir
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sociedade, conünuará suas atividadês com o.s herdeiros, suoessores e o
incapaz. Náo sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou & .sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apuÍado e liquidado cohsq{g,pa --i

situaçáo patrimonial da sociedade, à dala da rêsolução, verificada em bâUrfstt'Âi

HASCTTENTO E ZANOil CONSULTORTA 
= 

ASieSSOnrÁ ilCÀ - me
NIRE: rlí207690077

CNPJ - í8.798.6í5r000t-70
S EGUNDA AL'TERAçÃO CONTRÂTUAL

coNsoltoAÇAo Do CoNTRATO S@IAL
folha 05/06

procedendo à elabora@o de inventário, do balanço patimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporçáo de suas quotas, os
lucros ou perdas apurdos.

CLÁUSUIA IMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do
exercÍcio social, os sócic deliberaÉo sobre as contas e designarão
administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉ IMA SEGUNDA: A sociedade podeÍá a qua§uer tempo, abrir
ou fecfiar filial ou outra dependência, mediante alteraçáo contratual assinada
por todos os sócios.

CLÁUSUTA DE MA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado
quê a sociedade se reolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉC\MA QUARTA: O administrador dectara
de que não está impedido de exercer a adminisbação
especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os'
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acêsso a cargos
públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou conüa a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de deÍesa da conconência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

àLÁUSULA DÉclMA QUINTA: os sócios declaram sob as penas da Lei, que a
sociedade se enquadra na condiçáo de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complêmentar no. 123, d6 14hZf2O6.

CLÁUSULA DÉCIMA SECIA: Fica eleito o foro de Bela Vista do Paraíso,
Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
rBultrantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contÍatedos, assinam o presenb
insúumento em úês üas de igual teor e forma.

'ilLEii.i
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SEGUNDA ALJERAçÃO CONTRATUAL

coNsoLtDAçAo Do CoNTRATO SOCTAL
folha 06/06

Bela Msta do Paraiso/PR, êm 11 de Maio de 2015.

c CRISTINA ZANON DO NASCITENTO

VICTORIA ZANON DO NASCII{ENTO
Rêprc!êntada poi seu pâi e futor nato,
SIDNEY CARLOS DO NASCMENTO

SIDilEY CARLOS DO NÂSCITENTO
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CoNTRATO SOCTAL DE CONSTTTUçÁO DE SOCTEOADE LtttTADÂ
I{ASCITENTO E ZAilON CONSULTORIA E ASSESSOR,IA LTtrÀ

01)- cARtÁ cn^EirllrA zlilou ob lr.escruenro, *orJo'Hflfl
Santo André/SP, nasf,iJa om 31/01/'1969, casada sob o regims de cornunháo
parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de ldentidade RG no.
Í7.389.649SSP/SP, inscdte no CPFILIF sob no. 122.3&.778-03, resik*e e
dofiriciÍlâdá nã Avên{dá lÍ}depêi}dênclã, no. 125, Cásá 02, Re66endál lvtâÍH
Soledade Gajardoni" Jardim Primavera, em Beh VistÂ do ParaÍso/PR, CEP:
8€130-000, e,

02r- VICTORIÁ ZAi{OÍ{ {rO ilASCflEt{ÍO, brasílcira, naturalde CasceveÍrFR,
nasdda em 27rffiÍ2@,; rclteira, rnenor impúbere, €§eldante, portadora da
Çédula de ldentidade RG no. 10.9&1.6806/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob
no. O15.2138.739-39, residente e domiciliada em coÍÍrpanhb de sua máê ê tutoÍa
nata, CARLA CRISTINA ZANOI{ DO NASCIMEilTO, já qualÍficada no
preffido do presente, quê a lepÍersentâ neste ato, eonstituem uma sociefue
limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1") - A sociedade giraÉ sob o noÍne empresarial de I{ASCIIENTO E ZA},fOI\l
COilSULTORI,A E AS§ESSORIA LTDA, e terà sua sde s domicllb na
Avenida lndependência, no, 125, Casa 02, Resideneiat Maria So!=dade
Gajardoni, Jadim Primavera, ern Beh Vista do Par*ísdPR, CEP: 8ô130-00O.

2") - O oôietivo social será o de áividades de consultorÍa e assesssria em
gestão de eÍÍpresas publicas e privadas, serviços coÍnbinados de escritórlo,
preparaÉo de docurnentos e serviços especializados de apoio administrativo,
treinamento em desenvolvimento profissional e gerêncial, cursos preparatórios
pâÉ concuÍ3oq searkÉrbs, cur€oa e pabssas pera €ntidadêE pÚblicas e
privadas.

31 - A socíedade inicíará suas atívidades na d?ti de regístro na Junta
Cornercial do Paranâ e seu prazo de duraçáo será por tempo.indeterminado.

§ ,í!) - O capital soeial sêrá de R$2O.000,00 (vinte mil reais), divÍdido em 2O.Ofr)
(vinte mil) quotas de R$1;00 (um real), cada uma, subscritas e integratizas,
neste ato, em moeda conente do País, pelos sócios:

- As quotas sáo lndíüísÍveís e não pod€ráo ser cedídas ou transferldas a
ros seín o consentirnento do ouúo sócio, a quem ftca assegurado; êm

ldade de ordil;Õeo e preço, o direfro da preilerilncia para sua aqubkp se
po8tâ6 à venrÍa, forrnalízando, se ígallzedes a c€€€âô delas, a atreÍâçáo
conffiual pertinentq

6s) - A Íêsponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, m*

DO PÂRÀII
QUOTAS vÂLoR-Ri{FCros

't9.000i0019.000 s5,o0CARIáCRIETINA ZANON OO NASCil/IENTO
1.000 5,00 í.000,sVICTORIA ZANON DO NASCIMENTO

20.ú00 ío0,00 20.oriúJto§oÍArs

#m
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coilTRÂTO S@IAL OE COTaSTITUIçÃO DE SOCIEDADE LHITADA
NÁ§CIIENTO E ZAN(IN CONSULTORIÀ E ASSES§ORTA LTDÀ

todos respondem solk]arienrente peb integralizaçâo do capital socÍolha 
0203

7E) - A aÍminis@o da sociedade caberá a sócia, CIRLACRHITIIú Z l{Oü{
OO i|ÂSCImENTO, individuaknente, em assuntos e movimentaçóes
cornerciais, tributáÍias e trêbalhistas, com poderes ê atribuíçôês de
administradora, autorizada o uso do nome eÍngÍesarial, vedadq no erúaíúo,
eEl etividâdes € negócios esfrenàos ao interese social ou assuÍY}k ob{EEgües
seja em favor de gualquer dos quotistas ou de teÍcêiros, podendo, no êntanto,
onerar ou alíenar bens rnóveis e ímóveis da socíedade, sêm eutorízaÉo do
outro sócio; ;

8a) -Ao téÍmino de cada exercÍob social, em 3'l de dezembro, a administÍadoÍa
prestaÉ contas iuúificadas de sua administração, pÍocedefldo à eHoração de
inrrentário, do bahnço patrimonial e do balanço de resultado econôÍnico,
cabendo aos sócios, na pÍoporÉo de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados;

98) - Nos guetÍo meses sêguintes ao témüno do exerckào sociel, os sócbs
déHbêíarâo soüÍe as coÍttás ê fuhnaÉo eúÍlÍnísfador quando for o caso;

1tr) - A sociedade podeÉ a qualquer tempo, abrir ou íeóar ftlial ou outra
dependência, mediante alteraçáo contratual assinada por todos os sócios;

Í1) - Os sócios poderáo de coEum âcódo, íixár umâ retiradá mensat, â titulo
de 'prühbore', úservadas, a disposições regularmênte p€rtinêntes;

12r) - Fal€cerúo ou interditado guahuer sócb, a sochrede cor$ftuará suas
aÍvndede6 cqn os heiúêlíoÉ, sucessoÍes e o iacapáz. ilão sêndo po§Éltêl ou
inefstindo inteÍesse destes ou do sócio Íemane?Fnte, o valor de seus
haveres s€rá apuÍado e liquidado com bâsê na sifuação patrimoniat da

- sociedade, à data da resofuçáo, verificada em balanço especiahnente\ bvantado:

tJnico: O mesrno procedimento seÍá adotado eÍn o{rtros casos eÍn
ade se resolva êm relação a seu sócio.

DO PARAI{
13a) - A adminisúadora declara, sob as penas da lei, de que náo está impedida

exeí@r â aAminisfaÉo da sociedade, por lei especial, ot efi1 viítudê dê
criminal, ou por se encontrar.sob os €feitos dela, a pena que vede,

que ternporariarnenê, o acesso a cargos públicos; ou por criÍne

mla
, de pÍevaÍicaçáo, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contra a
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra noÍmas d,e

da eonconência, eonÚa as relações de consurno, fé públiea, ou a
ropnedade;

14t) - Fi{:a eleito o úoro de Bela Msta do Paraíso/PR, para o exerclcio e o

,h
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GoNTRATO SOCTAL DE COilSTITUçÃO DE SOCTEDADE LIUTTADA

NÂSCITENTO E ZANON CONSULTORIA E ASSESSOR]A LTT}A.

cuÍnpdãrênto dos dirêitos ê obÍigações resultantes dêsê contrâtc 
foha 03103

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
instruÍnento eÍn 03 (três) vias de igual teor e úorma.

Bela Vistá do PâralsolPR, 
",, 

21 46 Âgosto de 2013

erusTlNAZ NOIIDOI{ SCreNTO

A ZAttON DO ltAsclmEirÍo
Rapwntada gor sua rnãc c tt tort nâtt
CARLA CRISÍNA ZANON DO HASCITÍENTO
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Ministério do Desenvolvirnento, lÍd'u6tsie e CoÍnércío Eldarior
§ecretaria de Õonrércb e Serviços
Depa*amenO ltacionat de Reg,istro tlo Comércio
JUNTACOMERCIAL OO€STADO DO PARÂNÁ

llrno. Sr.Múe JuÍrta Comarcial DO ESTADO OCTPARA|ú

A Sociedade ll SCltElfIO E ZANON CONSULTORI,A E A$SESSORIA LTDA, estabebcida
na AVENIDA 1iúDEPENDENCIÁ, 125, CASA ú2 - RESÍDENCíAL MARÍA SOLÉOADE GAJARDONÍ,
JÀRDIM PRIMAVERÀ BEIÀVISTA DO PARÀSO, PR CEP:88.13G000, ÍBqueÍ evossa SeúoÍia a
aÍquivamênto do presenle instrumento e declara, §ob as peÍuls da Lei, que se enquadra na @rdiÉo
de MICROEMPRESÂ nos terrm da Lai Cornpternentar Íf í23, de 14l12/íBÉÉ.

Código do ato: 315
DescÍição do Ato: ENQUADRAITIENTO DE MICROEMPRESA

BEIáVISTA DO PARAISO/PR - PR, 21 de Agosto de 2013
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNoÊrucre TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 0110312017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pela Sra. Rosana Ruy de Souza, Controladora lnterna, solicitando a contratação de
sistema informatizado para o setor de controle interno, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

.1"

rrc Kondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100, Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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ffiffi$mPREFEITURA MUNICIPAL

Elalne
Setor de

k Scrnúos

CORRESFONDENCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 02 I 03 / 2Ol7

De: Departamento de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contrataçáo de sistema informatizado para o Setor de Controle
Interno.

Senhorita Contadora:

Tem esta hnaiidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataÇáo de sistema informatizado para o Setor de
Controle Interno, conforme solicitação da Sra. Rosana Ruy de Souza,
Controladora Interna, num valor máximo previsto de R$ 7.85O,0O (sete mi1,
oitocentos e cinquenta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

L
es

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenfio,8 43. 3266.8l00, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pf.eov.br

1
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* Iffiffiffi
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCT.A NTBRNN

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 02/0312017, hformamos a existência de previsão de recursos
orçamentários paÍa a contratação de sistema informatizado para o Setor de Controle Interno.
conforme solicitação da Sra. Rosana Ruy de Souza, Controladora Intema, num valor máximo
previsto de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração:
04.122.007 0.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 0210312017

Atenciosamente,

Lourita de S,ouza Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8 100, X - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - r.r ww. nsb. or.qov. br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 1): )

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0210312017

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Rosana Ruy de
Souza, Controladora lnterna, solicitando a contratação de sistema informatizado
para o Setor de Controle lnteÍno, num valor máximo previsto de R$ 7.850,00 (sete
mil, oitocentos e cinquenta reais) e informado pela Divisão de Contabilidade da
existência da previsão orçamentária através da dotação:

03 - Secretaria de Administração;
00í - Secretaria de Administraçáo;
04j22.0070.2006 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C u itk dos Santos
Setor de Li tações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 Noya Santa Bárbara,
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.or.eov.br - wwt.nsb.pr.-qov.br
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PREE EITUR,A MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀRÀ

Àv. Walfredo BiEtencourr de tloraes n" 222, lone/Eax 1043) 1266-8i04
cNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail sblnsb.or.qow.br - Nova SanEa Bárbara - Parâná

De: Assessoria Juridica
Para: Departamento de Lici tação

Parêcer.
Ref. LÍcitação, possibiJ-idade de Dispensa.

Trata-se de pedido de parecer acerca da

possibilidade de dispensa de Iicitação referente a

contrataÇào de sj-stema informatizado para o setor de

Controle Interno, conforme solicitação e

j ustificativa deste.

Esclarece-se que não

o mesmo objeto no decorrer do

houve cont ra taÇões

presente ano.

E mais, que a contrataÇão possuj- valor de no

máximo de RS 7.850,00 (sete mil e ortocentos e

cinquenta reais), havendo, contudo, propostas que

chegam ao patamar de R$ 5 . 94 0, 00 (cinco mil e

novecentos e quarenta reals), valor gue, muitas

vezesT nem chega a fazer frente com as despesas da

rea l- i zação do procedimento.

Só a titulo de argumentaÇão, nesse contexto,
a portaria de n. 117, de 13 de maio de 2008, fixou o

valor de R$ 30,37 (trinta reais e trinta e sete

centavos) como preÇo por centimetro de coluna para

publicação no DOU, sendo que são variadas as

publicações num processo licitatório e ocupam, sem

/'-..

\
Páqiàã 1de 5



PREEEITUR,A MT'NICIPÀI DE NOVÀ SÀNTÀ BÁRBÀR]A
Àv. r'ialfredo Bittencourt de Moraes ^" 222, Eone/Fax (043) 3266 8100

CNPJ N.. 95.561.080/0001-60
E-ma1L: prtursbcnsb.p..gov.br - Nova Santa Bárbara Pã.ana

05ü

sombra de dúvidas, mais que um ou dois centimetros
de col-una.

É o breve relatório.

I.
Conforme informações contj-das no presente

processo administrativo, consta o pedido pelo órgào

beneflclário, a dotaÇão orçamentária, conforme

parecer contábi1 para fazer frente a despesa com a

aquisição, bem como autorizaÇão da autoridade
competente.

Importante, ressaltar, que consta no

presente processo cotaÇão de preços que baLizaram o

valor a ser pago e justif icat j-va para a contrataÇão.

Em sede preliminar, deve-se salientar que a

presente manifestaçào toma por base, exclusivamente,
os el-ementos que constam até a presente data/ no

processo administrativo ora analisado.

Cabe sobrelevar, que o presente

adentra ao mérito administrativo, sendo

quanto as formalidades.

parecer nao

tão somente

II.
Iniciado o processo elegeu-se a modalidade

de dispensa em razão do valor a ser contratado,
conforme cotações realizadas pelo setor de LicitaÇâo

Págiqa 2 de 5



PREEEITT'R.A MT'NIC IPÀI DE NOVÀ SAITÀ B]{RBÀRA
Av. l{alfredo BaEtencourt de Moraes n" 222. Eone/Eax (043) 326É-8100

CNPJ N.ô 95.561.080/0001-60
E-mail: plnjlsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - parana

0si

do Muni cipio,
reais ) .

nao ultrapassar R$ 8.000,00 (oito mil

Conforme previsto na Lei 8.666/93, em seu

artigo 24, inciso II , estão previstas as hipóteses
da dlspensa em razão do valor. Senão Vejamos.

"II - para outros serviços e compras de
vafor até 10?; (dez por cento) do Iimite
previsto na aIínea "ar', do incj-so II do
artigo anterior e para alienaçÕes, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se
ref.iram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma so vez; (Redaçâo
dada pela Lei n" 9.648, de 1998)".

Assim, oplnamos pel,a possibilidade
contrataÇão, uma vez que pelo valor a ser pago

expressa autorizaÇào prevista em Iei.

de

há

III.
Nunca é demais lembrar, que para a

realizaçào do procedimento devem ser observados

todos os principios gerais da licitação e contratos,
bem como procedlmento previsto na Lei de Licitações
(Lei n" 8.666/93).

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentaÇão da contratada, a

fim de que a AdministraÇão contrate empresa j-dônea,

alem dos documentos de identificação da empresa,

deve a mesma apresentar Certidào de Tributos
Federais, Estaduais e Municipais, Certidão de

,-.\

eáqif,Ê 3 de 5



PREEE I TURÀ MTJNICIPÀT DE NOVÀ SÀ}.ITA B.I{RBÀRÀ
Àv. Walfreclo BiEtencourr dê }ioraes no 222, Ear'.e/Fàx (C43, 3266-810a

CNPJ N. " 95 . 561. 080/00C1-60
E-maif: pmnsb@nsb.pr.qov.b! - Nova Sanla Bárbara - Paraná

t.)Ja

Regularidade do FGTS, Ce rtidão
Trabalhistas, todos com prazo

procedimento.

avaliação técnico-administrativa
critérios adotados para a feri ção

remuneraÇão pelos bens, mesmo

acredita-se que taf atribui ção

discri-cionariedade administrativa.

Negativa de Débitos
para ode va f idade

IV.
Cabe salientar, que esta assessori-a exara o

presente parecer em atendimento ao art. 38 da Lei no

8.666/93, que determina a consultori-a do órgão
juridj-co sob o prisma estritamente juridico, não fhe

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade

dos atos praticados, nem anafisar aspectos de

natureza eminentemente técnico-administratlva.

De igual forma, cabe ser enfatizado
refoge à competência deste Órgão Juridico

que

a

aos

da

à

referente
dos vaLores

porque, s.m

é ine rente

Emitimos parêcer favorável, uma vez que o

presente procedimento encontra-se em consonância a

legislação aplicáve1 a espécie, bem como observou os

principios constitucionais aplicados a Administração

Pública.

Eo
intelecção da

nosso entendimento,

autoridade competente .

sal-vo m.efhor

Páginâ- 4 de 5



PREEEITI'R,A MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀNTA BÀRBÀRÀ
Av. walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Eax (043) 3266-8100

CNPJ N.. 95. 5 61 . 08 0 /00 01- 60
E-maiI: pmnsbLGnsb.pr.qow.br - Nova Santa Bárbara - Pârana

Bs3

Nova Santa Bárbara, 14 de março de 2017.

Gabriel Almeida 'dê Jesus

Procuradoria Juridi ca

Págrna 5 de 5



0si

§f,I$DR EÁREf;RR
PBEFEIIURÂ [IUNIClPÂL

Eslado do Pâraná

DTSPENSA DE LTCTTAçAO

N" 7l2OL7

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo Íro 2O|2OL7, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, paÍa CONTRÂTAçÃO DE SISTEMA

INFORMATIZADO PARA O SE"TOR DE CONTROLE INTERNO,

conforme solicitaçáo feita pela Secretaria de Administraçáo, e

sendo atendidas as normas legais pertinentes e na forma do

artigo 24, inciso ll e 26 de Lei 8666/93 e posteriores alterações,

caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárrbara PR, L4lO3|2OL7.

c o
,f
ndo

PREFEITO MUNICIPAL

Av. Waher Guimarães da Costa n'5'12, Fone/Fax (043) 326G1222 - CNPJ N.o 95 561 080/000160
E-mail: plnasb@.sd-a-çloü - Nova Sanla Bárbara - Paraná
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Poder
Executivo

Ano V

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

t Edição N' 955 - Nova Santa Bárbara, Paraná Terça-feira, í4 de MaÍço de 20í7.

I . Àtos do Poder Execltivo
PoRTAR|Â N" 039/2017

0 Preíeilo Municipalde Nova Sanla BáóâÉ, no uso de suâs atÍibuiÇoes legais e regimenlais, e conÍorme disposlo na lE slação deste Municipio, Íêsolve:

NOMEAR

Aí.10 - Ficá nomeado o Sr. SERGIO GoMES FERREIRA, poÍtado. do R.G n" 6.829.4690 SSPPR, C.P.F. n' 029.639.669-97, para o CaÍgo
EDUCAçÃO ESPORTE E CIJLTURA, âtrâvésdâ disposição tuncionaldâ SecÍêlâÍia de Estádoda Educaçáo, com ón!s para origem, mêdiânte Íessarclmento.

Art.20 - Ésla porlaria enlÍa em vigornesLa dâla, Íevogadas as disposiçoes em conlErio.
RElstíe-se, publique-se e dlmpÍa-se.

de SECRETARIo DA

Novâ Santâ BáÍbaÍa, 14 de maíÇo de 2017

Etic Kondo

Referente ao PreqáoPresencial n' 3220í6

PÁRTES: MUNICíPlo DE NOVA SÁNTA BÁRBARÀ, com sêde na Rua Wallredo Binencourl de MoÍaes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Pâraná, CEP - 86250{00,
inscíito no CNPJ sob n' 95.561 .0800001{0, e a empÍesâ Â},lGAl DISTRIBUI00RA DE MEoICÂMENÍoS LTDA, pêssoa luridicâ de dirêito pnvado, inscrita no CNPJ sob

n". 04-217.590i0001{0, cúm endeÍêço à Rodovia aa Uva,902 - CEP] 83402000 - Bairor Roça Grande, Colombo/PR.

oBJETO: Registro de preços para êvêntual aquisiçáo de medicamentos e materiais de Íisioterapia para suprkes necessidades da Secretaria Municipaldo Saúdê.

dâ maíca se daíá da uinle Íorma

REsPoNsÁvEL JURíDrco: GabrielAlmeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

0ATA DE ASSINATURA: 11 de maço dê 2017.

MARCA COTÁOA MARCAA SER EFEÍIVADALO]E côorco Do PRoDUTo lDEscRçÀo
Lote 107 IFENoBARB|TÀL loo MG2700 lJniáo quimca Íeuto

EXTRÁTO OO C RÂTO N" 8/20t7

REF.: lnexigibilidad. d6 Licitação n.02l20í7 - Credênciamento No 2/20'17.

PÀRIES: tilunicípio de Nova Santa Báóara, pessoa juÍidicâ de dirêito publico intemo, inscrito no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001{0, com sede admnisLÉtjva na Rua Wâlkedo

BltlencouÍtde Moraes,222, nesle âto ÍepÍesenládo pelo seu Píefeíto Municjpal, Sr. Eric Kondo, e a empresa MOY|lilED CLINICÂ ESPECIALIZÁDÂ ElRELl. EPP, inscÍita no CNPJ sob

^' 16.993.043/0m1-55, com sede na Rua Piaui,399 Salâ 1406 - CEP:86010420 ' BaiÍro: CentÍo, Londíina/PR, nesle alo representado pelo Sr. Wagner Cecílio da Silva.

0BJEfO: PrestaÉo de serviços médicos (clínico geral),

VALoR: R§ 8.m0,00 (oito mil reais), para cáda 60 (sêssentâ) horas mensâis lrabalhâdas.

eUZO Oe VCÊNCn: os lseis)meses, conlâdos a pârlk da assinafuía do presente lermo de clnfato, o! seja

SECRETARTÂ: Secrelaria Municipal de Saúde.

RECURSOS: SecretaÍia MuniopaldeSaÜde.
RESPONSÁVEL JURÍDICO:GabÍielAlmeida de Jêsus, oAB/PRn' 81.963.

0ATA 0E ASSINÂTURA CoNTRATO: 14934!lL

âté 13/09/20'17

De acordo com o- procedimenlo adminislrâtivo inslâuíâdo pelo Município de Nova Santa Báôara, objelo do protocolo n0 20/2017, reÍerênlê âo pocêsso de dispensa de

licitaÉo, paÍa CoNTRÂTAçAo DE SISTEMA INFoRMATIZAoO PARA 0 SEIOR DE CoNTRoLE INÍERNO, conÍoÍme solcilaÇ.ão Íeita pela Secretaria de AdministraÉo, e sendo

atendidâs as noÍmês lêgais pedinenles e na Íoíma do artigo 24, inciso ll e 26 de Lêi866683 ê posteíioÍes alteíaçoes, cáÍacteíiza'se a ÍeíeÍida dispeng de liciláÉo.

DISPENSA DE LICTÍACAO ff 7NU7

NoYa Santa BáÍbarà PR, 11i03/2017

Eic Kondo

PREFEITO MUNICIPAL

ll. Âtos do Pod.r Lêgislativo

lll- Publicidade
Não há a Íesente dalâ

Não há publiczçoes paÍa a pÍesente data.

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:Walííedo BittencouÍt de MoÍass n"222 - CentÍo

Fonê/Fax (43)326G8100
E-mail: diaÍiooíloal@nsb.pÍ.gov.bÍ

www.nsb.pr.gov.bí
www.lranspaÍenciapaíâna.com-br/doensb

Doo'renlo assrnado po. Cên[€do Og,lai Nova Sanrê
Baóara Prefe(úÍa Muôiopair 955610801)00160 -ÁC SERÀsa
- sue aurenrrodádê é qaranlrda derde qle úsua Êado arra!€s
do site: hllo /^rw.úânsoa.endaoarana com b.rdoensb/

o{l o o
r'-l
1,"à./

9Ííô[qÊrr.]tt[Y,i

l:l--rdi:fl:r.1
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Data Cancelâmento

CPF: 42715129s8 (lqgptD

Mural de Licitaçôes Municipais

056

Detalhes processo licitatório
nrorm.çôêr Ger.ir

Entdâde Executora I4UNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Anor 2017

No licitação/dispensâ/inengibilidade* 7

Modalidade. processo Dispersa

NúmeÍo edital/pÍocesso* 2Ol2OU

ecur.o5 proveÀiêht.r dê oroaÀi5moi intê.ràcion.i5lmultilôtêrài. de crédito

TCEPR

InstibJição Financelra

Conúato de Empréshmo

Preço máximo/Referência de pÍeço -

R$*

Data Publicação Termo rabficação

0300104122007020063390390000

7.850,00

1410312011

Ylllar

DescriÉo Resumida do Objeto* 6q666taç5q 69 sistema infoÍmãbzado para o setor de contole interno

Dotrção Orçamentána*

http://servicos.tce. pr.gov.br/TC EPR/M unici pâl/AM UD êtalhes Pr@êssoCom pía.as px 1t1



C. Procópio, Domingo, 19 de Março de 2017 Edição:

o

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bár
orsPÉ sa oE LrcrraçÁo ta.7r2or7

Oe acoído com o procê<liín€nto âdmirslralivo irslâurdo pelo Municipio dê
Nova saniã Bárbà.d oDÉo do píolocolo n'20l20i7. míeÍente ao p.ocês§o de
dispensâ ds lElãçáo, parâ CO{TRATAçÃO OE SISÍEMA INFORMÂÍIZ OO
PARA o sÊroR OE CONTROLE INTERNO. conÍo.m€ sotorâÉo íeiua p€la
secrelana dê Âdminisl.ãçào, e 9êndo âlendirâs âs nqmâs legâis PoÍlin€nles 6
ne Íomá do árl'go 2,1. iÍrciso ll e 26 de Lsi 8666193 . posl.Íid€3 alleÍãçó€s.
cê.ácleÍrá-se a relcírda disponsã dê llcrtâçào. Novâ Santâ 8á,bêrê PR.
14t03t2017

E.ic Koado - PREFEITO llUNICIPAL

xLs rbrrr! Rdú
!I1gÊ-@- lg!êl!-

avlso DE LrcrÍÀçÀo pRÉcÃo PRÉSENCLAL N.12/2017 . sRP
Ob,elo Conllalaçào deomp..sa esp€cialirâda parâ piestaÉo ds s€.viPs d€

mânutênçáo dos ponios dâ ilúmrnaÉo públK3 do muíticipio de Nova sántâ
aáÍbaía Íço Mênoí pÍ€ço. poí lole. R.cabm€nio dos Envelopês: Âlé às
09h3om,n dod,a 30/03?017 lmio do PEoáor O,â 30/03,2017. ás 1ohoomh

Preço máxmo Rl 56.655.50 (c4rquenLc . sêis m'1. sêrsc€ntos e onquênrâ ê
cnú) Íoàis e chquenlâ c€ílavos) inloÍmaçõcs ComplorEtrtarês: pode,áo seÍ
obtidas em ho.âno de e4€di€nte na PrcÍellurê Múniciprl dê Novâ Sania
Anbara. srlo à Rua WâríÍedo Blilsocouí d6 Mo6es nc 222, pêlo íon€:213-3265-
8100. por Emil: l!.'ur rg'.Jn'b.D' t lrt ou pelo sile r:: n.h frr.,\ hr

Nova Sânrâ aárbaÍa. 15r03I2017.
Fabio tt.níiqu€ Gom.. - Pí.go.iro . Portât i. n'016/20í7

Ávtso DE LtcrÍÂçÀo pREGÃo pREsEt{cqL' 13/20t7 - 8RP
objero Regisrro dê píeços pâía evênlsal GoílEaL.Éo de emPlêsâ pâÍ.

pÍesbçáo de 
'eryiçosdeoncinei.os. 

Trpo M.nor pE9o. poí íem.
Recêb'mento dos Enveroo€s. Alé ás 1 3h3omn do d'a 30,{31'20 i 7.
hrc'o do PÍegáo OÉ 30/03/201 7. às 14 hoortrh
PÍeçomer,m. RS207 414.0O(duzentos6setem .quâúoc.ilosêquâloaâ

rears) lnÍlmeçô6s Complem€nlares: poderáo s€r obliias âm ho.áÍio d€
expêóenlê nâ PÍeÍeilura MuniopaldeNoya S5õia Báôâ.â. siloà Rua WalÍiedo
Brrlen€ourt de Moíaes n' 222, polo ÍonE' 43.1266-ô100, por EÍnâil:
l,(, tr( Jo rj, \l!.ü$\ l,.oupelosrls*j!q!t!h l:I g,\'-b,

NôÉ SànbAàrbáE. !5/03/2017.
F.bio H.nriqw Gom.. - Pí.golno -Podari. n'015/2017

Âít- 2 A pí€s.nt€ Poít8Íra enlíà om ugo
rêyoqârÉo-s€ roda! as Ú6po§içõ€s cdúá
nutçD de 2017

Eric Xordo - Prek

,
EXTRATO DO CONfRAIO N'E/20'I7

r{EF hêrqrbúdàde dê LirrláÉo n.'21201 7 . c.€donciâmenlo Nu 2/2017
PARTEs. Mun.clt,o de Novâ Sãnlâ Báôârâ.pêssoaiu óca de dneito púu'co

nrerno ,nscnlo m C N PJ sob o oô 95 5r;1 OEOmOol -60. com s€de âdm'nslraúva
na Rua WalÍrudo B.lteocouí dô Moíaês 222. nesle âlo.ePrescnlado peb seu
Pr€,ê(o Munic'oa|. Sr. Eric (oodo, ê â êmpÍêla MOvl M€O CLINICA
ESPECIaLIZAOA EIRELI . EPP. ,nscdlâ no CNPJ sob n' l6 993 Bl3/0001.55.
o,n sêde ôá Ruâ Pbui.399 Sàlâ 1{06. CEP: 86010420 - Aaúro: Cento.
Londnna/PR. n€slê ãlo Íêp.ls€nrado pek, sr. wagndcscilioda silva.

O BJETO: Pr6sráÉo dê servços médico§ {cl in'co g6Íal).
VALOR: RS 8.000,00 (ono m'l Íeãis), paÍa câda 60 (s€sseolã)horâ3 mênsáis

nabarhàdas. PR 20 oE vlGÊNClÀ'OG (sáis) mos€s, conládos â partir dã
assinatuíado píssenlê iêíÍno de conlrato. ou seF, âlé 130§2017.

SêCRETARIa Se.Jêlana Munlcipãl de Saúde
RE cuRSoS: Seci€rada Munic'parde S.údê.
RE s PoNsÀvEL JUR iolcor Gabriel Almeida de Jesus. oaB/P R n' 81 .961.
DArÂ DÉÀSSINÀTUFIA CONTRATO: L11912014

Pnu\\o lr.ilrki o rulrJdu $h u n. L,l,i/ li
htraà! rl.q \ nfltos l{rr rrn {n!,id Je .

tol.mc (r.anrinlúrlo. lr.n d..r

à!trrlr, c.r (uto lútr| !unsl.' rux,nr.(i

onrlrlopc,/rlk!trturlJ(Jo ü tlrrl r! rr,r I rrc (1u .

Iin er,rr rlit!!, (, lúuvlnrüo rxe

r(JÍ,dú tf,lr ú,uh P'quírktrr. I'rn(lirà.

d(r.hi'rinJo onvJ .b.í,r,' rlo nr!Ínu. ) r '

'l.nLnxlírrnr 
i nh'1trrü úu fl((1.\u,lr ltr rt 

'

NúrJ Sr lJ [-t'br,r. l0l0]/17EXTMTO DO CONÍRAIO N'9/2017
REF PÍegáo Píes€n€ral n.o?/2017
PARTES: Munrciplo de No!a SsôlÀ Báôarâ. pessoa tuíiú€ de dteito pobhco

rnlc!íá 
'nscr,tá 

Íro CNPJ scô o n' 95-561.080/0OO 1{0, com s€de adhin'slralEa
ná Ruâ walhedo Binêncouí de Moíaes, 222, nes!ê alo rcpresêôlãdo pêlo s€u
PÍeÍs,ro Mun'cip.l SÍ. Enc KOído. e a empíêsâ SUELIApARECTDÀOA SILVA '
vÊROURAS . ME usdilâ no CNPJ sob n' 05.€42.539/0001-02. com sede na
Avenld, Cicêro Eill€ncourr Ro<krgues- n 4 52 . C EPr 8625GoOo - BârÍo: C€n16,
Novâ Sântã B.Íba,a/PR, neste ato re9Íesênlado pcla Sía. SueliAparecnâ da
S'r!a. OAJETO Aquis4Éo ds holtrlrutgrán,€úoi.

vaLOR RS 139 216.80 Ícenio ê tinlâ ê novâ mil. dvzsntôs erlê2âssêiq.ô,,< Â

rb{ rní-.}ro Srú

rdtnrÉ..úC#Ô
-§aE§3!á-

-e!=!-9--e.E!--

(
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
Estado do Paraná

Contrato no í0120í7

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

I'UNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA

BOEING & ROCHA LTDA, TENDO POR OBJETO A

CoNTRÂTAçÃO DE STSTEMA TNFORMATZADO PARA O
SETOR DE CONTROLE INTERNO.

Referente ao Processo de Dispensa de Licitaçáo n.o 712017

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Processo de Dispensa

de Licitação n.o 7t2017, de um lado, a PREFEITURA DO MUI{ICIPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa

juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o n" 95.5ô1.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, 222 - c,ento, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito

Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'5.943.1846 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no

018.008.959-50, residente e domiciliado nesla cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e, de outro lado empresa BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n0.

05.406.668/000'l-57, com sede a Rua XV de Novembro, 1284, Centro, Palmital - PR, CEP - 85270-000,

neste ato representada pelo seu Gerente Sr. Paulo Rocha, portador da cédula de identidade R.G. n0

í.165.9934 SSP/PR, inscrito no CPF no. 189.216.989-49, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e

celebram o presente contÍato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e

enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

0 presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de instalaçã0,

parametrização, keinamento e serviços complementares de manutençã0, atualizações e assistência técnica

do software 'SlSTElrA DE CONTROLE INTERNO", conforme consta da proposta apresentada na Dispensa

de Licitação n.o 7/2017.

cúusuLA SEGUNDA- DOS SERVTçOS A EXECUTAR

'l) Efetuar todas as instala@s e parametrizações necessárias para o perÍeito

tuncionamento do software "SISTEMA DE CONTROLE INTERNO";

2) Realizar treinamento operacional de 02 (duas) horas à pessoa designada para operar

e utilizar o sistema, no ato de instalação do software;

3) Efetuar serviços contínuos de manutenção técnica e atualizações de versão

necessárias para adequar o software à legislação vigente;

Rua WalÊedo Bittencourt de Moraes no 222, I 43. 3266-t100 - 8 -E6.250-000 -site-www.nsb
E-mail: ücitaçao@nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara Pr

.Dr.gov.br -
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

4) Dar suporte gratuito quando por telefone, fax ou via intemet, para esclarecer dúvidas

surgidas durante a utilização do software;(Oxx 42.3657'1534 -0xx-42-91228566 - paulorocha49@hotmail.com

e boeinorocha(ôvahoo,com. br)

5) Dar suporte na sede da contratante quando necessário, neste caso mbrado

separadamente, exceto quando o atendimento deconer de defeito do programa Íornecido.

cúusuLA TERCETRA - DAS oBRrcAçóES

Gonstituem obrigações da Contratada:

1) Não prestar informações ou declarações a respeito do presente conkato ou serviços

a ele inerentes, exceto quando obtiver declaração poÍ escÍito da conkatante;

2) Encaminhar mensalmente a Nota de Serviço para que seja efetuado o pagamento

pela contratante.

Constituem obrigações da Contratante:

1) Disponibilizar pessoal especializado para treinamento e instalação do software;

2) Disponibilizar equipamento adequado para instalação, equipado mm o sistema

atualizado da Microsoft Oífice (Excel e Access);

3) Manter o sistema atualizado para atender as disposiçoes exigidas pela legislação

peÍtinente.

cúusuLA QUARTA - DOS PREçOS

Pela execução dos serviços descritos neste conkato, a Conkatante pagará à

Contratada o valor mensal de R$ 495,00 (quatrocentos e novênta e cinco reais), totalizando R$ 5.940,00

(cinco mil, novecentos e quarenta reais). As parcelas mensais serão pagas até o décimo dia do mês

subsEuente.

cúusuLA outNTA - Dos REAJUSTAT ENTOS DOS PREçOS

O preço das parcelas mensais será reajustado a cada 12 (doze) meses pelo indice

de variação do IGP-M (índice Geral de Preços ao Consumidor) calculado e divulgado mensalmente pela

Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a substituí-lo.

CúUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O presente Contrato terá o prazo de vigência por 12 (dozel meses, pronogável

conforme disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n' 866ô6/93.

CúUSULA SÉT|MA - DA RESCISÃo CoI{TRATUAL

A rescisão mntatual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administraçã0, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n0 8.66683, e

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, I 43. 3266-t 100 - I - 86.250-000 - site - www.nsb.pr.gov.br
2
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amigável, por acordo entÍe as parles, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

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

PAúGRAFO ÚNICO - Quando o contratado der causa a rescisão do mnlrato, além

de multa de 200/o (vinte por cento) sobre o valor total do contÍato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a

uma das seguintes sanções:

a) Advertência;

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

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

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

Pública enquanto perdurem os motjvos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após deconido o prazo da sanção aplicada com base

no contido na letra'b"' 
cúusulA orTAvA. DAs sANçoES

Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste

contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem

prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por

cento) da avença.

cúusuLA NoNA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação mnerão por mnta da dotaÉo oÍçamentária n0 03 -
Secretaria de Administraçâo; 001 - Secretaria de Administraçào: 04.122.0070.2006 - Manutenção da

Secretaria Municipal de Administração; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica;

370.

CúUSULA DÉCIMA - DO FORO

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

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

seja.

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

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 20 de março de 20í 7

Rua Walfrçdo Bittencourt de Moraes no 222, I 43. 3266-t100 - I - E6.250-000 - site - www.nsb.or.gov.br -
E-mail: licitacao(ânsb.pr.gov.br - Nova Santa Bifubara - Pr

3
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/"t,/' ,y'-z
1líc(óndo

Prefeito Municipal - CONTRATANTE

aul
Gerente da Boeing a Ltda - CONTRATANTE

Souza

Controladora lnterna do Municipio - pelo Acompanhamento do Conúato

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,1 43.3266-t 100 - E - 86.250-000 - site - www.nsb.or.gov.br -
E-mail: licitacao@nsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Pr.
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Poder
Executivo

Ano V

I
Santa Báóâra, Parâná Segunda-ís tã,

EXÍRAIIOoO COiIIBATO r{" 1020í7

REF.: Disp€nsa de Licltacéo n.o 712011.

PARTES: Municiplo de Novâ Santa Báóera, pessoa iuídica de direito publico intema, inscÍila no CNPJ sob o no 95.56,l.0801000,l.60, com sede adminislrativa na
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato Íepresentado pêlo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa BOEING e ROCHA LÍDA, inscÍita no

CNPJ sob no. 05.406.668i0001-57, com sede a Rua XV de Novembro, 1284, Centro, Pelmilal - PR, CEP - 85270{00, neste ato rcpÍesentada pelo seu Gerente SÍ.
Paulo Roche.

oBJEIo: ContrataÉo d€ sistema lníormatizado para o 3€toÍ de controle intomo.

VALOR: R3 495,00 (quatocêntos o noventa s cinco Íeais), Ínensal, totalizando R$ 5,94),00 (cinco mil, novecentos o quarenta rêais).
PRAZO DE VIGENCIA: '12 (doze) mgses, contados da data dâ assinatura do conlrato, ou seja, até 19103n018.
SECRETARIA: Secretaria de AdministraÉo.
RECURSOS: Secretaria de Administ-aÉo.
RESPOI{SAVEL JURII}CO: GabdelÀmeida de Jesus, OABPR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA CO]{TRATO: 2OI(),2Oí 7.

TERTIO DE MO

PRESENCIAL NO U2O,I7. SRP

Aos 20 (vinte)dias do mês de março (03)do ano de dois mil€ dezessete (2017), eÍn meu Gabinete, eu EÍic Kondo, PreÍeito Municipal, no uso de minhas

aÍibuiÉes legais, HO 0L0GO o procedimento da LicitaÉo PÍegão PÍesencial n.o 8120í7, destinado o registÍo de preços paÉ eventual aquisiÉo de gênems

alimentícios, a favor das empresas que apresenlaram menores pÍeços, sendo elas:AilÂ ELIA DE JESUS ALIIEIDA 0397,(}8Et50, CNPJ n' 17.020.8í 0/0001{2,
num valor de Rl n.965,00 (setentr e sete mil, novecentos e sessenla e cinco reáis), ANTOT{IO FRÁ CISCO Rt Y & CIA LTDA - EPP, CNPJ n'05.306.008/0001-
02, num valor de RS í/$.088,06 (cento e quarenta e tr€s mil, oitenta e oito reais e seis centavos), ALIMENÍARE - AÍACADO DE PRoDUToS AU EilÍlCloS -
EIREU - E, CNPJ n" 23.123.54í0001-90, num valoí de Rt 93.675,92 {novenla e rés mil, s€iscentos e s€tentr e cin@ reais e novenla e dois cenlavos), ÀG.
ROSSATO DISTRIBUIDORA . E, CNPJ n' 22.490.940/000'l{0, num valor de Rt 1Í}.18r,7í (cenlo e cinquenta e três mil, oitocÊntos e oilenta e nove reais e

s€tenta e um cenlavos), ARCOS DE SOUZA ALXIEIDA COIIERCIAL- E, CNPJ n' 09,664.6'17/0001€6, num valoÍ de R$ 667,86 (seiscentos e sessenla e sete
reais e oitentâ e seis centavos), ]íARQUES ORENO DO PRADo & CIA LTDA, CNPJ n' 00,7a8.080/000168, num valorde Rt 25.198,90 (vinte e cinm mil, cênto e

noventa e oito reais e noventa centavos), suPRÂ AcEssÔRlos oE lxFoR ÁTlcA EIRELI IE, CNPJ n' 25.048.20í0001-78. num valor de Rt 11.982,69 (onze

^mil, 
novecentos e oitenta e dois Íeais e sessenta e nove centavos), II{VICTA ALIXIEiÍrOS LIDA - Í{E, CNPJ n' 72.272.149/0001-30, num valor de R$ í23.íí3,35

':c4nto 
e ünle e tÉs mil. cento e tÍeze Íeais e finta e cinm centavos) eCVB CoNSTANSKI E CIA ITDA E, CNPJ n'17.39a.5130001-27, num valor de R$

í.645,00 (um mil, seisentos e quarênla e cinco reais), para que a adiudicaÉo nele procedida produza seus juridicos e legais efeitos.

0aÍ ciência aos interEssado6, obseívados as píescíi@s legais peílinentes.

Eric Kondo
PreÍeito Municipâl

E ADJ

ÉxrRÂÍo Do cot{TRATo N'1í12017

REF.: lnorigibilidadê n.o 312017.

PARTES: unlcípio dê t{ova Santr EÉôarâ, pessoa juridica de direito publico intemâ, inscnte no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na

Rua Watíredo BinenmuÍl de Moraes, 222, neste ato repÍesentado pelo sêu Preíeito Municipal, Sr. EÍic Kondo, e e empresa AUDATEX BRASIL SERVIçOS LÍDA,
inscrita no CNPJ sob n.0 02.1,14,891/000145, om sede na cidade São Pâulo- SP, à Rua Gomes de Carvalho, 15'10, 3' Andar - Vila olimpia, CEP 04547-005, neste

ato reprcsentada pelos pmcuradorBs, Sr. LeandÍo Augusto Cíholico e Sí. AlorandÍê Ponclano.

oBJETO: ContEtaÉo do Sistema de Orcamsntos Eleúônlco AUDATEX.

VALOR: R$ 7.99.2,00 (5ote mil, novscêntos e novênta o dois rêals).

PRÁZO DE VIGENCIÂ: '12 (doze) mêses, mntados da dala da assinatura do conttrto, ou seja, até 1$03n018.
SECRETARIA: Secretârias Municipais,
RECT RSOS: SecÍetârias Municipais.

RESPoNSÁVEL JUdDICO: GabÍielÀmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
0AÍA DE ASS|I{ATURA COilTRATO: 2@92011

Dlário Oflclal Eleúônlco do Munlcípio d6 Nova Santâ Bárbara
Rua: Walfr€do B'tbncouí dê Morá6s n'222 - C€núo

Fon€/Faxr {43)3266-0100
E{náil: diarioofi cjâl@nsb.pr.gov.bí

r.ánr.nsb.pr.gov.br
$'\ri,,uansparenqaparana.com-h/(bsnsb

Do@É.to a3.àdo por C€.Íi6do BgrLãl - NoÍà Sanla
Baràár. Prebit á M'rrdp€l: 955610&Im1E - AC SERÂSÂ

-slÀ
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ro: 1379 C. Procópio, Quarta-Feira, 22 de Marco de 2017

a
ISPENSA OE LICITAÇAO
)a LEt 8.666/!t3
orspensa de L6rráção 0ô12017
22 0480 20.40
00
rlaC. úosiderarÉo a ncccssidade do
riâl óc 

^g!ã 
e EsgL'lo dc Nova Sanla

] DE LII.IPÊ2À. PRODUTOS DE
EAE CO'INHA
I ll cãLêi8ô66,93 rêndoem !isia o valor
.tcr.is ou S.ry,ços não al|rgc o lrnitc enr
i!!,.rçao desrês |lâteÍÉrs ou S€ryiçp dâs

& Cra Lldr no v.ror de RS= 612.80
Ceflâ"os =l e José FeÍ€Íâ Mendonça.
'n,s n,r laloí de RS- 214 31 (Duzenlos 6

\e2C17

nior 'DiÍÊloÍ do SAMAE

\oúo Íu\rcrPÁL D[ Ácti^ E r-§coro
r A Flir\DÀc^o N^ct()r{L oEs^tDE
\lrÂ sirBAR^ - P^RA\,i

Mlunicipal de
rtima - PR

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

CHÂÀíAOA PUALICA N' 3/2017
Oispensá de Licilàçáo n' E/2011 Procosso ÂdminlELarivo n'24120'17
OEJETO. Aquisçáo de íJú,Êí1s ôlx,Énl'cios dretàí'ente da Agdcrrtuíâ

Familiar e do EmpreendedoÍ E3 'li.Í Ãuril coDloírE §llllo.n.la.ls l-Gr n.'
i1.911 llrÍ), s Resoluçáo Fl'lOE rf 2cr2c l3 e Rosouçào FNOE í' 0O4r2Oí 5.

PERIOOO OE INSCRIÇAO. De 20 o:rr2017 à 17/0.{2017, d6 8túi}Íún. às
12hoomrm € das 13h00min ás 17ií)íJDrnr . no Selorde Licitâ(pês dâ PÍÉíÊl}Úrá
Munlcip3l d€ Nova Santâ BáÍbaía, §lluado nâ RUa Wâ|ftêdo gfltôÍrcourt d€
Môrães ô'222 - Ccnúo

EOITÂI. O êdúâl complelo êsrâ d slon,vel no Seior dê LKnâçõês dà
Prcíeitura Munrclpal dc Nova S&la Bá,U:rra. srtuado nâ Rua Wâlírsdo
Biltencourl dê l,loíaes n'222 - Ceiko e no stle { *q.:L\h Pr Âúv.b!. VÂLOR
TOTÂL: RS 30 000.00 (!ónta m,l reirs). Nora Santà BárbáÍa. 17 d€ maíço d€
2017

Eíic Xondo . PÍeÍeito M'hicipàl
Sórgio Gomes Fcíeirõ - S.crêt.1ío dc Edscâção Esport€. Cultur.

Maisã Viena . Nulricionislâ

17 Prê9ão Prcscnc,al nc. 017/2017

'lôva Fáhmâ Estado do Paíâná. Pessoâ
.scílá no CNPJ nr 75 828.4181000!-90.
j Íoslês. 420. rlova Fal'mÀ (PR)

Lr^CÊDC BR^SLL 90021576-ô0a c..nl
: !) íô -CcnlÍo - Novâ Fàlr,nâ -PR. CEP
2:Jl,o3ii,900 !'6á, inscnção Àlunicif al,r5
Sd !a dele dê Macedo Bíasri. inscria no

,sâ espcciaIzâda paía colelâ úe Íesrduos
rêlo. compíeendendo 1009Â (cem DoÍ
j,r!rcro dc nrLrn,cirro O conúâlado deve
Jxra) vez po. semána a colela delelá ser
Jem co ô no Danro dos f,less,as, d,spcr

pa.á aÍnrazenameilo e

sN uurcnlos e cÍrqucnl.' Ícn:s)

ÂvIso DÉ LIcIÍAÇÃo PREGÀo PRESENcIÂL N" I4nOí7 . SRP
Oblelc. RegrsÍoÕe !rc(Ds rê.r e!.xrluâ1.ôntÍ,rlàçãod€ serv@3 dô sddâ.
'llpo l,!eôoípÍeÇo poÍ r.te
Recêb:nrenrodos Envercles 

^rcàs 
rii,:lo'n,. dodrã06/04/2017.

lnrcodoPÍe!ào O s (jC,U.l,l0l a às1.ll'iillni,n
P.eço rn:rrimor RS 72 733.70 tstldrlJ c ,-lo,s nnl selecentos ê úinlE e lrês

Íeaise s€l€nlâ csntavos) ln'âÍ!1lagts (:ojrplen!enlaíss FdêÍão sâí obliles
em horàric do €xpclrcnic ôr f,rerüruín Lt!.lc,pald! l{ovâ Santa Bâôârâ. sito à
Rla YlzlÍ€dc Bitteocourl de Àiora.,s n: 222 pelo Íone: a3-1266-8100. por
Email.l.ir.. -r .L' ti J roul,er,rsrLe L.i\)r,-(\l'L

Nova Sanla BáíLrÍa. 2lr!3,201 l
Fabio Henhqúe Goo)os Prcgoero - Podaria n'016/2017

EXTRÁTO 3' TERMO AOITIVO
R6ÍêÍênlêáoconl.arono023r20r6 D,spensadsLic lãçãono011f20í6
PÂRÍES MUr.rlClPrO DE NO!^ S^NÍÂ B^R8ARA. pesroâ rurldica de

dlre,ic pubrico lôlêrôa. ns.rla fo C tl PJ iob . r' !5 56 1 .08CU00O1-60. coín sads
âdm'nislÍa|vâ na Rua \TJ kúdo B.llen.oúrr cc tuloíâos, 222. nesl6 ato
re!.ese.ládapeloSenhoÍPíeie lrtl ricrpr, Sr tncKondoeaS.â-Rosêni&)
i\lasc,menlo nscílâ no CPF n ljir iie O'j:l 97 RG n' 5269527-9. ra.lidânlos
donnciliada na RuôA.lor:d Rrií d. /rlor)!r .110 - CÉP 96250{00-BEiÍÍE:
Cetrlro. Nova Sa nL;r I Jiirí.rr PR

OEJEIO: Àqu,siçáo ar g! ,.)ros .Jr ,c,,r,c(,s ,r,.elamente da A€riqJlurá
Fam'riar e do Enrpreonded.r Faàrl,BÍ Rlrá corlorme §l' dl, àí !l Íb Lri nj
11.úr_:rÍ:r"e RÊsôluçãr Fr1DE..26'2rJ I I e tlesolução FNDE nc 004l20',15

Fi{/üO OE vlcÊàiCrÂ r.l.i,iS0irrIrnlj'i:s o! 5úrâ.rré 16/04/2017.
RiSPONSÂVEL JUrllL):irr Grb,,.-1,\!ne,í.rde Jesus. OÂo/PR n' E1.963.
3^TA L.E aSSIN^TURÀDO TERITO úE ADITIVO 17l03/2017.

o

Jo Pr.scncial n' 019/2017.PMNF
n, siào C€ Ápo o do Preqilo do [!.]n,.ip,o

EXTRÂIO OO CONIRAIO N'10/2017
RÉF Driircr)sa de Ltcn:r',iii 

^ 
" 7r,']017

P^RIES Nlln,cip,o dê Nora Srrla 3ãÍt'ar3 pessoâ luÍÍdicâ de dirêito
pLL,.r rÍor^4. (,sc,,Lr rJ CriPJ s-,D,r Í,'9:56i.080/0001-60, com sede
adn, x,slrà!'va ni, Run \i'!iÍÍe,lo a,l!1..o!rl d€ Moíaes. 222. n€ste alo
r€ i'e sê nlaílo rclc spu P, iie(1) l./ u. r,.jr3, SÍ E nc Koodo e a empÍesa BOEING
A ROCHÀLTO^. nscrlâf)Cl.lPJsol)no 05 406 601110001,57 coínsêd€âRuô
XV de Í.iovêmuÍo. r2i.J{. Ceri'o. Pâ ín lli - FR CEP - 85270'0m, nêat8 âlo
Ícprcson[ado peio 5er ccrcrxc s. PJllo âcc/ri

OnJEÍO ConlrâLrç.ro dú sr:lenrâ rÍortr\lllirdo para o selor de cDntrol6

\/ÀLOR RS;195.00 (qJ rílcorros c ôo,í.'nL) e crnco reais), m€nsal,
lol.lz3ndoR5 5 940.00(L,ncon, ôovecen lo s e iiuaÍen la rea,s ).

PR^ZO oEvlGÊNCrA 12«k,ro, c:c!.clftarosdddd(adaassinaluÍado

)ê l"1aÍçodê 2!17. re!n.am sona Sa ade
É t!*a Fànma tPR) enr sessão p!Dr,ca,
rr!smenro das hábilrlãcóes e pÍoposlês
," rlr-i,2.117-PLrNF. de ConlÍalaÇao de
o{lrr)t! ô!lr.o c Equ prncnto Ho§p Lzl;f,

p i,.ik rrs oL .irl.1.li,s
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PREFEITURA IVUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
0c.,

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSa Oe UCIilçÃO

N" T r 1<>tl

10.

N' ESPEcIFIcAÇÃo DOC oBs.
1 Capa do processo üK
2 Ofício da secretaria solicitando ol(
3 Prefeito pedindo abertura do processo 1,,/ l\
4 CotaÇões de preços (no mínimo 3) r"t(
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) ot
6 Contabilidade à Licitaçáo (Resposta dotaçáo) oí
7 Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) or(
I Parecer Jurídico oí
I Edital de autorizaÇão do Prefeito UK

Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário OÍicial do
Município). u<

11 PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) ok
12 Contrato 4
'13. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
()

Rua Walfredo Binencoun de Morâes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Biirbara. Paraná - E-mail - Iicitacao@nsb,pr.gqv br - rvsr'.n5b.pr.sov.br
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PREFEITURA NíUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DTSPENSA DE LICITAÇÃo N" z/2ot?

Aos 16 dias do mês de maio de 2017, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório Dispensa de Licitação rf 712017, registrado em 1410312017,

que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao no 064, que corresponde a este termo.

rE[oiw Sotttos
Responsável pelo Setor de icitações

Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bá.rbar4 Paraná

- E-mail - licitacaoansb.pr.sov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NoVA SANTA aÁRBaRa

Walfredo BittencouÉ de Moraes no 222, Z(43.3266.1222) CNPJ no 95.561 .OBO/OOO1-60.
Nova Santa Bárbara - Paraná

coRRESPONDÊruCte NrenltA N" 00,l/2018

DE: DAICE TOSTI DOS SANTOS Data:13/03/2018

PARA: SETROR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Aditivo de Sistema de Controle lnterno

Venho através da presente, solicitar a vossa senhoria, ADITIVO por mais 12(doze)

meses do Contrato no 01012017 - Dispensa de Licitação no00712017, Referente ao Sistema de

Controle lnterno da Empresa BOEING & ROCHA LTDA, conforme previsto na cláusula sexta do

contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei no 8.66/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

ATENCIOSAMENTE,

lÍ
Daice Tosti dos Santos
Controladora lnterna

lt , \-
4'1 I ,.1 L eRecebido por

dataome a



PREFEITURA IUUNICIPALffim#r 066

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 /03l2Ol8.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato f LO|2O17,

Senhorita Contadora

Em atendimento a solicitação da Secretaria de
Administração, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para que
seja aditado o contrato n" lO l2Ol7 , firmado com a empresa BOEING &
ROCHÂ LTDA, inscrita no CNPJ sob no. 05.406.668 / 0001-57, decorrente da
Dispensa de Licitação n." 7 12O17, cujo objeto é a contratação de sistema
informatizado para o setor de controle interno, nos termos do inciso 1" do
artigo 65, da Lei Federal 8.666193. O aditivo acarretará custos adicionais
para Administraçáo num valor de R$ 5.94O,OO (cinco mil, novecentos e
quarenta reaisl.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ekbte Santos
Setor de Licitaçoes

Rua Walfredo Bittencou( de lvloÍacs. n" 222, Centro. t 13. 3266.8100. )i - 86 250-000 - \o\ a Santa Bárbara - Parâná

E-Sile-\!\\'\\'.nsb ôÍ sô\ hr



PREFEITURÁ MUNICIPAIffiffi 067

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRRESpoNDÊNcta mtpnNa

Em atenção à correspondência interna expedida por vossa Senhorra em data de
19/0312018, informamos a existência de previsão para recursos orçamentários para que se.ja
aditado em R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quârenta reais), o contrato n" ll/2017,
Ílrmado com a empresa BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no CNpJ sob n..
05.406.668/0001-5 7, cujo objeto é a contratação de sistema informatizado para o setor de
controle intemo.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Nova Santa Biirbara, 1910312018.

'\
\__/\

/ -l)
,\

Laurita de Souza Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfredo Ilittencoun de Momes, no 222. Centro, t 41. 1266.8100, X - 86 2i0-000 - Nova Santa Bárbara - l'Àrâná
g - Site - §\\!.nsb.pr.gov.ltl



191O3t201A IGP-M ' índice Geraldê Preços do Mercado - Calculador.com.br

Calculador (/) / Tabelas (/tabela) / Índices Financeiros (/tabeta/indice)
/ IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado

068

IGP.M -
M ercad

I ndice Geral de Preços do
o

Atualizado em 1 9/03/201 8

Í Compârtilhar (https;//www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=httpl/www.calculador.com.br/tabela/indice/lGP-M)

com/inlenUtweet?url=http:/^^/ww.calculador.com. br/tabela/ind
share_buttono/o26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3

ice/lGP-
Dshare)

Fevl2018

0,07 ^

Corrigir valor pelo IGP-M (/calculo/correcao-valor-por-indice)

[,Criar alerta (email)

Ultimos 12 meses(/tabela/indice/lGP-M) 2017(/tabela/indice/lcP-M/2017)

2016(/tabela/indice/lGP-M/20'16) 2015(/tabela/indice/lGP-M/2015)

201 4 (/tabela/indice/lGP-M/201 4)

Acumulado 12

Mês Valor Acumulado Ano meses

Fevl2O18 0,07 0,8300 -0,4200

Janl2018 0,76 0,7600 00

Dezl2017 0,89 -0,5300 -0,5300

Nov/2017 0,52 -í,4100 -0,8700

OuU2O17 0,20 -1,9200 -1,4200

O Calculador.com.br não assume responsabilidade por defasagem, erro ou

outra deficiência em informações prestadas em série temporal, bem como

por quaisquer perdas ou danos decorrentes de seu uso.

http://www.calculador.com.bÍ/tâbela/indicê/lGP.M 1/6
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1910312018 https //www.sitge.carxa.gov.brlEmprêsa/CrflcrflFgeCFSlmprimirPâpel.asp?vARpêssoaMatriz= 12187909&vARpessoa: i 218790g&
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C/l'xÀ
CÀIXÁ ECC)NÔÀ,!iCA FEOERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRtr'

0 5406668/0001- s7
BOEING E ROCHA LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO 1284 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-OOO

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

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

Validade: 09/03lzOtB 07lo4/ 2018

CeÊificação Número: 2018030902171453802972

Informação obtida em t9/03/2018, às 08:01:07

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

https /Á,vww.siÍge.caixa gov br/Empresa/CÍflCílFgeCFS lmprimrrPapel.âsp?VARPessoaMalriz= 12187909&VARPêssoa= í 218790g&VARUf=PR&VARlnscr=05
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MINISTÉRIO DA FAZENOA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-GeÍal da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITos RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERÂIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nôme: BOEING & ROCHA LTDA - EPP
CNPJ: 05.406.668/000í -57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cob[ar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).lunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos ê Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Rêfere-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 n'8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão ennitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 211012014
Emitida
Válida a

'l 5:57:40 do d 0510112018 <hora e data de Brasília>
04t07t2018

Código controle d ertidão: 1 DF0.F80D.447 6.7 02F
Qualquer emen da invalidará êste documento

1t1



PREFEITURA MUNICIPAL
I
i * NOVA SANTA BARBARA 071

soLtcrTAÇÃo DE PARECER JURíDrCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 10/2017
REF: DTSPENSA DE LIC|TAÇÃO N." 7/20í7

PÍezado Senhor,

Solicito análise luridica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1012017, cujo objeto é a contrataÇão de sistema informatizado para o setor
de Controle lnterno, firmado com a empresa BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no
CNPJ sob no. 05.406.668/000í-57, com vencimento em f!lQ!l!0'!t, para prorrogação
do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, conforme previsáo constante na
cláusula sexta do referido contrato e nos termos do artigo 57, inciso ll, da Lei no

8.666/93

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 13 de março de 2018

Atenciosamente,

Elaine ristina Lud dos Santos

icita

Rua U allicdo B il rcncou ft dc \Íoraes. lll - Cep 86250-000- Ii)ne/l-a\(0ll) 3266 l'1100-CNP.J.\"95.561.080,1X)01-60
I:rnail: licitacao lJ nsb.rrr.gor.hr' - 'r.-ova Santa Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVÂ SANTA BÁRBARÂ
Av. Wâlfredo Birren.ourt de t\íorács n,r !2,, Fone,/Fáx (ôal) l,ó6-8roo

CNPJ -\.! 9r.16r.o80./ooor-óo

a12

E'mrrl: prn ! - nvova Santa Bárl,ara - Páraná

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Conrraros

Re[. Aditamento contratual - prorrogação de vigôncia

Fora encaminhado a esta Assessoria pedido de

parecer acerca da possibilidade jurídica da prorrogação do prazo de

vigência do contrato adrninistrativo autuado sob o n. oto/17, LÍavado

corn a Boeing & Rocha Ltda., objeto necessário pela Controladoria

Interna do Município.

E o relatório.

Qrando se aborda o tema: prorrogação de prazo

contratual adrninistrat ivo, e retratando urrra prestação de serviços, a

disposição pertinente é o inciso II do artigo 57, da Leí n. 8.666/q, Leí

Geral de Licitação e Contratos; regramento, pelo legis[ador oÍdinário,

que foi e está assim produzido:

"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei fícará ddstritd

à uigência dos respectiuos créditos orçamentários, exceto quanto aos

relativos:

Página í de 3
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tr*ll PREFEITURÀ MUNICIPAL DE NoVA SÂNTA sÁnneRÂ
.{v Wálfredô Bilencôurt de \Íoraes n! zzz, r-or:e,,Fax (o,t) rz66-8roo

Ch\PJ N- e e5.rór.oEo/.'ooor-óo
E1na,l, plnnsb(n',aah+r.say.E - 

^-ova 
Sán!á Bárbâra - I)âráná

0i3

Il - à prestação de sertsiços a serem executados de forma contínua, que

poderão ter a sud duração pron'ogada por iguais e sucessiuos períodos

com vistas à obtenção de preços e condições mais uantajosas para a

administração, limitada a sessentr meses;"

Isto é, os contratos para prestação de serviços,

celebrados pelo Poder Público com particular (contratoum

administrativo propriamente dito, eis que o Poder Público pode celebrar

contratos sem ser do regime a dministrativ o), poderão ter sua dura ao

t.proffogaoa por lguals e sucesslvos eríodos até o limite de óo (sessenta)

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

preços ajustados ainda permanecem como sendo os melhores de

mercado, além da remanescência de outra vantagens.

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

trata da manutenção de sistema de dudos importantíssimo para a

consecução dos serriços da Controladoria Interna do Município,

correndo-se riscos com a sua descontinuidade.

Destarte, não seria heresia alguma inteÍPretar o

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

Restando superado o primeiro requisito legal.

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

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

tragí* 2de3



T * PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁRBARÁ, 011
Âv. Wálfrêdo Biften(o"rt dê \Íor,ês n!,1,, Fone/Fôx (oai) r,66-8,oo

C l\-Pl 
^-.e r5.56r.o8o,/ooôróo

E-mail: pmrsh(o,,ssb.pr.aqv U - Novi Sanh B:jrbaLa 'Paraná

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

preços de mercado.

Assim, e mais, pela possibilidade de aditarnento

contida no bojo contratual, opino pelâ possibilidade jurídica do

aditamento, balizando, assirn, a prorrogação do p.azo de vigência da

contratação, respeitados os dizeres [egais nos ulteriores termos do

procedimento.

E o parecer, salvo rnelhor juízo.

Nova Santa Bárbara, 14 de março de zor8.

Ga leI

Procura

Página 3 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1'TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERV|çOS N" 10t2017, QUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNICíP|O DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA BoEING & RocHA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de

direito público rnterno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

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

seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado empresa

BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob no. 05.406.668/000í-57, com sede a Rua

XV de Novembro, 1284, Centro, Palmital - PR, CEP - 85270-000, neste ato repÍesentada

pelo seu Gerente Sr. Paulo Rocha, portador da cédula de identidade R.G. n" 1.165.993-4

SSP/PR, inscrito no CPF no. í89.216.989-49, resolvem aditar o contrato de contratação de

sistema informatizado para o setor de controle interno, n.o 1012017, firmado entre ambos em

20 de março de 2017, com vigência por í2 (doze) meses, referente ao Dispensa de

Licitação n.o 712017 , mediante as seguintes cláusulas e condiçóes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaÇáo por rnais 12

(doze) meses do prazo onginal, ou seja, ate 18/03/20í9, conforme previsão constante na

cláusula seía do contrato e disposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n' 86666/93, para

atender a solicitação da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais para

Administração, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), mensais,

totalizando R$ 5.940,00 (cinco mil, novecêntos e quarenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e

condiçóes estipuladas no Contrato Original, que não colidlrem com o presente instrumento,

ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vontade das partes e validade do que foi ajustado,

lavrou-sê o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas

partes. ÀV
Rua WallÍedo Ilittencoun de Moraes no 222. Centro, Fone 43 3266 8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ I'aíaná

E-mail hcitacaoansb-Dr.gov bÍ - \\\\\r.nsb pr.go\ br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Nova Santa Bárbara, 19 de março de 2018

áy''o-r/'
1EícKondo

Prefeito Municipal - CONTRATANTE

P u lolRocía
Gerente da Boeing RoghaL - CONTRATANTE

Daice Tos i dos Santos
Controladora lnterna do Município - Responsável pelo Acompanhamento do

Contrato

Rua \Àalfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro. Fone-13. 3266.8100. CEP - 86.250400 Nora Santa llárbara Paíaná

E-mail - licitacao(i'nsh.pr.eo!.br - $rrrr.nsb.rrr-EoT .br
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
LGI n' 660, de 02 dê abrll
do 20í3.

EXTRATO 1'TERMO ÂDITIVO AO CONTRATO N' .I0/2017

REF. Drspensa de Licitação n 0 7/2017

ConÍaianle Município de Nova Sôntâ Bárbaía.
Conlratada: BoEING & RoCHA LTDA, inscrira no CNPJ sob n". 05 406.668/0CO1-57.

objelo: Cont6tação dê sislema informati2âdo para o sêtor dê controlê inteíno.

,{ontrato original n" l0/20í7
litivo de Prazo: PoÍ nais 12 (doze) nêses do prazô ongr'\al ou seja. alé 18/03/2019

Valor do Aditivo: Ri495,00 (quakocênlos ê novsnta e cinco reais), mensais, totalzando R$ 5.9,O,00 (cinco mil, nôvêcentos e q!ârenta rêais)
Recursos: SecrelaradeAdmrnistraçã0.
Sêcretariasr SecÍetaná de Adíninistraçáo.
oaia de assinalura do lermo de adrüvoi í9i03,/201E

EXÍRATO 1' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' íI/20í7

REF, PÍocesso de lnexigibilidade n." 3/2017

Contratante. Municipio dê Nova santa Báíbaía.
Contratada: AUDATEX BRÀSlL SERVIçoS LTDA, rnscrita no CNPJ sob n.o 02.144.891/0001-85.

0bjêto: Contíalação do sislema de orÇamentos elel.ôn co

Contrato original n" 11/2017

^ditivo 
dê Pra2o: Poí ma s 12 (doze) mêses do prazo ongrnal, ou sela, até í8/03/20í9

Valor do Àditivo: Rt 7.992,00 (sête mil, novecêntos e novênta e dois reais)

Recu16osr Secretaias Mu0icrpais.

Secrêtariãs: Secrelanas Munropa s.

Data de assinat!ra do lênno de adLtNo. í9/03/2016

ffi s B . R EFERENTETo pREGIo ELETR l rco rr,20 í s - pM NaB

oBJETO - Regisko dê prêços para evêntual aquisição de mâtêriais dê êxpediênle e suprimênto. dê informática.

VALIDAoE DA ATAi De í9/03/20í8 a 1E/03/2019.

BENEFEúRlÂ DA ÂÍA: Mp3 DtsÍRtBUtçÃo E tMpoRÍAÇÀo DE uILtDAoEs E MATERTAL EscoLAR - E|RELI- Epp
CNPJ sob n'. 17.063.665/000147
Rua Alberlo Negro, 40 - CEP 86200000 - Barrro: Coôd Emp. de lbporã I, lbipora/PR
RESPONSÁVEL JURÍDrcO: GabdetÀmeidâ dê Jêsus, OAB/PR n'81.963.

ESPECIF O DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

OiáÍio Oficial EletÍônico do Município dê Nova Santa BárbaÍa
Rua-Walírcdo Brllencourl de Moraes n"222 - Cenlro

Fonei Far (a3) 3266+100
E,maü draÍiooÍcral@nsb pr 9ôv br

www.nsb.pr.gov.bí
www.transparenciapaÍânâ.com.bí/doensb

TENS

llom CódEo do

Eodub/6êM@

MÊíE. do
, Fodub

Uíttad€ do
niêdlra l

@n@€ Preço
!niláio

PÍeço tobl

LoTE:001 1 7 APÔNTADoR DE FERRo para láp§. Émrna de aço temperado KT UN 177,00 036 63 72

toTEi002
- Lole 002

1 211 ARoUlvo AZ GRANDE - Lombada laqa Medrndo apíoxrmadaínenle 34,5 x 27,5 r 8 cm,
com duas argoh Ínelalna conlÉ capâ dentFcadoÍ êrn pláshco

WSUN UN 25,00 655 163 75

LoTE;003
- Lole 003

1 ARoUlvo M0RT0 PoLIoNDA oFlCl0 350x 130r 250 mm. desnúnlável, cúm campo pâía

ano, mês, selot, validade, conlêudo, com Empa e fuÍo nas duas lalÊras.
POLIERAS I.JN 141,00 2,74 380,70

LoTE.006
- Lote 006

1 218

y4

BL0C0 PARA RECAooS 38 mm x 51 mm Auto-adesvo, úpo poslrtou smilaÍ pcte d 4

unidades cJ 1 00 íolhas c!
KIT UN E7,00 2,U 203.58

LoÍE:010 1 5 CADERN0 DE CALIGRAFIA Brochura capá srmplês 40 íolhas, íormato 140 x 20 mm FORONI UN 200,00 0,79 158,00

LoTE:018 1 3 CÂDERNO DE MATEMÁÍICA10 íohas 8Í6iuÍa câpa srmplês 40 Íothas. Íorínáto 140 x 202 mm FORONI UN 100 00 0,89 89,00

Do.u4EôD dssinâôo pdí Cedr€d. Dar,.r úôvr i:nra
AárbaÍâ Pr.Íerlúra Mmi+Dàl 0516103i1o001õo -Ac SERASÂ
- Su. 4tênlrodarlê e !6Íaarda dB§:re qle vijuatDado 3tr.vei
íJo Êto. FloJ.tel{lllê!§pql9lq4êIanã.6 bíjÍ,e.shl

tob
., ,,Y,.'ie,4Y@,



io: 1538 A CIDADE REGIONAL I

átima PR

a

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

ErR^ÍO r'ÍEAIO 
^DITwO ^OCOr{tn 

rO ti' loílCí 
'R€F. Or.rã§eó.roi!4!on.o7r2ol7 Cqúrãlr.l!: rtuÍÊIrio d6 ftor.6 S'lr. g&b..t

cúrr.reda:80€tNG a Roc+l LTDÀ h.oi|l mcNPJ lo§ n . G5.46 664rcO01-57,
oqsto: cot r.(& rb r6!ãi. irlsnr.rtsi,o pf, o t.lú (b c.nlÍob hr.íno. Cdilrdo oírjlÚl n' I O@ 17

.. a.tti€dêPrl.ro. P6nà 12 (do..)nEcdoFrrrEigÍú. or!.F. da llÀntaqlA
ltroí ô adtto F3 a95,(E {qrúúb. . lwr. . úE ,!.b), rut d.. dBrdo RS 5-9a0,0o (ctE ri( ú'iÊ.rE t

â.ãú . reár) RcJ.!6'S.d!t-i.d.L.rhislÍ.{to. S.ü*sÉ§: S€€dlr'á(l€AdôfttdEçao.
I Dárâ d€ ássiMt ãdor.rrcd!r(tüE 19!31À116

EXIRÀTO 
'' 

TEirO ÂglIrVO AO CO|ITR TO N' ir/201t
REF ÊÍ@!sô d. rmrEbsdadê ô.'a?01, Cqír.lri6:rik Elio& N@! Sárnâ Birtâr.
c@ú.rad.:AUo^lEIBtaasrtsERvrços§oÀ h..Íit rEc PJ.oôn.92.!4r.aotD(pr-€5.
ObFto: Codriaçe óo lií.[ d. Frrr-úÉ eLtu- c6tu Oio.td d 11l1O17
Â.Írrc (b Prâro Pd nrü. 12 ÍCo+)í.$ ô p.àlodigh.l, É lat ..ú la!03.2o19.
vrkÍ doÁd'úÉ. Rl , 992.00 ($Ú ni, ffiro. . lF*rb. dob E.E}
R6drBos S6cr.r,.rú. M.rrij9r|. S.srtri!.. S.q.tl.i.alírÍüdcâb. Oãb d,o aasi@tum do lnrpd. adhl\o: l9/E/201ô

EXTRATo 0 Ar^ OE iÉGISTEO DE PRECO r{.. titotl - pra 3A
REtEÂEiarE 

^o 
paEc^o ELErnôllrcó lf 2r20i a - prxsE

o8J€ÍO - R.$to úê p.!(G,a! i/iÊd aqi*à,Ô r!.t .bb d. rrp.dlcí*..5LgÍEl53 !l3 iíorrÉrtr. v^foroE oA Ill
O. !oO3/2C!l . leo3rÀ)1g. AENEFICúRjA (» AT,t MP3 OISIRIaUçAO E IMPORIÂÇAO OE UrltlOlDES E M^IERul

!ESCOL,qF . ErREr-r - EPP CIPJ to! n'. r 7.(E3 66í000 r {7
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RESPONSÀVE- JURIOlce G$.ar^t@i'â & J.r... OÁB/PIR n'8 t .96§
ESPECIFICÂÇIO OO OAJETO E PREÇOS REGiSIR^OOS
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
DTSPENSA DE LICITÀÇÃo No Tnolz

Aos 30 dias do mês de março de 2018, lavrei o presente termo de juntada de

folhas no processo de Dispensa de Licitação n" 7/2017, numeradas do n' 065 ao

no 079, que corresponde a este termo.

tEbiw Santos
Responsável pelo Setor d Licitações

Rua Wdfredo Binencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná

- E-mail licitacaotã'tnsb.or.gov.br - nru.nsb.Dr.gov.bÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Z(43.3266.12221CNPJ no 95.561 .O8O/OOO1-60.
Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDÊNCN INTERNA N' OO3/2019

DE: DAIGE TOSTI DOS SANTOS

PARA: SETROR DE LICITAÇAO

ASSUNTO: Aditivo de Sistema de Controle lntêrno

Venho através da presente, solicitar a vossa senhoria, ADITIVO por mais 90 dias do

Contrato no 01012017 - Dispensa de Licitação no00712017, Referente ao Sistema de Controle

lnterno da Empresa BOEING & ROCHA LTDA, devido a necessidade de fechamento do ano de

2018, através da Prestação de Contas anual que é feito no Sistema de Controle lnterno da

êmpresa citada, conforme previsto na cláusula sexta do contrato e disposto no inciso ll do artigo

57 da Lei no 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Data:í 8/03/2019

ATENCIOSAMENTE,

Daice Tosti d Santos
Controladora lnterna

Recebido por:
dataNome @@-

l\) lí' 1 tí\



PREFEITUBA IIIUNICTPAL
3S1

ffi;Hr
CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 18 /03l2Ol9.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aditivo ao contrato n" lOl2OL7.

Senhorita Contadora

Em atendimento a solicitação da Secretaria de
Administração, solicito a Vossa Senhoria previsão orçamentária para que
seja aditado o contrato n' lO l2Ol7 , firmado com a empresa BOEING &
ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n". 05.406.668 / O001-57, decorrente da
Dispensa de Licitaçâo n." 7 l2Ol7, cujo objeto é a contrataçáo de sistema
informatizado para o setor de controle interno. O aditivo acarretará custos
adicionais para AdministraÇão num valor de R$ 1.485,OO (um mil,
quatrocentos e oitenta e cinco Íeaisl.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

lEhhra Santos
Setor de Licitaçóes

Rua Waltiedo Brttcncouí de Moraes. n" 222- Centro- t 13 1266.8100. i: - 86.250-000 Nova Santa Bárbara - Paraná
g - Site \\1\ \§ nsh nr pov hr



PREFEITUBA MUNTCIPAT ü82
HOH*t]#t"r

DEPARTAMENTO DE CONTÂBILIDÂDE
coRRESPoNDÊNcta nqrrnNa

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Senhoria em data de
1810312019, informamos a existência de previsào para recursos orçamentários para que seja
aditado em RS 1..185,00 (um mil, quatrocentos e oitentâ e cinco reais), o contrato no

1112017, Íinnado com a empresa BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n".
05.406.668/0001-5 7. cujo objeto é a contratação de sistema informatizado para o setor de

controle intemo.

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

03 Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administraçào:
04 .1.22.0060 .2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 370.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, \810312019

/
Laurita dé Souzq Eampos

Contadora./CRd 0450961O-4

^.

Rua Walficdo Bittencoun de N4oraes, no 222. Centro. 8 -13. 3266 8100- = - 86.250-000 - Nova Sanla

E-Sitc-
Bárbara - PâÍaná



4

*

PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

, 83

soLrcrTAÇÃo DE PARECER JURiDtCO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" íO/20í7
REF: DTSPENSA DE L|C|TAÇÃO t,1." ZIZO1Z

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica acerca da possibilidade de aditamento ao
contrato n" 1012017, cujo objeto é a contratação de sistema informatizado para o setor
de controle interno, firmado com a empresa BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no
CNPJ sob no. 05.406.66810001-57, com vencimento em 18/03/20í9, para prorrogação
do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, em atendimento da Sra. Daice Tosti
dos Santos, Controladora lnterna.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 18 de março de 2019

Atenciosamente,

Elaine G istina Ludi s Santos

S çõ

Rua \\'allredo Birrencourl dc lvÍoraes. 222 - Cep. 86250-000 - l-one F'a\ (013 ) 3266.8100 - C.N.P.l. ,.N." 95.561.080,0001-ó0
E-mâil: !gil!ç!q !l!ib-Dlj!t=u - Nova Santà Bâ.bàra - Pnraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER IURIDICO 9 O4I/2O79

ASSUNTO: ADITAM ENÍO CONTRATUAL

REF: CONTRATO Ne 010/2017

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico do Setor de Licitações,

quanto à possibilidad e legal de aditamento do contrato administrativo ne O7O/7Ot7, que

tem por objeto a contratação de sistema informatizado para o setor de controle interno,

firmado entre o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara e a Empresa Boing & Rocha Ltda.

O Setor de controle Interno, assim como a empresa contratada justifica a necessidade

de prorrogação do contrato, tendo em vista o grande volume de dados a serem

analisados para envio da prestação de contas de 2018 do Executivo Municipal e Serviço

Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE. Feita tais considerações passemos a análise de

legalidade do aditamento contratua l:

No caso em tela, verifica-se que a possibilidade da solicitação ora formulada se encontra

consubstanciada no artigo 57, ll, § 7e da Lei 8666/93 que assim determina: Art. 57. A

duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos

créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: ll- à prestação de serviços a serem

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e

sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para

a administrâção, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei ne 9.648, de 1998)

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrâto. Analisando o

procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se restringe a

prorrogação de prazo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade jurídica resta

amparada no art.57, ll, § 2s da Lei 8.666/93.



u5l
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Ademais, nota-se que o contrato vem sendo cumprido de forma satisfatória e regular,

conforme atestado pelo setor de controle interno.

Em sendo assim, observado o prazo de vigência e havendo concordância do fornecedor,

quanto ao aditamento por um período de mais 90 (noventa) dias, bem como os

documentos reguladores fiscais da empresa, e a justificativa apresentada, opino pela

possibilidade de realização do aditivo requerido, nos termos da Lei 8.666/93.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior.

E o pa recer

Nova Santa Bárbara, 18 de março de 2019

Carmen Cortez Wilcken

Procu radora J uríd ica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERV|ÇOS N" 10i2017, OUE ENTRE St CELEBRARAM O MUNTCíP|O DE NOVA SANTA

BÁRBARA E A EMPRESA BoEING & RocHA LTDA.

O Município de Nova Santa Bárbara, pessoa Jurídica de

direito público interno, inscrita na CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-60, com sede

administrativa na Rua WalÍredo Bittencourt de Àrloraes, no 222, nesle ato representado por

seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado empresa

BOEING & ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'. 05.406.668/0001-57, com sede a Rua

XV de Novembro, 1284, Centro, Palmital - PR, CEP - 85270-000, neste ato representada

pelo seu Gerente Sr. Paulo Rocha, portador da cédula de identidade R.G. n" 1.165.993-4

SSP/PR, inscrito no CPF n'. 189.216.989-49, resolvem aditar o conlrato de conlratação de

sistema informatizado para o setor de controle interno, n.o 1012017 , firmado entre ambos em

20 de março de 2017, com vigência por 12 (doze) meses, referente a Dispensa de Licitação

n.o 712017 , mediante as seguintes cláusulas e condiÇões:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto, a prorrogaÇão por mais 90

(noventa) dias, ou seja, até 15/06/2019, conforme previsão conslanle na cláusula sexta do

contrato e drsposto no inciso ll do artigo 57 da Lei n" 86666/93, para atender a solicitaÇão da

Secretaria de Administração.

CLAUSULA SEGUNDA:

O presente Aditivo acarretará custos adicionais paÍa

AdministraÇão, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), mensais,

totahzando R§ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As despesas decorrentes desta licitaçâo correrão por conta da

dotação orçamentária havida pela conta no 03 - Secretaria de Administração; 001 -

Secrelaria de AdministraÇão:04.122.0060.2006 - N,4anutenção da Secretaria Municipal de

AdministraÇão; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 370.

tà

Rrra \f ll_rcdo Bittcncotlrtdc i\Íorâc\ n" lll. (entro. FoDc-{l ll66.8100. CEP u6.liU 000 No\ir S.r tr tliirbnlr- Plmnii

E'üliil lrrrLrlclo i/ n:Lr.nÍ.!o\.br - \\'\\ \\.ll\b nr gô\ br
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* NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA IVUNICIPAL

Gerente da Boein

{

ü^t{r

llÍ" ;..,"
Prefeito l\,4uniàipal - CONTRATANTE

cr-Áusut-l QUARTA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as cláusulas e

condiÇões estipuladas no Contralo Original, que neo colidirem com o pÍesente instrumento,

ficando reiteradas todas as demais cláusulas.

E por ser vonlade das partes e validade do que Íoi a.iustado,

lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas

pa rtes.

Nova Santa Bárbara, '18 de março de 2019

a
a - CONTRATANTE

Daice Tos dos Santos

Controladora lnterna do Í\i!unicípio - Responsável pelo Acompanhamento do

Conlrato

Rlrâ NirllÍedo Bittcncollrt de l\ÍoÍacs n" ]ll. (entro. -ll. 1166.s100. CEP i16.li{l 0{)0No\ir Sanla Bárbar.t. Pnran:i

L-mril liciurc ib.nÍ.!,,\.hr - \\\\ nsb h
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 660, dê 02 dê abril
de 20í3.

REÀBERTURA DE PRAZO
REF. PR OEL tc0 N0 6/2019

A Prefeit!ra ltlunicipal de Nova Santa Báóara, Estado do Pâraná, atÍavés do PÍegoerro, designado pêLa Portaíia no 08012018, no uso de slas alíbuiçôes, toma públlm ê para
ôônhecimenlo dos interessados ern paíicipar da lcitação em epígíafe, a qual tem por objêlo a aquisição de um veículo adaptado para pessoas portadoíâs dê
neressidades especiais qle foram eíetivadas alteraÇoes no edúal. Face ao exposlo Íicam alleÍadas as seguintes dalasl
lNlclo DA SESSAo DE DISPUTA 0E PREçOS| às 09h00nin do dia 05/04/20'í9, por mêio do Portal COÀ,IPRASNET através do s le
httor/www.comorasqovernaÍnenla s.qov.br - UASG - 985457.

^.-/rêço Máximo: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta milrêais).
bÍgE3lggsj gDEIe§r poderão ser obtidas em horário de expedlênte na PrefeilLrÍa Municipal de Nova Santa Bárbala, slto à Rua Wâlfredo Bitlencourt de Moraês n'
222, pela fane: 43-32664100, ou por Emâil: citacao@nsb.or.qov.br. Site www.nsb !r.qov.br

Nova Sanla Bárbara. 20/03/2019.

Maíco Antônio de Assis Nunês
Í0

EXTRATO 2' TERMO ADITIVO AO CONTRÂTO N" 10/2017

REF. D spensâ de Lictação n.o 7/2017

Contíatante: Município de Nova Senta BáÍbarâ.

Contralada: B0EING & ROCHA LTDA,lnscriLâ no CNPJ sob n0. 05.406.668/0001-57

Objeto: ContÍatação de sistema inlormatizado para o setor de conkole inlerno

Contrato Originâl n"'10/20í7
Aditivo de Prazor Poí Ínâis 90 (noventa) dias, or.r seja, até 15/06/2019

Valor do Aditivo: R$ 495,00 (qualrocenlos e noventâ ê cinco Íeais), mensâis tolâlizândo R$ 1.485,00 (um mil, quakocêntos ê oitênta ê cinco rêais)

^cursos: SecretaÍia de AdrninistÍaçá0.
cretariasi Secretaria de Adminlstrâçá0.

Data de assinatúÍâ do termo de aditivoi 1!1034E!9

Edição N' 1443 - Nova Santa Bárbara, PaÍaná- Ouarta-Íeira, 20 de Março de 20í9

l. Atos do Poder Execulivo

aÍta n 18

CONCESSAO DE DIARIA N" 061/20í9

0 Preíeito do lt4lnicipio de Nova Santa BáÍbaÍa Eslado do Paraná,

usando das alÍibuiçôes que lhe são confendas por Le, tendo em visla as L9§
À.lunicipais no 809/2016 e n" 893/2018, bem como lnstru çoes NoÍna|vas do

Tnbunal de Contas do Eslado do Paraná, CONCEDE DlÁRlA1S;, como segue

coNcEssÀo DE DtÂRtA N" 062/2019

0 Prefeito do Municipio de Nova Santa BárbaÍa, Estado do Paraná, usando das

cícERo MTGUEL DE LrRÂ

MOTORISTA
sAÚDE
R$ 800,00
DtvERSOS
SOLICITAçAO DE DIARIA AO MOTORISTA

CICERO MIGUEL DE LIRÁ PARA CUSTEAR

DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM

VTAGEM FORA 00 MUNtCtPtO A SERVTçO DO

FUNDO MUNICIPAL DE SÀUDE.
20t03t2019

162412019

atÍibuiçoes qLre lhe são mnÍeÍidas poÍ Lei, lendo em vsta as Lers lúunicipa s n'809/2016 e

ü9!!4q!ê, bêm coÍno. lnslÍ!ÇÕes Normatjvas do Tribunal de Contas do Eslado do

Paraná, C0NCEDE DLARIA(S), mmo seque:

BENEDlro BtTTENcoURT oE ÂRÁúJo JúNroR
li,!0TORISTA
SAÚDE
R§'t00,00
CURITIBA.PR
SOLICITÂCAO DE DIÀRIA ÁO MOTORISTA BENÊDITO B,

ÂRAUJO JUNIOR, OUE LEVÂRÁ À PACIENTE

CRISTIÁNE INACIO REZENDE, PARA CONSIJLTÂ

MÉDlca NA ESpEctALtDAoE DE clRURGta
BAREÁTRICA, NO DIA í2 OE MARLO DE 2019, NO

HOSPITAL ANGELINÁ CARON, NA CIDAOE DE

Servidor:
Cargoi
Secíêtaria/Departamento
Valor (R§)i

Destinol
Objêtivo da Viagêm:

Servidor:
Cârgo:
Secreteria/Depânamento
valoí (R$)l

Dêstino:
0bjetivo daViagem:

URIÍIBA.PR. Â SAIDA DO MUNICIPIO SERÂ NO DIÀ

Datâ do Pagâmento
No do Pagâmêíloi

12/03/2019ÂS 00:00 E REToRNo N0 MESM0 DlÁ

20/03/20í9
't634/20't9

ERIC KONOO

Prefeito Municipal

ERIC KONOO
Prefeilo l\.luniclpal

oata do Pagamento
No do Pagamento:

Rua: WalÍredo I tlencourl de lúoraes n'222 Centro
Fonê/Fax: (43) 3266-8100

E-marl: d ariooÍic al@nsb.pÍ.gov.bÍ
www.nsb.pí.gov.bÍ

www lÍansparenc aparana.com.brrdoensb

il..rn._:r a::n-....r ai-1:u:r. aitra :1.)?a 5:frn
gà .&a P'c'e r. Í1 1,11 ô pri 95idr iril ir.la l ra :1i Sa 4.1a^

-', t e !. r", :'1. .."..
a. :LL. irlrp.:,nalr.i, 3n50êf cf cãoaÍôr:i..í, b,itl.êrs.'

Diário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
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Obl€lo: Cobedura clê seguro ÍirÍa volcub3 da írota municipá|.
contrâto oíiginer n. 871201 I
Valor do Aditivo: RS 2.98,1,35 (clois íhil, nor,€canios o c*lênta ê quát o resis

e |rtnLr e oico c6n'.âvos) ReGrrsos: SacÍEtafu Múniipal d6 Sarid€
Sccrela,râs SecrelanÉ Mutlicipâl de Sâud€.
Responsá!€l JuÍldico: Cannen Cdlez Wilcken, OABIPR tf D.§32.
Dala de assinalura do lerÍÍro ds sditivo: 2 I rc3â í I

EXÍRTTO í' ÍERXO DE ADÍTNO
R.terlntê áo Conlr.to n' 80i:I0í8.

REF.. Drspensade Licilâçáo n c í6,|20t6.
PARTES. Mun'cipb de Novã Saíta 8tr€re, pessG jurldi.á dê diíeito

publco nlema, rnscdla no CNPJ sob o n' 95.561.080O00í$0, corn sedê
adminrslrãlive na Rua Welhe<,o Battêncolrrl (k Morá6s, 222, nesfa eto
ÍepÍesêntado p€b Sênlbr Preíêdo M'rniop€l Sr Eíic KoÍrdo, ! a SONIA
APARECIDÀ BORGES DE SOUZA p6sos jrÍlífice de diúlo pÍivádo,
iôscriie É CNPJ n' 0l 852.71 -.VO001-35, cDín âíêíEço à RuaÂn!ônb Ro!â
de Ahedâ, i 49 - CEP: tJ625000O - BaiíD: C.íUo, Noye Sanle Báíàâ-à/PR.

OBJEÍO' CqrlrátâÉo de seíyiços d6 t'âÍrspo.lê.
PRAZO DO ADITM: Poí meis í20 (c6nto e vinle) diâs do prâzo oí,gind

dc cont âto, oU sêjâ. alé 21,0712019. SECRETARIAj SàÍelâíi€ Munitpâl
de AsslsIência Socjal.

RECURSOS: SrÍêtarie MuniiFl d. Âlsislanciâ Sooal.
RESPONSÁyEL JUR|O|CO Gebrbl Atmêidâ d6 Jesú, OAB,/PR n'

81 963.
DAÍAOEASSINAÍURÁDCTERMO DEAOTTIVO 2Il03r20Í9.

I

, I

REF pensa de Liíaçâo n.'712017

I
O pící.i

âüib|riç66,
6.€66 X! o

ô) Obj.
FORI{ECIM
s()cul.oo

0tlaa.m

CNPJ'CFT

ContÍatant€: MuniÇípiodê Nova Sântá Bârberà.
Conlraiâdâi oOEING a ROCHÂ LTOA, inscritá no CNPJ sob n'.

05 406.668,i 0001-57
Objeto: CofltralaÉo d6 sislome inÍoírnâlizado pâl'a o saloÍ dê coírtol€

ConBato Onqrnal n' 1 0/201 7
Adinvo de Prazo: Po, Ír'ais 90 (novênis) dbs, ou §€ie, até í :r/06/20'1 9.
ValoÍ do Âditivor Rl 4S5,(ú (quâUocantos e noveítâ ê cincD lEâl3),

mensais, toiâlizándc RS 1.485,00 (um Íil. quatÍúcênlcÉ 6 oíênla ê clrlco

ReâJGos' Srrêtaria doAdmmislráçro,
Secrerárias SecÍetaria deMíninistreçáo
Detâ doessinatuÍado termo de âdiliyo: 18/0rm19

EXTRÁT 2'ÍER O r{'roiloí7
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It*lrj*-=;'- NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESÍpDo Do pARANÁ

TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO DE
DISrBNSA DE LICITAÇÃo No 7/2017

Aos 24 de março de 2019, lavrei o presente termo de juntada de folhas no
processo de dispensa de licitação n" 712017, numeradas do n" 084 ao no 090, que
corresponde a este termo.

lEkine [os toso.tt

Responsável pelo Setor de Licitações

Rua Waltiedo Bittencouí dc I\'Íoraes n" 222. CentÍo- Fone lJ 3 266.8 100. CEP - 86.2 50-000 No\ a Sanra BárbiuiL Paraná

- E-mail licitacao ri nsh.nr.got.br - rür rl.nsb.pr49r-ú


