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$m,mEM Dffi ÇowT'Rs,TAÇÃ,o

Petra presente ordem, AUTU.NIfl0 a contratação da

ennpresa: DRZ GEOTECI§OLCIGXA E COI{§ULTORIA LTDA - EpP,

CNPJ no 04.915.134/0001-93, nnm vatror de St$ 64.990,00

(sessenta e quatro mil, novecentos e noventa reais). Ttrdo de

conformidade conl. a presente Licitação na modalidade T'oneada de

Freços m." 0O9/2013.

Nova Santa Bárbara , 27 lOl l2ol4.

Cla
patr

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná E - E-mai I - ! icitaçao@nsb'pr. gov.br - Site - www.nsb-pr. sov'br
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PUBLIGAÇÃo TRIMESÍRAL Do ExÍRATo D^^IA oE nécÊÍRo
aÍa DE REGTSTRO DE PREÇO 11.. ttÍllrr - ãataaD-

REFEREIIÍÉ AO PREGAO PRESENCI.AL T' Úfi!'T! - ál|SB
OBJETO - Aquisiçáo r,c mtêriâiÉ do @nstu9áo c a[!B ttra {uulàrçfo Otr

secretariar municipeis. VALIDAOE DAATA: OB 2í07120t3 i 2alPrlota.
FORNECEDOR: ARASIL FERRO EAçO LTD^- ME CNPJ r+ôr.t te.lla.l3t/0@,1-rt
AvenidaCaatanoMunho:da R@ha.n'680-Cântrc. Jalaiú*b-Pnaü,
Os pGços ragisirâdos nestã ele onmtÉm-sê disponiveB m ril'ta riç.Iô.f.fpv.!r

EXTRAÍO DO CONÍRATO N'OOIíIO'I
REÉ: Iomada de Preço r' 00912013
PARTES: Municlpio dê Nove Sante Bárbâra, pessoã iurld'rce dq dírlb Ê.lÜlco lntúlÀ

insoila m CNPJ 3ob o nô 95.58í.080/0001.60, ffi sêdê â(lúraalíit r 15 Ru. V\litírúo
Bitlm@í dê Mffis, 222. nctê alo represênlada pob aa, FÍtíÉL ilunldfEl, s'.
craudemir valéío, e e empíasa DRz GÊoTEcNoLoGlA E ooNSIJLTORIA LT(IA - EPPr
pess@ Juridie d€ dirêito privado, insqita no CNPJ n' 0.1.9t5,f34r!OOtrCo. cqar i.|ltd
Avenida HiglsúpolÉ, nó 32. sâla 403, Cêntro. na cidede dâ Lúdrira, Etido do hÉrl.
CEP: 86020-M0, nestê alo rêpresntadâ por suâ Prdãdon, Sre. EIa.agCf Uttal
AÍeanoArduln.

OBJETO: Coolrâtâçáo de *MÇB d€ assssorie e MeJlorir par a abb Íagao do
PMS8. Plâno Municipal de San€amsnto Básico.

VALOR: R§ ô4.990,00-(sâssenla e quatÍo mil, novêenlc e nilant! 6lF).
PRAZO OE EXECUçÁO:06 (sis)resês, @ntadG dá asinrhrâdOc(úrb.
PRAZO OEUGÊNCl,rü 09 (mv6)moses, óntados da dâtâdârúlndrrldomtrb,
RECURSOS: Sêmtedr do SêruiçoB Públi6 ExteÍno§.
SECRETARIA SOLICITANTE: SocrBtsÍiâ de S€ryiços Públi@s Eíríma.
RESPONSÁVEL JURIOICO: Eodês ApaÍido Pr@nça AÍaújo, OAB/P8 í4.S43.
oÁrA oE ASSINAÍURÂCONTRÁTOr zl&llzQll

RESOLUçÀO CMAS/ilSB ir' 0rr2qr.
SÜMULA: Drspõ6 §bÍê a âm,vação do Tom dê Adcs,ro ao lmnltw Fdmllia

Paánaanse e Plerc dd Ação dos Ecums do lncênlifi Fâmllid Paanrensc O
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISÍENCIÀ SOCIAL- CMAS,ueÍldodâs aHbuiçô.s quâ
lhe sào @nferides psla Lel Municipâ, no 691/20'13, @nsldsrendo a drlib€Íeçâo da Bunlào
ordinária Íêaliãdá no dis 03 dê dezembro de 20'13, atâodêndo dellboBção 042/20t3 do
ConselhoEsladualdêÂssistêrc|âSociel. RESOLVE:

Art. 'lo Aprcvar o Temo d€ Adssão m ln@ntivo Famllia PaBnaên& r o Plano de Açào
dos Íeuso3 do lncêntirc Fâmilia PâEnaens€.

Aí. 2' Esta rBsluÉo entía na datâ da sua publi@çáo revoganrlo disposigóB em
contrário. Nova Sântâ Baôâía,28deiânêiro de 20'13.

Zildã Oltveln - Pm3ld.nl. do CMAS|{ovr Srnt. BáôrÍr-

PORTARIA N' 004201r1
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. Bdvê, no Uso óa suas

ôsísmlliss:

Pmst]

ammpanhamerto

BíêÍàmi! m CRÂS.
no Noma Opsí

Ía3poí!3ÀÉl pelo a@r

o! rBcuto3 do @llna

íh/arbÍfli

PaÍaaaarÉo - lFl
Plurlân
d. À!C

atribuiçôôs lcgei3: EXONERAR
ArLl' - Fba ExmaÍldo o íuncbnádô abalxo ralacionâdo. do o Cargo dê

abâixo delnk â, mm romunarâÉo ost.bdocida m erexovl do dâno d! Cãgoâ
Conliança,
6 CânoiB.

Art. 2! . EsLs poítaú Gnfo Gm vlgor na dâta 31m1201ii, íevogadas a dispciçôas m
conFârio. Noyâ Ssnte Báítüâ, 28 dê ieneiÍo d6 2014.' Ctutt Àtrv.tédo-Pn,.i.o,,unlclp.t

PORTARTA ir 00í20í4
O PREFEIÍO MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARA, rêsolve. no uso de guâs

atÍibuiçÕes legais: EXONERAR
Aí.1' - Fie Exonârâdo o funcaonário âbâixo relâciooâdo, do o de Cooliânç€,

abaixo no anêtoVl do plano Careiía.

Ad. 20 - Este portâííâ mts8 êm v\id na data 31/01/2014, Évogadss at dirposiçôls m
conlÍario. Now Santa Bâítsra, 28 de ianciro de 2014.

Ctaudêmh V.lérlo - Praralto llunlcipr,

PORTARTÂ N" 000/2014
O FI-IEFEITO MUNICIPAL DÊ NOVA SANTA BÁRBARA. resolve , no uso d€ suas

âtibuiçôes logáii: EXQ_NEBAB
AíI.1O . O Sr EMMÀNUEL ESTÉVÀO NUNES MORGADO . POíIâdü dO RG I.I'

8.023.240.3 SSP/PR, CPF l..o 037.37'1.859-48, do CaÍgp eft missâo da SECRETARIO
DE ÂOMINISTRAÇÃO, ds provlmento em Comi3sáo com Slmbolo CC-2, @m
remun€Eçáo astabôladdâ m emxo I da L€i Municipal ô4í201 3;

AÍt. ? - Esta poÍtaÍi8 àntrâ em vigor nâ datâ 31101/20í4, íôvoosdas m dlsposlçõ€r rm
contÉÍb. Nwá Saotâ BáôrÉ, 2SdBjanêircd€2014.

ClúudsmlÍ VrlôÍlo . PÍ€í.ho Munlclprl

PORIÂRIA N" OO?/20I4
O PREFEIÍO MUNICIPAL OE NOVA SANTA BARBARA, oslw , m u$ de 3u8

atíibuições legais:ItOMEAB
ÂÍt.t' - O Sr ANTONIO CARLOS BIGNARD, poÍt8dtrdo RG nô /í.020.95r.4 SSP/PR,

CPF n'528.382.690-68, psÍà o Cãrgo em comissão dê SECREÍARIO OÉ
AOMINISTRAÇÀO, dê plDvimãnlo 6m Cmissão @m Simbolo CC-2, m Emunarâçào
esisbslocidâ m ánexo I da Lci Municipal 6151201 3:

. Pleo

arüqrtra

paÍa êrB
cdm 8 pí61â

I CMAS. ênlrs outrG p

@sntáçào . orsJçao do EeBo:
CLAUSULATERCEIFÁ- ATRIBUIÇÔES OO
O ESÍÂDO, quíldo da àsinatu€ do TeÍ

srguintês âlribuir}ócs, no Íapass dos r&!
lnslÍumsntG dô mnlldsrento e avalieçt(
Usponibillú, oportunamêotâ, inslrumntos e
rúrpánhamnlo, eâliação, 6ntml6 s píesteç

Plmvr a âpoier e epacitaÉo dos tEbalh
sxHçào ôs rocuffi; Apoiâr os municipios
eMminhalmlodes Íemíliâsaos seryiços da R,

Repasrc Effi, em dua3 paÍelâs, de
lloaÊira dô Fundo Éstaduel de Asslstârciâ Sô
20í3.

C6íffi o âto{úlrento dê m minim ,lC

lnffitivo Femiliâ Pamnrens, por meio do Pl
sist6ro do PÍogEmâ Famllia PaÉmense:

CúUSULAQUARTA- DA PENALIOÂDE
O de3(:JrDíimnlo desto torno imdicerá r

lncentlvo Famllls Paíonanso.
cúust LAQU|NTA- DAS D|SPOStÇÔES F
As dúvidas 6 conlrovêrsiâs poruentuÍa r

irehulmto, qw náo posm sr diÍlmiraB adr
Municipâis, lerão apÍwiadas o iulgadas pelo
Estadml deAsistàrcia Sodel.

Fomandâ Bsma(

Cl.udêmir ValÉrir
Femanda Bald

Sacrrtárlo(a) Íúunlclp.l d. Â3!lr

@ilmsÉ§R@
ryaÉ.lsr

t,_i
tÉt

Secrctári8 do

É.r&krffissa

lltéfr.urffi



-?R4PREFEITURA MUNICIPAT

HEffiR§f,*TM
Estado do Paraná

Contrato no 001/2014

CoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS A PREÇOS FTXOS E

SEM REAJUSTES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO OE

NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA DRZ GEOTECNOLOGIA

E CONSULTORIA LTDA. EPP, NA FORMA ABAIXO:

TOMADA DE PREçOS No 009/2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital TOMA.

DA DE PREçOS No 009/2013, de um lado, o MUNIcíPlo DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clau.

demir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o

no 563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE,

e, de outro lado, a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa jurí-

dica de direito privado, inscrita no CNPJ n' 04.915.134/0001-93, com sede na Avenida Higienópolis,

n0 32, sala 403, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86020-040, neste ato re-

presentada por sua Procuradora, Sra. Elisangela Marceli Areano Arduin, brasileira, divorciada,

advogada, inscrita no CPF sob o no 016.722.989-38, portadora da cédula de identidade R. G. no

5.091,301-5 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Paulo Frontin, n'253,4P.303, centro, na

cidade de lbiporã - PR, a seguir denominada CONTRATADA, que ao final esta subscrevem, tem

entre si justo e convencionado o presente contrato, regido pela Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993

e demais alterações, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Serviços de assessoria e consultoria para a elaboração do

PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico - compreendendo o abastecimento de água

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos solidos, drenagem e manejo de

águas pluviais urbanas, envolvendo recursos humanos, logística, equipamentos de trabalho e

mecanismos de participação popular por meio da realizaçáo de oficinas, seminários, audiências ou

consultas públicas. Conforme especificado na Tomada de Preços No 009/2013 e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA - A entrega do objeto da presente licitação

deverá ser efetuada em 06 (seis) meses, a partir da assinatura do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA UGÊNCA - O prazo de vigência do presente contrato e de 09 (nove)

meses, contados da data da assinatura do mesmo

CLAUSULA QUARTA - DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante
pagará à contratada o valor de R$ 64.990,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa

reais).

N
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr.eov.br
ú
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cLÁusuLA QUINTA - DA vERtFrcAçÃo ol ENTREGA Do oBJETo Do coNTRATo: A
verificação da entrega do objeto desta licitação ficará a cargo dos setores competentes da

contratante, que designará uma equipe para dar recebimento dos serviços prestados, observando- -

se as condiçoes estabelecidas no editale Termo de Referência. (Anexo l).

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado pelo Contratante após a
aprovação e entrega definitiva pela Contratada de cada produto previsto em cada fase, conforme a

seguir:

Parágrafo único. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação se-

ráo efetuados por conta da seguinte dotação orçamentária 04 - Secretaria de Serviços Públicos

Externos; 04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das

Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Externos; 3.3.90.39,00.00 - Outros Serviços de Ter-

ceiros - Pessoa jurídica; 650; 660; 670; 680; 690.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES: Os valores estabelecidos neste conhato são fixos e

irreajustáveis, conforme previsto no edital.

CLAUSULA OTTAVA- DAS OBRTGAçOES DOS CONTRATANTES:

§10 São obrigaçoes genéricas da contratada:

I - responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação a encargos trabalhistas,

previdenciários, comerciais, fiscais (municipais, estaduais ou federais), bem como por seguro para

garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato,

quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;

ll - responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do CPC, no caso

de, em qualquer hipótese, empregados seus intentarem ações trabalhistas em face do contratante;

lll - obrigar-se pela seleçã0, treinamento, habilitação, contrataçã0, registro profissional de pessoal

necessário, bem como pelo cumprimento das Íormalidades exigidas pelas leis

previdenciárias;

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X -
Bârbara, P aranâ - E - E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br

1 Plano de Trabalho e de Mobilização Social 20,00 20Yo

2 Relatorio do diagnostico técnico-participativo 25,00

3 Relatório da prospectiva e planejamento estratégico. 15,00
40%

4
Relatório dos programas, projetos e ações para alcan-

ce.
15,00

5 Plano de Execução 15,00

30%

10%b
Relatorio final do PMSB contendo: Minuta de projeto

de lei, Regulamentos, Sistema de informações.
10,00

ESTIMATIVAS DE CUSTOS UNITARIOS E TOTAL

PRODUTOS % UNITARIO

TOTAL í00,00
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Estado do Paraná

lV - responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus empregados, no

desempenho dos serviços objeto do presente contrato;

V - manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a

represente, integralmente, em todos os atos;

Vl - responsabilizar-se por todos os seus encargos sociais e trabalhistas;

§2 São obrigações especificas da contratada as constantes no edital e no Termo de Referência,

§20 Constitui-se em obrigação do contratante o pagamento estabelecido neste contrato, além das
previstas no editale Termo de Referência.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÂO: A fiscalização será exercida pelo contratante na forma

estabelecida no edital e Termo de Referência respectivo.

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESC§ÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá ser:

I - determÍnada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos:

a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados;

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados;

c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou

transferência, totalou parcial, bem como fusã0, cisão ou incorporação;

d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;

e) decretaçãode falência ou instauração de insolvência civil;

0 dissolução da sociedade da contratada;

g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a

execução do contrato;

h) oconência da caso fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que impeditivas à

execução do contrato;

ll - amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no art. 87 da

Lei Federal no 8.666/93, a contratada ficará sujeita à multa de 2o/o (dois por cento) sobre o valor total

do contrato em caso da não observância do,prazo de execução de serviços, bem como inexecução

totalou parcial,

Parágrafo único, As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da

reparação dos eventuais danos, perdas ou p§uízos que venha a acarretar ao contratante,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da

Serra - Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o

cumprimento deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIçOES FINAIS: Fazem parte integrante deste

contrato, independente de transcriçã0, as condições estabelecidas na licitação respectiva e

normas contidas na Lei n0 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.25 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br

q
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Estado do Paraná
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E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 3 (três)

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 06 de fevereiro de 2014.

Prefeito

Elisangela
DRZ Geotecnologia e a Ltda - EPP - Contratada

Responsáveis pelo acompanhamento do TostiGabriel
da de Meio Ambiente

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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Agência Paraná de Desenvolvimento, explica que a
função do órgão é atuar na atração de novos
investimentos para o Estado e também apoiar
empresas já existentes por meio de convênios e
parcerias comerciais..Assim como o Japão, contatos
já foram feitos com a lndia, EUA, Alemanha e Sérvia.
"Para nós essa relação é importante para abrir portas
e manter contatos no exterior para gerar empregos e
riquezas no Paraná", avaliou.

[ova Santa BárbaÍâ - PR
Chud.mlr lrrlaÍlo - fuallo Hunlclpal

ERRAÍA OO EXTRATO OO COTÍRATO 1{'OOIAOí'
ErÍâ16 da Publicsçáo do ExtÍato do coflr8to n'00'l/2014, publicsdo em 29/01/2014,

sendoquc:
OndE !6 lâ; OATADEASSINATURACONTRATO: 27101/2014.
Lolêsê: OATADEASSINAIURÁCONTRATO: 06102,/20 t'1.
Nova Ssnte Báíbara,07 doÍamirc d€ 2014.

Clrud.mlr VrláÍlo - PÍ.Íllto lúunlclp.l

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRÂÍO N' OO2I2Oí4
Enata d. Pubtlcaçáo do Exkato do CoírlÍalo n'002/20,14, puuicâdo am 02022014,

scfldo quâ:
oíúcs. lê: DATÂDEASSINATURACONTRÂTO: 29/01/a)14.
Lch-s.: DATADE ASSINAIUFÂCOI{TRATO: 06/020.l4.
Novg 2014.

OBJETO: do Bânda parâ wonto do 24o Camâvd dô Ruo dê Novâ Santa
3áôeB. (so8sGnüâ milíeâi!).

dias-
da

€ Culturâ.

(

EXTRAÍO 2'TERTO OE AOITIVO
Reíarrntó ao Conkato nôQ§aaqllds EmpÍeitada de Obra.
REF.: Tomade dâ Prôço. No 007/20í 3.
PARTES: Mmiclpio do Nova Santa Báôara, possoa iuÍ{dica da direito publico intem,

insita noCNPJ sob o no95.56í.080/0OOÍ-60,com s€dôadmlnishativa ne Rua walíÍedo
BittoncouÍt de Morâos, 222,Êesla ato Íopíesentâdã polo SenhoÍ Preíeito Municipâl
Cleudamlí Vâlórb, poÍtador de cádula da ldontidâdo R.G. n' 11.039.382-0 SSP/PR, CPF
no 563.69í.40$10 e a .mprasâ CONSTRUTORA PINHALENSE LmA - ME, pess@

.iurldi€ ds dkeito pÍivâdo, 6m 8êdr ne Ruà Dr. Frânds@ Càzar t,logaÍ|, no 527 - CêntÍo,
na ddâdâ dê Ribêiíào do Phhal. Estãdo do PaEná. CEP: 86490{«r, lnsüitâ no CNPJ
sob o n'15.165.978/0001-8O, nests ato repí€E€ntado por seu Sócio Gerente, SÍ. Oalton
Luiz Luitz Junitr

OBJETO: Rsfoma o ampliâçào do Côntro Municipsl dê Edu€çâo lnÍantil 'Noemis
Bittencourl CeÍnoiro.

PRÂZO DEVIGÊNCIA: Meis60 (sesssnts)diãs, ou seia, rlá06/04/201,1.
PRAZO DE EXECUçÀO: Mats 60 lecssentá) dla8, ou scla, sté 25lúnü 4
RECURSOS: SecÍetreriâ d€ Edu6çáo, EspoÍtê e Culturâ.
RESPONSAVEL JURIOICO: Eodê§Aprrido PrGnçaAraúio, OAB/PR 34.843.
DAÍADEASSINATURA DO TERMO DEAOIÍIVO: O6rc2/2O.IZI.

EXTRAÍO DO CONTRATO t{'OO3'20í'
REF.: lnuigibilidsdê n.ô 001/201 /t.

PARTES: Mmiclpio de Nova Ssnlã Báíbaía, posw iur'Ídic€ ds diÍBito publico interna,
inscÍitaÍECNPJ $bo n'95.561.080r!0Oí60, @m sodaadministralíva m Rua Walfredo
BitlsócouÍt dé ,úoreas,zz2, nBstê âto rÊpresentada pêlo seu Prúíeito Municipal, SÍ.
Clsud€mir valêÍio, e â ompÍesa VANDERSoN RIBEIRO SUOARIO - EVENToS - ME,
pesea JuridiÉ ds diÍsito pÍívado, lnsqita no CNPJ lob o no 14.221.459/0001-20, cffi
sede àdministiâtiva sm Santâ Cociliâ do PÊváo, Estado do PÊraná, Blto à Rue Adêlsn
dos Srntos, n' íl - Coniunb Monts Castolo, n€stô sto raprêssntiada pelo §r. Marcos
YâlentimOâmffio.
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DRZ GEO]'EChIOI-Ôtr;IA E üÔi{SULTORIA §/S L' Av. Higienópolis, 32, 4 Andat/ryk
ffiffiffiKy

Consultoria em Tecnologia da lnformação

Soluções em Geotecnologia

Serviços de Engenharia e Arquitetura

Consultoria em Gestáo Púbiica

Tel.43 3026 4065

86020 080 - Londrina - PR

Site: www.dz.com.br

e-rnaíl: drz@dz.com.br

üRU - 358Í2CI14
l-ondrina, 08 de agosto de 2014

Ao
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bánhara

REF.: ÇÇNfftATCI l,l" 0ü1/201r$

Na qualidade de rep!'esentante iegal da ernpresa DF{Z GEOTECNOTOGIA H ÇONISU!-TORIÀ
LTDA, já qualificada no contrato em referêrlcia, vimos solicitar a prorrogação, atrá 08 de no-
vernbro de 2014, conforme os fatos a seguir:

i. Núnnero excessivo de feriados no primeiro semestre de 2014;
ii. Redução do expediente tanto da DRZ quranto da Prefeitura de Nova §anta Bárbara devido

à Copa do Mundo realizada no Brasil;
iii. Os trâmites normais de levantarn€,r'lto, execuçáo, análise e aprovação clos trabaihos,

Diante dos fatos, justificamos nosso pedido cle dilatação de prazo por rnais 90 dias

Sendo só para o momento, renovaffros nossos protestos de estimas e consideraçÕes,

Cordialmente,

Protocol«: de Recebimento

DRZ Geatecnología e Consultoria Ltda.
Agostinho de Rezende
Sócio Administrador
cPF 364.338.379-72



-?90PIIEr-FE l'f U $q.A Ml U N I C I FIAL

NffiWA SANT& ffiAffiffiAffiA
1' TERMO ADIT|VO AO CONTRATO DE pRESTAÇÃCI

DE sERVIÇos N' 0CIi/20,!4, eur ENTR.E st cELEBRARAM o MururcÍplg nE

NovA sANTA gÁmeann E A EMpRESA DRz GEorEcNoLCIGlA E

CONSULTORIA LTDA - EPP.

0 Município de Nova Santa Bánbara, pessoâ jurídica de

direito público interno, inscrita na CtdPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede

adnninistrativa na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado

peio seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado enipresa DRã

GEOTECNCILOGIA E COI{SULTüRIA LTDA - EPP, pessoa jurÍdica de direit<:

privado, inscrita no CNIPJ no 04.915.134/0001-93, com sede na Avenida

Higienópolis, no 32, sala 403, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,

CEF: 86020-040, neste ato representada por si.ra Frocuradora, Sra. Hlisangetra

Marceli Aneano Arduin, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPÍ- sob o no

016.722.989-38, portadora da cédula de identidade R. G. no 5.091.301-5 SSP/PR,

resiclente e domiciliado na Rua Paulo Frontin, no 253, AP. 303, centro, na cidade de

lbiporã - PR, resolvem aditar o contrato de prestação de serviços a preços fixos e

sem reajuste n.o 001/2014, que tem por objeto a contratação de serviços de

assessoria e consultoria para a elabonação do PhilSB - Flano tt{unicipal de

Saneamento Básico, firmado entre arnbos ern 06 de fevereiro de 24tr4, com vigência

por 09 (nove) meses e o prazo de entrega de 06 (seis) meses, referente ao

Processo Licitatorio de Tomada de Freço n' 009/2013, mediante as seguintes

cláusulas e condiçÕes:

CLÁTJSULA FRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogaçáo do ptazo

de execução por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 0311112014, e o prazo cle

vigência do contrato por mais 30 (trinta) dias, ou se.ia, ate 05/12/2014, em

atendimento a solicítação da contratada.

GLÁ[,'SLJ LA SEG I"J FJ DA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas a§

cláusulas e condiçÕes estipuladas no Contrato Original, que náo coliclirem com o

pnesente instrumento, ficando reiteradas todas as dennais cláusulas.

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

é

Paraná - E-mail - .Uçilaçaq@!ú,piJgsLbl - www.nsb.pr.Egy.-bl
Bárbara,

I



PREFE: ITU RA tvl U N I C I PAL

NffiWA SAMTA ffiAffiffiAffiA

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

F.lova Santa Eártrara de aç;osto de 2014

Prefeito t.i

Hllsamgela Arduün

DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda - EPP - Contratada

Ant+nio nio Tostl Gabniel

Chefe da Dlvisão de Meio Ambiente

Ge

Diretor Fresid do SA[itlAE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara
P araná - E-mai I - I ic itacao@nsb.pr. eo v. br - uuuéSb+Lgarlbi
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DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA

Consultoria em Tecnologia da lnformação

Soluções em Geotecnologia

Serviços de Engenharia e Arquitetura

Consultoria em Gestão Pública

Av. Higienópolis, 32, 4 Andar

Tel. 43 3026 4065

86020 080 - Londrina - PR

Site: www.drz.com.br

e+nail: dz@dz.com.br

DRZ - 499t2014
Londrina, 03 de novembro de 2014

Ao
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

REF.: GONTRATO N" 001/2014

Na qualidade de representante legal da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA, já qualificada no contrato em referência, vimos solicitar a prorrogação, até 03 de abril de
2014, conforme os fatos a seguir:

i. AproÍundamento das ações do PMSB a serem realizadas no município;
ii. Férias coletivas da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA;
iii. Recesso da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara por consequência das comemora-

ções festivas de fim de ano;
iv. Os trâmites normais de execução, análise e aprovação dos trabalhos.

Diante dos fatos, justificamos nosso pedido de dilatação de prazo por mais 150 (cento e cinquenta)
dias.

Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de estimas e considerações.

Cordialmente,

Protocolo de Recebimento:

DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
Agostinho de Rezende
Sócio Administrador
cPF 364.338.379-72
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
2" TERMO ADIT|VO AO CONTRATO DE PRESTAçÃO

DE sERVrços N' ooí/2014, euE ENTRE sr CELEBRARAM o MuNrcípro oe
NOVA SANTA BARBARA E A EMPRESA DRZ GEOTECNOLOGIA E

CONSULTORIA LTDA . EPP.

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 Walfredo Bittencourt de Moraes,222, neste ato representado

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa DRZ

GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ no 04.915.134/0001-93, com sede na Avenida

Higienopolis, no 32, sala 403, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,

CEP: 86020-040, neste ato representada por sua Procuradora, Sra. Elisangela

Marceli Areano Arduin, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob o no

016.722.989-38, portadora da cédula de identidade R. G. no 5.091.301-5 SSP/PR,

residente e domiciliado na Rua Paulo Frontin, n'253, AP. 303, centro, na cidade de

lbiporã - PR, resolvem aditar o contrato de prestação de serviços a preços fixos e

sem reajuste n.o 00112014, que tem por objeto a contratação de serviços de

assessoria e consultoria para a elaboração do PMSB - Plano Municipal de

Saneamento Básico, firmado entre ambos em 06 de fevereiro de 2014, com vigência

por 09 (nove) meses e o prazo de entrega de 06 (seis) meses, referente ao

Processo Licitatorio de Tomada de Preço n'009/2013, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do pruzo

de execução por mais 150 (cento e cinquenta) dias, ou seja, ate Q210412015, e o

ptazo de vigência do contrato por mais 150 (cento e cinquenta) dias, ou seja, até

0210412015, em atendimento a solicitação da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas,

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

Paraná - E-mail - licitacao(r2nsb.pr. eov.br - rvrvw. nsb.pr. g.ev. br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

E por ser vontade das partes e validade do que foi

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

Nova Santa Bá , 03 de novembro de 2014

lério

Prefeito pal

.2q5

=rr"MreanoArduin
DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda - EPP - Contratada

Anto Tosti Gabrie!

Chefe da D de Meio Ambiente

Ge n

Diretor Pres o SAMAE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E-mail - licitacao(ônsb.or. gov.br - rvrvw. nsb.pr. qov. br
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Edição: 1006 G. Procópio, Q
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Prefeitura Municipal de
Nova Santa BárbaÍâ - PR

DISPENSA oE LtctrAçÃo N' 009/201/t
Ds a@ído êom o proc€dimento adminislrstivo instaurado pelo MunicÍpio de Nova

Sante BáÍbara, objeto do protmolo no009/20'14, reíerente ao processo de dispBnsa d€
llcitação.,para Contmtaçào dê emprosâ paÍa loceção d6 brinquedG para csmpanha
de vaclnáçáo, coníoÍme solicitsçào íeitá pêla SecÍetáÍia de Saúde, e sendo âtendidas
as noÍmâs lêgais perlin€ntes e na Íoma dos aÍtigos 21 B 26 da Lêi 8666/93 s
postsriores alteÍações, câracterize-s€ a rêí6íida dispensa d6 licitBção.

Nova Ssnt6 Bárb616 PR,04/1 1 /201 4.
Clâudcmlr Valórlo - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO 2' ÍERMO OE ADITIVO
Rsferonte âo Contralono00í/2014 deEmpÍêitãdã d€ Obra.
REE: Tomada de Preços no009/20'13,
PARTES: Município de Novs Santa Báóara, pessoa iurldics de diÍeito publi@

inlêmâ. inscrite no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sedâ administrativa na
Ruâ W6lhedo Blttencourt de MoEes, 222, neste âto Íepresentada pelo Senhor
PEfeito Municipal ClaudêmiÍ Valório, poÍledor da cádula de identidade R.G. n'
4.039.382-0 SSP/PR, CPF n" 563.691.409-10 o I empresâ ORZ GEOTECNOLOGIA
E 6ONSUITORIA LÍDA - EPP, pessoa jurldica ds direito pÍivado, lnscÍita no CNPJ n"
04.915.134/0001-93, com sede na Avanida Higlenópolis, no 32, salâ 403, Centro. h6
cidade de Londrina, Estado do PaEná. CEP: 86020-040, nâste âto reprêsanlada poí
sue Procuíadorâ, Srã. Elisangelâ MarcaliAra; r',Juin.

OBJETO: Contíataçáo de Bsrviços de as..":. o @nsullodâ para a slaboíaÉo
do PMSB - Pleno Municipàl de Ssneamênto Bâsic6.

PRAZO DE EXECUÇÀO: Mais 150 (cênto e clnquenta) dias, ou seia, ató
o?,o1no14.

PRAZO OEVIGÊNCIA: Mais 150 (cênloa cinquenta)dias, ou seja,aléO2lO1t2O14.
RECURSOS: SêcrotaÍia de Obras, doTrabalhoe Garaçào de Empregos.
SECRETARIÀ: Secretariê de Obras, do ÍÍabalho e Geíaçàodê Empregos.
RESPONSAVELJURIDICO:Angêlita Oriveira Martins PereiÍa, OAB-PR n" 48857.
DATAOEASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 03/1 1/2014.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.o 112/20í'l - PrrlNSB
REFERENTE Ao pREcÀo pRESENcTAL No s2120í/t - pirNsB

OBJETO-Contratãçáo de serviços da mânutonçãodosvelculos da fÍota municipal
VALIOADE OAATA: Oa O4l 11 l2O1 4 à 03111 12015.
OEfENTORAOAATA: MaÍ@s Paulo Rez€nds o ÇIALTDA, inscrita no CNPJ sob no.

1 2.799.7990001 -07.
Au WâlteÍ Guimarães da Costa, 121 Comárcio - CEP; 86250000 - BAIRRO: Centro.
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NOVA SAruTA BARBAMA
PR EFEITU RA I,,úUN ICI PAL

ESTADo oo peRA!Á

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE FR.EÇOS

N" oc$ / ,ruti
NO ÉsPEe rFrcAeÃo DOC OBS.

1 Capa do proceqso ôÍô
2 Ofício da secretaria solicitando
3 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) OK
4 Contabilidade à l-icitação (Resposta dotação) CK
5 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) orô
6 Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) Ofj
7 Autorização do Prefeito para abertura erL
8 Portaria nomeaçâo da Comissão de Licitação ak
I Resumo do Edital OK
10 Parecer Jurídico (Edital) OK
11 Edital OK
12 Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional) ôÉ
13 Publicação Mural de t-icitaÇão (TCE) oll-
14 Documentos de habilitação ô(r
15 Propostas de PreÇo c,(,
í6 Ata de abertura e julgarnento oú
17 l-icitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) OK
1B Parecer Jurídico (J ulgarnento) CK
19 Licitação ao Prefeito (Homologação) cId
20 Homologação do Prefeito (I[
21 Publicação da HomologaÇão (Jornal Regional) clÜ
22 Ordem de contrataÇão oy-
23 Contrato OL
24 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) OL
25 Relatório de acompanliamento do contrato (Listagern de contratos) f

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br



ir* NOVA SANTA BARBARA
PREFEI TURA IVIUN ICI PAL

ESTADO t)i:I PARANA
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Pâ9.298

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
TOMADA DE PREÇOS N',009/2013

Aos27 dias do mês de janeiro de 2015, lavrei o presente termo de

encerramento do processo licitatorio de Tomada de Preços no 00912013,
registrado em27llll20l3, que tem como primeira folha acapa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 001 ao no 298, que corresponde a este termo.

lEfaine L Santos
icitaçõesResponsável pelo rde

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222. Centro. Fone 43. 3266.8 100. CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara. Paraná

- E-mail - licitacao? nsb.pL.gor'.Lrr - u'rvu.nsb.pr.gor .br



CORRESPONDÊNCN INTERNA
*

DE: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE .

N.008/2015 299

PARA: LlclTAÇÃo Data:
24tOA2A15

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Mediante autorização deste departamento, venho por meio desta solicitar a vossa

senhoria para que seja concedido um aditivo de 60 (sessenta dias) ao contrato 00112014

mediante solicitação da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA já

qualificada no contrato em referência.

Sendo o que se apresenta omento, subscrevo-me

Atenciosamente,

GABRIEL

Ass

fus:tJ5
Nome Data

Recebido

I
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DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTOR]A S/S LTDA

Consultoria em Tecnologia da lnÍormaçáo

SoluçÕes em Geotecnologia

Serviços de Engenharia e Arquitetura

Consultoria em Gestão Pública

Av. Hisienópolis,32, 

LTJ#
86020 080 - Londrina - PR

Sltê: www.drz.com.bÍ

e-mall: drz@dz.corn.br

DRZ - {06/20í5
Londrina, 24 de rnarço de 2015

Ao
Setor de Licitações
Prefeitura Municipa! de Nova Santa Bárbara

REF.: ÇQNTRATO No 00í/20í4

Na qualidade de representante legal da empresa DRZ GEOTEGNOLOGIA E GONSI,LTORIA
LTDA, já qualificada no contrato eÍn referência, vimos solicitar a prorrogação, até 01 de junho de
2015, conforme os fatos a seguir:

i. Os trâmites normais de execução, análise e aprovação dos trabalhos;
ii. Agendamento de Audiência Pública.

Diante dos fatos, justiÍicamos nosso pedido de dilatação de prazo por mais 60 (sessenta) dias.

Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de estimas e consideraçÕes

Cordialmente,

DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
Agostinho de Rezende
Sócio Administrador
cPF 3ô4.338.379-72

ol
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PREFEITURA MUNICIPAL 301

ruÜVA SAh§TA ffiAffiBAffiA
3' TERMo AD[Ttvo Ao cot-trRATo DE pn.EsrnçÃo

DE SERVIçOS N" 00í/2014, QUE ENTRE S! CELEBRARAM O MUNTCÍp|O Or
NOVA §AA,ITA EÁRENRN E A EMPRESA DRZ GEOTECI{OLOGIA H

CONSULTORIA LTDA . EPP.

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 Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, neste ato representaclo

pelo seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério, e do outro lado empresa DRZ

GEOTECNO!-OGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa junídica de direito

privado, inscrita no CNPJ J'ro 04.915.134/0001-93, com sede na Avenida

Higienopolis, no 32, sala 403, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Pananá,

CEP: 86020-040, neste ato representada por sua Procuradora, Sra. Elisangela

Marceli Areano Arduin, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob o no

A16.722.989-38, portadora da cédula de identidade R. G. no 5.091.301-5 SSP/PR,

residente e domiciliado na Rua Paulo Frontin, no 253, AP. 303, centro, na cidade de

lbiporã - PR, resolvem aditar o contrato de prestação de serviços a preços fixos e

sem reajuste n.o 001/2014, que tem por objeto a contratação de serviços de

assessoria e consultoria para a elaboração do PMSB - Plano Municipat de

Saneamento Básico, firmado entre ambos em 06 de fevereiro de 2014, com vigência

por 09 (nove) meses e o prazo de entrega de 06 (seis) meses, referente ao

Processo Licitatorio de Tomada de Preço n'009/2013, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo

de execução e vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até

3110512015, em atendimento a solicitação da contratada e autorizado pelo

Departamento de Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os acordantes se comprometem a cumprir todas as

cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original, que não colidirem com o

presente instrumento, ficando reiteradas todas as demais cláusulas

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Barbara"
Paraná - E-mail - I icitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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NOVA SANTA ffiAffiffiAffiA
PREFEITURA MUNICIPAL

Elisange

DRZ Geotecnologi

i A,reano AriÍuin

ultoria Ltda - EPP - Contratada

E por ser vontade das partes e validade do que foí

ajustado, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai

assinado pelas partes.

lrlova Santa Bárbara,26 de março de 2015

Iério

Contratante

I

io briel

Chefe d o Ambiente

Ge ra

Diretor Presid SAMAE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bârbar4
Paraná - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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Poder

Executivo

Ano lll
tMlrltENsA oHclAt -

2013.r! r:ç1Ê,0,!ei ciu01 ahrilno de

do

nvrso nE urclraÇÃo
rcGÀQ- E t ETÂCI N! Ç 9J,:-14ê91§

RECEBIMEIITO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia
1A104/2A15 às 08h59mln do dla 10/04/2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09 horas às
09h59rnin do dia 10/04/20í5.

lruíclo ol sessÃo DE DlspurA DE pREÇos: às i0:00
horas do dia 10/04/2015, por meio de Sistema de Pregão

Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e LeilÕes do
Brasil, www.bll.org.br "Acesso ldentiÍicado no link - licitaçóes".

Preço Máxlrno: R$ 3.000,00 (três mll reals).
lnformações Gomplementares: poderão ser obtidas em

horário de expediente na PreÍeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,
pelo fone: 43-326ô-8100, ou por E-mail:

licitacao@nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 2510312015

Fáblo Henrlque Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

EXTRATO DO COhNTRATO N'OO7/20í5

REF.: Dlspensa de Llcltação n.o ?2015.

CONTRATANTE: Munlclplo de Nova Santa Bárbara,
pessoa jurÍdica de direito publico interna, inscrita no CNPJ

sob o no 95,561.080/0001-60, com sede administrativa na

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudernir
Valór!o.

CONTRATADO: JAIRO Sll-VElRA, residente e domiciliado
na cidade de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná,

portador do documento de identidade RG rro 4,674.854-9 e do
CPF no 755.900.699-04 e inscrito no PIS no 123.153.106-52.

OBJETOT Prestação de serviços de Arbitragem para o 2o

Campeonato Municipal de Futebol de Campo "Airton Firmino
Bezerra".

VALOR: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa
reais).

PRÂZO DE VIGÊNCIA:90 (noventa) dias, contados da data
da assinatura do contrato, ou seja, até 23/06/2015.

SÊCRETARIÂ: Secretaria de Educação, Esportes e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de Educaçáo, Esportes e Cultura.

RE§POI.ISÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira rvlartins

Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA COI{TRATO: 2§/03I?0{ .

EXTRAIOS:TF.ts$S-B.EÂ.I}-!T.!YE.

Referente ao Contrato no ruE de Empreltada de Obra.

REF.: Tomada de Preços no 009/2013.

PARTE§: Municipio dE Nova Santa Bárbara, pessoa
jurÍdica de direito publico inlerna, inscrita no CNPJ sob o no

95.561 .080/000160, com sede administrativa na Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representada
pelo Senhor PreÍeito Municipal Claudernir Valérlo, poüador

da cédula de identiclade R.G. n" 4.039.382-0 SSP/PR, CPF no

563.691.409-10 e a empresa BRZ GEOTECNOLOGIA E

CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa jurÍdica de direito
privado, inscrita no CNFJ n" 04.915.134/0001-93, com sede
na Avenida Higienópolis, no 32, sala 403, Centro, na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86020{40, neste ato
representada por sua Procuradora, Sra. Elisangela Marceli
ArEano Arduin.

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e
consultoria para a elaboração do PMSB - Plano lúunicipal de
Saneamento Básico.

Doarr:.d-:rtlo â§!rnado poi CêniíGldo
A;rlit.ri - h(rvir §r,nÉ 3âri)í{.â ptr)ieituíft L,!uniciDíl:
9§5ti1ín100+01tC-.Á0 §iE[i,4i,Â.- l§uR âui']r)t.,:i,Jâdr. (1

Diário Oflclal Elotrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.or.oov.br

!(

ObJeto: Contratação de empresa para prostação do
servlços de assessorla e palestrantes para as
Conferênclas Munlclpals realizadas pela Secretaria
Íúlunlcipal de Asslstêncla Soclal.
Tipo Menor preço global.
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PR.Azo DE ExEcUçÃo E ucÊNclA: Mais 60 (sessenta)
dias, ou seja, até 3110512015.

RECURSOS: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração
de Empregos.

RE§PONSÁVEL JURíDlcO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB-PR n' 48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:
26'03'20í5.

DISPENSA DE LICITACÃO NO 3/2015

De acordo com o procedimento administrativo
instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, objeto do

protocolo no 017/20í5, reÍerente ao processo de dispensa de

licitação, para AQUISIçÃO DE LoUSAS

QUAORICULADAS, conforme solicitação feita pela

Secretária de Educação, Esporte e Cultura, e sendo

atendidas as normas legais pertinentes e na forma dos

artigos 24 e 26 da Lei 8666/93 e posteriores alteraçÕes,

caracteriza-se a referida dispensa de licitação.

Nova Santa Bárbara PR, 26/03/201S.

Claudemir Valério
PREFEITO MUNICIPAL

RELATORTOS DA LRF - MUNICíP]O
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Diário Oficial Eletrônico do Município dê Nova §anta Eárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266€100
E-maiL diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

wwwnsb.pr.gov.br
www.transpaÍenciaparana.com.br/doensb
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C. Procópio, Domingo,29 de Março de 201s Edição:1

Prefeitura Municipal de Nova Sar:
DECRETO ir" 0t9n015

O PREFEITO MUNICIPAL OE NOVA SAI'ITA BÁRBARÀ no Uso de sues
afibu@s l6g6is, rêsolve: EXONERAR

Art. 1ô- Flcá.roncrado a pêdldo o SÉ Mônicâ Cristinâ Ribelro, poítadora do RG
n' 9.521.520-3 SSP/PR, CPF no 074.i117.02$09 do cargo de AUXILIAR
ADMINISTRÀIIVO da ProÍciture Municipal de Nova Santa BárbsÍaPeranâ.

Art. ? - Estê DôcÍelo 6ntÍa em viJor n€sla dâta, rsvogades a3 dispoBiçõ€s sm
contrário. Nova Santia Bárbaíe, 27 ds março de 201 5.

Clâudcmlr Vâlárlo . Preíello Uunlclp.l

oECRETO No 20120Í5
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÂRBARÂ, no uso de sues

atribulçÕes legais, resolvs: EXONERAR
Art. 1o- Fica cxonerado â pêdido o Sr. Luiz Claudio Gomes Mazzei, poÍtadoÍ do

RG n" 7.778.2?9-0 SSP/PR, CPF no 038.797.079-79 do cárgo dê
FARMACÊUnCO da PrsÍeiturâ Municipel de Novâ Senta Bárbara-Paraná.

Art. ? - E6te Decr€to 6ntra em vi{Jor ne deta do Olle4,n}É, rêvogada8 ar
disposiçôes em conffirio. Nova Sânta Báôara,27 de março de 2015,

Cl.udrmlr VlLÍlo . Prrírlto tunlolpel

D|SPENSA DE LtctrAçÃo N. 3/2ot i
Oê acDídÕ com o procêdimento âdmlnisfeúvo instaurâdo pêlo Municlpio d6

Nova Senta BáÍber8, obl€tc do potocolo no 0í7/2015, rêfaÍênlô ao processo dc
disp€n§e de liciteÉo, para AQUI§|çÃO DE LOUSAS OUADRICULADAS,
coníorme solicitaçáo Íêltâ pála SecGtària do EducâÉo, Esporto o Culturâ. ê
sendo atendHes as normas legais pêrün€ntes e nâ brma dos artigos 24 e 26 da
Loi 8666/33 e posterioros alt€rag6e8, cárectariza-se a reÍeride disponse de
licitaçâo. NovaSEnta Bárbara PR,26/0312015.

Claudemlr Valárlo - PREFEITO MUNICIPAL

Âvlso oE LrctrAÇÂo pREsÃo ELETRôNtco n.o i22015
Objâto: Contrataçâo da €mpre6â para prestagâo de sêruiços ds assêssoÍia ê

paleslrãntes para a6 ConÍeÍência8 Munlcipais ÍÊelizsdàs p€ls S€cíelaÍiâ
Municipal dêAssistâncie Sociel.

Tipo MenoÍ pÍsço gloàal. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horâs
do dia 30/032015 âs 08h59mindodie 10/04t201 5.

ABERTURAOAS PROPOSTAS: dâs09 hores às09h59min dodia 10/04/2015.
tNlcto DA sESSÀo DE D|SPUTA DE PREÇos: à3 r0:oo horas do dia

10104/2015, por meio de Sistema d€ PÍsgão El€trôni@ (licilaçÕes) de 8ôl§6 de
Licitaqôes e Leilõos do BÍesil, www.bll.oro.br 'AÇesso ldentilicado no link -
licilâqôês'. PÍôço Máximo: R$ 3.000,00 (lÍás mil Íeais).

lnformaço€Ê Complemenlarss: podârão sêr obtidae cm horário de expedlenle
ne PrBíêiture Munlcipal de Nove Sântã Bárbara, sito à Ruâ WálÍÍêdo Bittencourt
de Moraes no 222, pelo fone:43-3266-8100, ou por E-mall:
licitacao(ânsb.or.oov.br

Novã S!nt, Bárb.ra, 25103/2015. - Fâblo Henrique com.s - PÍogoeiro -
PortrÍlâ n' 01512015

ERRATA
Em vidude de oro da digltação no axtrato 30 tôrÍno aditlvo, Reíerento ao

Contrato no 02312012, Disp€nsa de lnexigibilidedo no 00212012, publicedo no
Diáio Oficial do Municlpio, ediçõo no 170. em data do 12/0Y201 5 d no Jomdl A
Cidade ReglonaIde ComélioProcópio, edlçáon' I057, emdatade I úO32015:

ONDE SE LÊ: Nêste ato represêntÉdâ pelo§ procuredorôs, Sr. Luiz Farnando
de Souza lgnána NassiÍe Sra. Flavía Marie Garciâ Schlosinger.

LEIA-SE: Nest6 ato represenlada poÍ seu Diretor Regional, §r. Silyio Barboôa
Bentes.

EXTRATO 3' TERMO DE AD]TIVO
Rôfurênteao Conlreto n!001I20,l4 d€ Emproitads d€ Obrs.
REF.: Tomada da Praços no 009/2013.
PARTES: Municipio de Nova Sanla Bárbara, peEsoa iuridicâ de diroito publico

interna, inscÍila no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sêdê administíativa
na Rua Walfredo Blttoncourt do Moraes, 222, nêsto ato roprosentâda polo Sênhor
PreÍeito Municipal Claudsmir ValóÍio, portador da c&ula de ldenlidãdo R.G. n'
4.039.382-0 SSP/PR. CPF no 563.691.409-10 e a emprosâ DRZ
GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa iurldic€ de direito

Exercício m14 Balanço Anu

CORRENTÉS

REcEtrA TRTBUTÁRlÁ

atPosTos

TN(^S

coNrRr8uçÀo DE MELHoR|A

necsnes oe conrnraurçôes

coMÍRr8uÇ6€s socws
cor{ÍR|suçôE§ DÊ INTERVENÇÁo No c

coNÍRrBUçÂo P ÂÁ ocusÍEro oo sEI

RECEÍTA PATRIMOI,IIAL

REcErr^s f,roBrLAR! s
REcÉrÍAs DE vaoREs tao€LúRlos

REcEtrA DE co.lcEssôEs E pÊRMtssô{

coitPENSÂÇôÊs FrN I.lcErR s

RECÉIÍÂ DECORRENTE DO OIRÉÍTO DÊ

RÉcÊtrA oA cEssÀo DE otREtros

Oi,TRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

RECETIA AGROP€CIjARI^

REcErrA o^ PRoDUÇ^o vEcgÍAL

REcÊrÍA D^P8oo{rÇÂoAMM r E oERt\

OUTRA§ RÉCEIIAS AORoPEcTÁRtAs

RECÉÍT TNDUSÍRIÀ-

RECEIÍÀ DA INOUSTRIA EXIRAÍIVA i,!INT

RÉcÊlr^ oÀ NDúsrRlA DE TMNSFoRM

REcErÍA DA NDúsrRtA oE coNrRrjÇÃo

CXJTR,ÀS RECEITAS INOUETRI,AIS

RECE|ÍA DE SERV|ÇOS

ÍRANSFERÊNcrAs coRRENÍÊs

ÍR NSFERÉNCAS D{rERGoVERNAMENI

TRANSFERÊrctAs DE tNsÍTUlÇôEs pRl

TR l.rsFERÊNchs Do ExrERtoR

ÍMNSFERÊNCIAS DE PEssoÀS

TR NSFERÊNC!ÀS DE coNvÊNos

OUTRAS RECEIÍAS CORRENÍÉS

MULTAS.JTJROS OE MORA

NDENTZ^çÔES E REST|TUIçõES

REcErÍA D\ olvto^ATtv

RECEITAS DIVERSAS

OE CAPITÁL

oPER^ÇÔÊS DE CRÉD|TO

@ER^Çô€s oÉ cRÉDro TNTERN^s

E
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE JUNTADA DE FoLHA No pRocEsso Lrcrrarómo
TOMADA DE PREÇOS No 009/2013

Aos 06 dias do mês de abril de z}ls,lavrei o presente termo de juntada de folhas
no processo de Tomada de Preços n" 00912013, numeradas do no 299 ao no 306,
que corresponde a este termo.

cEfúhu Sanbs
Responsável pelo Setor de tações

Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, cEP - 86.250-000Rua Walfredo Bittencourt de

- E-mail - licitacao@.nsb.pr.eov'br - www.nsb.pr.gov.br
Nova Santa Bárbar4 Paraná


