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I REPUBLICA EEDERATIVA DO BRASIL
CARTORIO MONTEIROI sERVtçO DTSTR|TAL DE SANTA CECIL|A DO PAVÃO

RCA OE SÃO JERÔNIMO DA SERRA:ESTADO DO PARANÁCOMA
OÍicial - ALCEU HENRIQUE MONT

CERTIDAO qNTAI
I

Ceftifico a pedido verbal de parte lntelessada q'ue rev
de Procurações, deles verifiquei constar a seguinte:
Livro P-33 - Fts- 183 - Lt:ÍOLtzOL2 - PROCURAçAO BAST NTE QUE F
VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME O ADIANTE SE
DECLARA.-

Saibam todos quantos virem este Público Instrumento que sendo aos 11 de

EVENTOS.ME ., pessoa jurídica, inscr:ita'no CNPI sob_no t4.221.45910001-20,,
com endereço a Rua Adelson dos Santos,ll - Conjunto Monte Castelo - Santa
Cecília do Pavão . PR., conforme declaração de microempresa, registrada na Junta
Comercial de Londrina, em data de 19/08/2011, sob n. 20'117070351., neste ato
representada pelo seu proprietário: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO.
brasileiro, divorciado, empresário, portador da CI/RG no 7.881.053-0-Pr., CPF/MF
no 051.539.669-92.,residente e domiciliado a rua Adelson dos Santos, 1.1 -
Conlunto Montetastelo - Santa-€eeília doPavãq- PR. Todos reconhecidos cbmoffi
os próprios por mim, Aux. JuramenLado, de cuja identidade e capacidade jurídica Eã
dou fé.- Então aí, por ele ouforgante me foi dito que por este público instrumento,
nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR: MARCOS VALENTIM I
DAMASCENO. , brasÍleiro, solteiro-maior, fu-ncionário público estadual, portadora
da CI/RG no 4.146.772-0-Pr., CPF/MF 077.784.978-08., residente e domiciliado a

Rua Maria Concelção Macedo , 580, centro - Santa Cecília do Pavão - PR.,

PODERES: a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes para o fim especial
de efetuar transações com qualquer Instituição Bancaria do Território 

.Nacional.,

podendo para tanto dito procurador ajustar valores, clausulas e eondições de
financiamentos e assinar propostas e orçamentos, assinar contratos de abertura de
crédito, podendo também abrir, movimentar e encerrar as contas de depósitos, e
poupança, autorizar débitos, transferências e saquesr efetuar apllcações e resgate
em fundos de investimentos, inclusive por ordem de pagamento, receber, dar
quitação e autorizar conversão de ordens de pagamento de moedas estrangeiras
para moeda nacional; receber, requisitar talonários de cheques e solicitar-extratos
de contas, receber, retirar o cartão e fazer o uso do cartão, registrar senha, alterar
senha, receber, passar recibos e dar quitações de qualquer natureza, emitir, sacar,
endossar, aceitar e avalizar cheques, notas promissórias, duplicatas, assinar
borderôs e instruções de cobrança alterando as características e condições
originais dos títulos entregues em cobrança descontada, entregar franco de
pagamento, cancelar e conceder abatimentos, alterar vencimentos, protestar,

\
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T

I
sustar protestos, dispensar e cobrar juros, conceder descontos, .rê ficar valor de
descon erÊoor con tô, atas para concessão de de concg)er

/o
1*Rua Marechal FlorÍ o, 390 - Santa Cecília do Pavão - Pr - e 43 3270-1

-*;'

ianeiro de 2012.. nesta cidade de Santa Cecília do Pavão., Comarca de São
Jerônimo áa Serra., Estado do Paraná., Brasil, em Cartório, perante mim, Tabelião
de Notas, comparece como OUTORGANTE: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO -

E



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GARTORIO MONTEIRO

sERVtçO D|STRITA|- DE SANTA CECIL|A DO pA
coMARcA oe sÃo uenôrutlno DA sERRA - ESTADo D

OÍicial- ALCEU HENRIQUE MONTEIRO 6Ímfir

e assinar cartas de anuência, inclusive em causa própria, para'fin:de
financiamentos junto ao mesmo BANCO, em lmovers pe ncen
OUTORGANTE; podendo ainda contratêr:.coÍTl o referido estabeleci nto bancário
abertura de crédito em eonta corrente para garaótir a cobe a de cheques
emitidos. Fica ainda o OUTORGADO investido de.poderes para assinar o referido'
contrato sob qualquer limite de crédito e renová-lo nas condições estipuladas pelo
BANCO, podendo praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho, e
ainda ratificar todos os atos firmados antçriormente pelo procurador ora

,:l constituído., respondendo ao OUfORGANTE civil e criminalmente pela exatidão das
, declarações que o OUTORGADO fizer e pelos atos que praticar nos limites e por

'.' força do presente maRdato, poderes ainda para administrar os bens e haveres de

^qualquel 
natureza, podendo para tanto dlto procurador, comprar, vender,

permutar, doar, alugar, hipotecar ou arrendar 9§ns moveis ou imóveis, estipular o
"quatum", prazos, juros, multas, alugueres, modo de pagamento, arrendamentos e
locações, aceitando e assinando os respectivos instrumentos públicos ou
pafticulares; assinar guias, recibos, protocolos, requerimentos, declarações;
rescisão de contratos de quaisquer naturezas; assinar, endossar ou avalizar
duplicatas, notas promissórias, letras-de cambio, notas de crédito, cédulas rurais
pignoratÍcias e hipotecarias, cartas de fiança, cartas de anuência, contratos ou
escrituras publicas de quaisquer naturezas, adquirir ou vender Ações, Apólices,
Obrigações e outros tÍtulos da dívida pública Federal, Estadual ou Municipal, de
bancos e companhias, pagando os preços, recebendo quitação e promovendo a

transferência dos títulos para o nome do outorgante; celebrar, rescindir, modificar
e prorrogar os contratos necessários; receber capitais, juros e dividendos vencidos
e vincendos, alugueres, restituições de impostos, PIS, PASEP, FGTS e o mais que
por qualquer título lhe seja devido; receber dinheiro; dar quitação e autorizar^ prorrogamento ou cancelamento de dívidas; efetuar pagamentos; fazer declaração
de Imposto de Renda e receber restituição de Imposto de Renda; realizar qualquer
operação de crédito para o custeio dos móveis ou irnóveis; praticar atos de simples

'' administração, tais como: fiscalizar os sérvios, fazer as compras necessárias,

, contratar fiscais, empreiteiros, trabalhadores agrícolas e demais pessoal, despachar
e retirar mercadorias, cargas e encomendas nôs Correios, Alfândegas, Portos,
Aeroportos, Estrada de Ferro.e de Rodagem, assinando guias, recibos e demals
papéis necessários; requerer, assinar, promover e encaminhar perante os
Ministérios da Fazenda, da Agriculfura, Secretarias de Estado, Institutos, Bancos,
Cooperativas, INSS, iNCRA, BRASIL TELECOM, T-IM, VIVO, CLARO, COPEL, FORUM,

. DETRAN, CIRETRAN, DNER, DER, IAP, IBAMA, COHAB, COHAPAR, SERCONTEL,

: GW, Juntas Comerciais, Consórcios em geral, representa-lo ainda perante as
. Repartições Públicas Municipais, Estaduais, Federais, em especial junto a RECEITA

-,. FEDERAL, Agencia de Rendas Estadual, Cartórios, Tabelionatos, Fórum de Justiça,'t 
Prefeituras tudo quanto diga respeito aos negócios do outorgante; constituir- advogados com os poderes da cláusula "ad-judicia"; Comparecer perante qualquer

de participar de qualq

I
Í

I
-I

rlr

Prefeitura tv'!
. V_àrr!

unt ono nacronae t
{

Rua Marechal Floriano, 390 - San Cecília do Pa'Vão - Pr - Fone 43 3270-1121I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

o que for necessário ao fiel desempenho e cumprime
nterpor recurso as instancias superiores, requerer

\o

CARTORIO MONTEIRO
sERvrço DTSTR|TAL DE SANTA CECIL|A DO pAVÃb RoÍl

OMARCA DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA_ ESTADO DO PARANÁ
Oficial- ALCEU HENRIQU ONTEIRO

modalidade .de Licitação Publica, ou dispensa Qessa., ehfim, praticar e assi r tudo
nto do presente mandato,r
o que necessário for,'

relativamente ao beneficio, bem como usü.{e todoi os meios legais para o figl
cumprimento do presente mandato., inclusiç su6Stabelecer no todo ou em parté.,
E, como assim disse e me pediu, lavrei-lhe este-instrumento que sendo-lhe lido e
aceitam e assinam deçlarando expressamente que dispensam. a presença de
Testemunhas de acordo com o provimento,3{6da Corregedoria'Geral de Justiça dô
Paraná., Eu, (AA), (ALCEU G. MONTEIRO), Escrevente que digitei, subscreví,
datei e assinei em público e raso, Custas 384,62 VRC - Rg 54,23 - Lançado no livro
de feitos sob no 07l20LL - (aa) VANDERSON RIBEIRO SI,DARIO 'NADA
MArS.- 10 TRASLADO, ESTA CONFORME O SEU ORTGTNAL O QUAL ME
REPORTO E DOU FÉ.- DECLARO AINDA QUE A PRESENTE PROCURAÇAO SE

ENCONTRA EM PLENO V]GOR NÃO CONSTANDO QUALQUER TIPO DE RENUNCIA
OU REVOGAÇÃO PON PARTE DO OUTORGANTE., EU 

-(ALCEU 

GREGORIO
MONTEIRO), Auxiliar de Cartório que subscrevi, datei, selel e assinei em publico e
raso, nesta data.- NADA MAIS .-

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.-
Santa Cecília do Favão (PR), 27 neiro de 2014.-

ALCEU GREGOR M TEIR
AUX. JU ENTAD
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Ministerio do DesenvoMmento, lndústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Naiional de Regisfo do Comércio
JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO DE If,E

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANA

O Empresário VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, estabelecido na RUA
ADELSON DOS SANTOS, 11, CONJUNTO MONTE CASTELO, SANTA CECILIA DO PAVAO,
PR, CEP: 86.22m00, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presentê instrumento e
declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da
Lei Complementar no 123, de 1412n0ú.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

COWru

frrOy^ §AIYTA

I

SANTA CECIL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM

. '-.:r; i;i;fúl CrU
'i-462.578-5J PR

- PR, 10 de Agltrsto de

RIBEIRO SUDARIO
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htç://wwwdnrc. gov.br/Servicos-dnrcy'formdnrc/declaracaoME.php
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Consulta Optantes

Páginaioe-i _06I

ts sltuação Átual

Sltuação no Slmples Nacional ?Optante pelo Slmples Nacional desde l gloe/zo,rÍ-

E Identilicaçáo do Contribginte

CNPI : 14,211.459/OOO1-2O
Nome Empresaíal : VANDER.SON RIBETRO SUDARIO - EVENTOS - ÍtlÊ

Situação no SIMEI: lÃO optante pelo SIXeI

E Peíodos Anteriores

Opções pdo Simples Nadonal em Períodos Anteriores: Não Existem

Opçõês pelo SIMÊ! em Períodos Anteíloresl Não Exlstem

§ Agendamentos (Simplês Nâcioíâl)

Agendamentos no slmples Nadonal: N.:io Existêrn

E Evcntos Futuros (Simples Nacioral)

Eventos FutuÍos no SiÍnples Nacjonal: Nso Existem

Clique equipaÉ lnllormações sobre como optar pelo SIMEI.

\

&
f

-Slmples Nàc-ionãf -



@
ItÍ.táÍi, ô O.r.Grolvi.rEnb. lÍLÍüi. . CdlláEb E sbÍ
s€üaü do oê.aíÍvoarinaíüo da PÍoülç-
oêpsiaÍ.llto iàdx|c d. R.oiüío óo cdra(a

REQUERIMENTO DE EI'IPRESÁRIU . _07t
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VÀNDERSON RIBEIRO SUDÀRIO

BRÀSILEIRÀ Soltelro (a)

M8 Ftr
ÉEacoÊ Ei§ {. ú,

lffinr. ouro* LErrE suDÀRroVANDERLEI RIBEIRO SUDÀRIO

Arsq&Erl-ôEr--,
10 -05- 198 3 7 . 881 .053-0 051.539. 669-92
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RUÀ ÀDELSON DOS SÀNIOS

PUNDOS CONJUNTO MONTE CÀSTÊI,O 86225-000

SÀNTÀ CECILIÀ DO PÀVAO

declârâ, sob as penas da l€i, não esteÍ Ínpedido de exeÍceÍ ativk ad€ empíesária, que nâo po3sui ouúo registro de
empíesáÍio e Íequer à Junta CoÍneRiarl do pàRàNrg

080 INSCRIÇÀO
aàcoÉars|o

315 ENQUffi1
!.'.qNDERSON RIBEIRO SUDÀRIO - EVENTOS cfiFituI

l

L63rr'tEF tsr r..4.)

RUÀ ÀDEISON DOS SÀNTOS *.

naziCON.]UNTO I.íONTE CÀSTELO
FEÊÉacoG...rlt'-!E

S.iNTÃ CECILIA DO PÀVÀO
l

L, Prús

vaoi bcrr{Íll. tF 4Úl
(DEZ MIL REÀIS )

EaarÉê.rçÁ

8230-0/01

8ô11-r/01
7Â20-O/04
9329-8/99

ERVrÇOS DE ORGANTZÀÇÃO DE rErRÀS, CONGRESSOS, EXPOST

rvtDÀDEs DE vrcrtÂNclÀ E SEGURÀNÇÀ PRrvÀDÀ.
ILUAGEM E REPRODUÇÀO DE VIDEOS PÀRA PROPàGÀNDÀ DE EESIÀS E

rMÀÇÀo E RECREAçÀo EM FEsrÀs E svErros.

DE BRÍNQUEDOS PÀRÀ ÀNIIIÀçÀO DE FESTÀS E EVENTOS.

$üc,B{Àt
c$üix§

\i

çÕEs E FEsrAs.

BÀRRÀCÀSBÀNDE DÀS
TOSENTESI ÀBER

DE SEGURÀNÇÀS CIVIL DESÀRIIÀDÀS.
DE BANtsEIROS QUI}íICOS.

ElÉ Etlr lDÉdriatf çOEo,rTÂoá oo DÁ.§^iuoÁ&s
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10-08-2011

DEFERIDO.

{

:*;-E'r5

10.000, 00

PARA USO
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MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS
Vanderson RibeÍo Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N" 11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/9961{485-CEp 8622t000 - SANTA CECÍL|A DO PAVÃO-
PR. CNPJ: I 4.221.45910001 -20

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Nova Santa Brlrbara

Edital de Pregão Presencial n". 312014.

Santa Cecília do Pavão - Paranri 05 de fevereiro de 2014.

VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME
CNPJ sob o t" 14.221.459/0001-20
Inscrição Estadual no 90477689-07
Rua Adelson dos Santos, no 11, Conjunto Monte Castelo.
Santg Cecilia do Pavão - PR

A empresa VAI\DERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, estabelecida à Rua
Adelson dos Santos, no I l, Conjunto Monte Castelo, na cidade de Santa Cecília do Pavão,
Estado do Paranri inscrita no CNPJ sob o no 14.221.45910001-20, apresenta sur proposta
comercial relativa ao pÍocesso licitatório modalidade de Pregão Presencial n'. 312014,
referente à contratação de empresa para fomecimento de materiais e divulgação do evento
do 24o Carnaval de Rua de Nova Santa Brírbara, como segue abaixo o valor:

ITEM DESCRTÇÃO VALOR MÁXIMO
R$

1 300 (trezentas) camisetas de algodão ou
poliviscose com estampa frente e verso, com ou
sem manga, nos tamanhos P, M, G e GG, à
critério da CONTRATANTE.

4.095,00

OBS: O modelo de estampa a ser impressa em 'Silkscreen", ou outro processo
impressão será previamente aprovada pela CONTRATANTE e deve estar
consonância com os demais materiais de divulgaçáo como adesivos e cartazes.

ITEM DESCRTçÃO VALOR MÁXIMO R$

2 200 (duzentos) cartazes de divulgação do Camaval
2014, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia,
impresso em papel "couchê'de 150 gramas;

300 (tÍezentos) adesivos auto colante em cromia
tamanho 7,0 X 27,0 cm;

4 (quatro) Banners no tamanho 1,50 x 2,20 metros,
impresso em lona.

'1.400,00

OBS: O modelo de estampa e texto dos adesivos, cartazes e banners serão previamente

aprovados pela CONTRATANTE e devem estar em consonância com os demais materiais
de divulgaçáo.

ITEM DESCRTÇÃO VALOR ilIÁXIiIO
R$

J DÚÚLGAefo EM RADIo - Mínimo de 100 (cem)
inserções de 15 segundos cada, veiculadas na
Radio Paiquerê FM de Londrina - PR,
distribuídas do dia 2110212014 ao dia 0210312014,

2.000,00

.07 t

b

td

W



MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS -1,72

Venderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N'11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 84't2-9881/99614485€Ep 86225-000 - SANTA CECILTA DO PAVÃO-
PR. CNPJ: 1 4.221.45910001 -20

sendo 05 (cinco) inserçôes por dia do dia
2110212014 ao dia 2610212014 e 09 (nove)
inserções por dia do dia 2710212014 ao dia
0210312014. A grade de veiculaçáo pode ser
alterada para atender às disponibilidades da
emissora, desde que previamente aprovada pela
Contratante.
DIVULGAçAO EM CARRO DE SOM - Divulgação
de jingle alusivo ao Carnaval, veiculado através de
carro de som, nas vias publicas dos Municípios de
Assai, São Sebastião da Amoreira, Nova Fátima,
Santo Antonio do Paraíso, Santa Cecília do Pavão,
Nova Santa Báóara, Sáo Jerônimo da Serra,
Sapopema e Curiúva, veiculando no mínimo 2
(dois) dias e 45 minutos por dia em cada cidade. A
grade de divulgaçáo poderá ser alterada desde
que previamente autorizâdâ pela Contratada.

í.400,00

TOTAL 3.400,00

Yalor total: R$ 8.895,00 (oito mil, oiúocentos e novenúa e cinco reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: Conforme edital.

Dados Bancrírios: Banco do Brasil - Agencia2573-9 - Conta corrente 13929-7.

Da

Vanderson Ribeiro Sudrírio - Eventos - ME

CPF n" 077.784.978-08

RG n' 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

W

()



) Município de Nova Santa Bá rbara

Pregão Presencial 312014

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS 
'SERVTÇOSCtOJr 14.2'1.45910co1-20 Foroecodor : VAIúERSON RBERO StJO{Rp - B/E}IIO§ - IvE Émell: valsntiÍproduco€s@hoürail.coín

Brdorego: Rua Adôbon dos Santoê 'l'l - Oonjunto iibnte Casteb - Sente Oâclie do ÊvâdPR - CEP8622$000 Toloíono: 43-8412-9881 Fex: Csluhr:4}9961-8485
lnrcÍlção Ett durl: 90477689-07 Corlsdor: ToloÍono cont dor;
&pÍe.ontrnto: iíarcos Valentim DíÍ€scêno CPFI O77.7U.97ç0a frÉ 4.146.772-0

Ehdoroço Íepresent nt.: Rua lúaria ConcEiçáo tlibcedo 580 - Oentro - Santâ Cscllia do Êvào/FR - CEP 8622t000
Emeil ropro!ontante : valonthproducoes@hotrEil.com

Bânco:1-BB Agáncla: 2573-9 - Banco do Brasil- Senta Oecflia do hváo /FR Contr: 13929-7

Telefono re pre! e ntanlo: 43-84'12-9881

Data do aborlura:

FoÍnocodor onquadrâdo como microamprêaa ou emprosa da poqueno porto (paÍa obtoí os bensfÍclos da lelcomplementâÍ no í2U2006).

l{'ltom DolcrlçIo do PÍoduto / So.vlço cttde. unld Proço iiláxlrllo li.rcr Pr.ço lJnlúÍlo PÍoço Tot l
00í Camlaalaa .m âlgodlo ou polivllcoa.

com arlúnpa ííúnta a vrrao, con ou acln menga, noa tamenho! P, M, G a GG, I critódo da
CON TRATAN lE,

002 Ceatar!, edcrlvot a bannaB

200 (du-nto.) ceÍt.r. dc dlvulgaçâo (b Cemâvd 201a, trúânho 85.0 X45,0 cm. .m croính,
impaülo am paÉ coucha dr Jso gaemá3;

30O (tí!D,Íoa) rdaalvos aulo colantc Gm cíoínie tamanho 7.0 X 27,0 cm;
a (quato) Bânnara no tamanho 1.5O x 2,20 mêtíoa. Impíra3o an loôa,

003 Dlvúle.çlo.m r.db .6..10 d. 3om

OTVULGAÇÂO EM RAOIO " Mlnlmo da íoo (cdn) iír..íç6ô. d. í5 ..gundor c.d., vclcul.d.3
n. R.db P.hucrú FM d. Londrinr - PR, dbtÍibulde. & dh 2110212011 ,o dL 02l03l2n11,
..ndo 05 (clnco) In..ç66 Ft db do db 21loz2o11âo dia 28/02J201( . 00 (nov.) lnarcõ..
pot db b dL 27|OA2O11.o dh 0203/20Í4. A gred6 dc v.lculaçao pod. lar alttraah para

atcndar àa dlaponlbllldadcs da ambrofe, dcadc quc prrvhmênta apíovade pala Conlíatríi..

300.00 uN

,I,OO UN

r.00 uN

15,00

1.600.00

13,65

1.400.00

3.400.00

4.095,00 /

1.aoo,@ ''

3 800.00

SI-DARIO. ÉVENTOS . IlE

PREçO IOT,I. DO LOÍE :

ÍOÍA- D^ PROFOSÍA I

t,6§6,00

E,ig§.m

3.400,00

6êPÍ.pGtá - vd.áo 1.13r

ÔIPJ: 14.221.459t0no1

co

a

{

)

: 001 Lale 00: I

DIVU LGAÇÁo EM cARRo oE soM - oiv utgeçâo d. iingl. .lurlvo .o C.msvel, v.lcul.do
atmvóa dô carÍo da tom, na! vla! publice! do! Municlpios da Âtaal, Sào Sabartlto da
Amor.lre, Nov. Fátlme. Sento Antonlo do Peíâi3o, Sent. C.cÍlh do Pavto, Nov! S.nte
8óíb.r., Slo J.ónlmo d. S.m, S.popcme ê Cuílúve. v.iculando no mlnlmo 2 (dol!) dles c 45
mlnutoa poí dlr am cadr cldáda. Â grád€ dc divulgeçâo podcrl rar lltarida dardc quc
pÍlvlrmanta at torlreda pala Contrâtadr.
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UBEIRO SUDI{RIO - EVENTOS . ME
4.221.459tO001-20
s Santos, no ll, ConjunÍo Monte Castelo.
, Pavão'- PR.
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) Município de Nova Santa Bárbara \,
Prêgão Presêncial 312014

pRoposTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

CNPJ: 04.026 75710001-05 Fornecedor : OFlcIO 2 PAPETÂRIA LTDA. E mail: of icio2papelaria@uol.com.br

Enderêço: AV. RIO DE JANERO 704 - CENTRO - ASSAT/FR - CEP 86220-000 TeleÍonet 4332622979 Fax: Cêtutarl
lnscrição Étadual: 9021736683 Contador: TeleÍone contador:
Representante: SANDRA MYUKIYAÍV]AOKA CPF:053.599.499-02

Endereço representante: R. IOI\4OTADA IKEDA 194 ' ÍvlURAE - ASSATFR- CEP 86220'000

E"mail representantê:
Bãnco: 1 - BB Agência: 388-3 - BAfJ@ DO BRASIL - assaí/PR

RG: 107585842

Conta:8540-5

Telefone representante

Data de abertura:

FoÍnecedor enquadÍado como Ínicroempresa ou empÍesa de pequeno porte (para obter os beneficios da leicomplementar n'123120061

Lote : 001 Lote 001

N" ltem Oescrição do Píoduto / Seíviço Olde. Unid. Prêço Máximo Marca

300 00 uN

1OO UN

lOO UN

15 00 Íoouio

1 600 00 N/c

3 800.00 N/c

15 00

000

000

0.00

DIVULGAÇÀO Etl CARRO OE SOIV - Div llgaçáo de Jing e aiusrvo ao Carnsvâ1, veiculâdo
atÍavês d€ câíro de som, nas v€§ publicâs dos I\,1!nicipios de Assai, Sào Sebâstiào da

A oíería, Nová Fálima, Sênto Antonio do Parârsô Sânta Ceci|a do Pavão. Nova Sanla
Báíbaía São Jerônimo da Seía. Sapopema e Clriüv ã veicllândo no íninimo 2 (dois) dias e 45
ín,íuros poÍ dia €m cada cdade A grãde de divllgaçáo poderá ser alleíâda dêsde quê
píeviamenle aulorizâda p€la CoÍrtretâdâ

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTÁI. DÂ PROPOSTA

4.500,00

4.500,00

oFcto 2 PELARIA LTDA 20.757/000{.0F
0rçlo_2 PAPEIARIA LIDA IHE

Av. Rb de Janeirq Iô{
Centoo
Âf,síí

cEf,.86.?20.000 {)
l.i

6Progxiã. Vdsáo 1127 ú,\JZm14 19 a2 25

-\Í

CJI

001 Camisetâs em elgodáo ou polivisco§e

com €slampà Ír€flte e verso. coír ou sem mangá nos lamênhos P. M G e GG, à critério dâ

C ONÍRAÍANTE

002 Ceitâzes, âdesrvos e bânners

200 (durentos)caítares de divulgaçào do CaÍnaval 2014 lâmanho 65.0 X45,0 cm. em íomb,
rmpíesso em papel couchê de '150 gíâmss,
300 (tíerenlos) adesivos aulo colanie em cÍomia tamaflho 7,0 X 27 0 cml
4 (quatro)ganneÍs no tamânho 1 50 x 2,20 melros. rmpresso êm lona

003 OivulgaÇâo em íádio e cáío de som

olvULGAÇÃO EIV FAo|O - MÍnimode 1oo(cem) inseÍÇóês dê 15 segundos cada, veiculedâs
nâ Râdio PsiquêÍê FM de LondÍina - PR distribuidas dodia 2110212014 ao die 0210312014,

sêndo 05 (cinco) inserçóeê pot die do die 2110212414 aa d)â 26t4212414 e 09 (nove) ií13eçóes
paÍ dia do dia 2710212014 ao dia 02l03l2A la A grade d6 veiculaÇáo pode ser alteíâda perâ

€1end€í às disponibilidâdes da €missoíâ desdê quê prêvÉmê.tê âpíovâdâ pelâ ContÍatante.

4 500 00

000

</
CNPJ: 04.026.75710001 -05
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OE PREÇO
COi{VITE

rICIO 2 PAPELARIA LTDA DU
PAPEI, & (IA

LOPE_I.PROPOSTA
EITURA MUNICIPAL OE NOVA SANTA BÁRBARA
Valfredo Bittencourt de Moraes, no 222.
ente Pregão Presencíal no 312Q14
ura dia 06102120í4, às í5:00 horas

L E. 902.17366-83
ASSAÍ . PARANÁ
Email:eficio2papelaria@uol.com. Br

a

rI
6'

{

No

04.026.757 tO001-05
IO DE JANEIRO, 704
(43) 3262-3071



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

http ://www.receitâ.fazenda. gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/C..

':07?

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúrvÉRoDE rNscRrÇ,{o

14.22í.4591000í-20
MAÍRIZ

coMpRovANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE AA ÉRÍURA

19/08/2011

NOÀE E|\TPRESÂRlÁL

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - ÊVÉNTOS - ME

TiTULo Do ESTAaELECTÍlcNÍo {NorvE DE FÁNÍasra)

GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS

cÔDrco E oEscRlÇIo oaaÍMDADE Ecol.lôMca pRrNcrpÁL

82.30{-01 - Serviços dê organizâÉo dê feirâs, congrGsos, exposições ê festas

cóotco E oEscRtÇÃo oÂs aÍMoÀDEs Ecoriôi/rcrs sEcu oÁRtÀs

80.íí-1-0í - Atividades dê vigilância ê s€gurança privada
74.20{-0.1 - Filmagem dê íêstas e eyentos
93.29{-99 - OutÍas aüvidades de recreação e lazer não sspsciflcadas anbriormento

E oEscRtÇão DA NATUREzA JURiotcA
213-5 - EMPRESARTO (tNDtvtDUAL)

LOGRADOURO

R ADELSON DOS SÂNTOS

BAR ROOISTR IÍO

CONJUNTO MONTE CASTELO

Núr,ERo

1í

CEP

86.225-000
MlNtclPlo

SANTA CECILIA DO PAVAO PR

snuÁçÁo cÁDASrR t
ATIVA

DÀÍÂ oA srluÂçÃo CADASTR AL

t9/0u201I

COIVPLEIVENÍO

Nrcrl/o oE snuÁÇÃo CaDASTRÁL

srruÂçÀo ESPEc tal oaÍa oÀ snuÂçÁo ESPEc ra

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 30/0112014 às 13i32:07 (data e hora de BÍasília).
Vohar

Página: 111

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobrc política de privacidade e uso, clique aqui.

ffi
MJ

W*

Atualize sua pásina

-.- I

30/011201413:34ldel



MINISTÉRIO DA FAZENOA
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERIDÂO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBIToS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DÍVDA ATIVA DA UNIÃo

Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME
CNPJ: 14.22't.459/000í-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federâl do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/ i/ww.receita.fazenda.govbÊ ou <http:/ i/ww.pgfn-fazenda.gov.bp.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nl 3, ae OZOSIZOOZ

Emitida às 13:38:32 do dia 30l0'll2114 <hoía e data de BrasÍlia>.
Vâlida alé 2910712014.
Código de controle da certidão: 19FA.F5A0.F64A.E2F2

Atençáo: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

http://wwwreceita.fazenda.gov.br/AplicacoeíATSPo/Certidao/Cn

. _0?g

@

8

ldel 30/01/2014 13:38

Certidáo emitida gratuitamente.

Y
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual https://wwwarintemet.pÍ.gov.br/outros/_d_negalivú.asp?eUser:&...

:0?9

PA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

,a>

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 1í422868-37

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 14.221.45910001-20

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não regislrados ou
que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os regisúos da Secretaria de Estado da
Fazenda, conslatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: LicitaÉo

A autenticidade desta Certidão deverá ser conÍirmada vaa lnternet
www.Íaz6nda.pr.say-bt

Esta Cêrtidão tem validade atá 30/05/2014 - Fornecimento Gratuito

§^
Estádo do Pâraú

Secretarb de Estado da Faz enda
Coordenêção da Rec€ib do Estado

CeíHlo lt'1t,azrE6&37

Emitita EletÍonbamente via htemet
30rltíl20ía - í356:52

Dados t'ansmilidos dê furma segura
Tecnologiâ CELEPAR

ldel 3010112014 13:37

N



_08c
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILTA DO PAVAO
CNPJ: 76.290.691/0001-77
Rue Jeronino FaÍias Maítins - n.. I 335 . Coítro . CEP 86.225{00
FoíÉ: Tshíoo6: (43) Fax:

rw,w.santaceciladopavao.pr.gov.bí

GeÉidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão no 0029 I 2014

- 
contribuinte

Nome / Razão Social
VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS ME

CPF/CNPJ
14.22',t.459tOO01-20

Endsroço
AOELSON DOS SANTOS

Cidads
SANTA CECILIA DO PAVAO

Complemento

- 
lnformações

Nomê Fantasia
GAE - GRUPO OE APOIO E EVENTOS

No
't1

UF
PR

cop
86225-000

Bairro
MONTE CASTELO

M

'{ovÂ

úrf!

lnicio das idades

011

Ativldade
SERV|ÇOS DE DE ORGANTZAÇÃO DE FETRAS, CONGRESSOS, EXPOSTÇÔES E FESTAS,
PROT 364/2011 0E 0u09t201'l

- 
Finalidade

PARA FINS DE DIREITO "SOLICITAçÃO VERBAL'

- 
Referência

O PRESENTE MOMENTO N EXISTEM DEBITOS OE TRIBUTOS LANÇADO E VENCIOO PARA ESTE
NTRIBUINTE

R.ssaLvado o dirêito da Eezenda Pública do l'Íunicípio de cobrar quaisqueE cróditoa
tributálioa, CERITFICo, paEa a finalidad€ aci.lla indicàdà. xio zx:Strn, dêbilos, t'axàs,

tlibutoa Bunicipaia, atá aEultês
diapos
produz

e

târêa vigenges, íorn€ço

Certidão emitida em 31101nc1'4 às 14'.14

Cêrtidão válida até 01103f20'14

presênte data, polo quê, na foreâ dgg

â p.êsentê CÊRTIDÀO NEGÀTI , a qua].

-oa_ Ê
ô

:.

lêgais .

J6é
Fhcal'eTÍhtf

Âgili Sonwa.! pálr 
^roâ 

Pl..Ecâ lú.

v

os
rê$rI
ei.to

Usu&b: JOSE SANT xA

\

IIt:
l1
!

W



CeÍtidâo Negativa d€ Debito

MINISTÉRIO OA FAZENDA
SecrEtaria da Receite Federal do Bresil

CERTTDÃO NEGATIVA
DE DÉBTTOS RELATTVOS ÀS CONTR|BUtÇÔES pREVtDENCÁR|AS

E ÀS DE TERCEIRoS

N" 001872013-14022459
Nome: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME
CNPJ: 14.221.459/0001-20

Rêssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujelto passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, e ceíificado que não conslam
pendências em seu nome Íelativas a contribuições admlnistradas pela
Secretaria da Receita Federal do Bras'l (RFB) e a inscriçóês em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válide parâ todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuiçÕes devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscÍitas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscriçóes em OAU, administredas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Coniunta PGFN/RFB.

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

8,?12 de 24 de iulho de I991 , excelo para:

- avêrbação de obra de conslruÉo civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformaÉo de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de flrma individual ou de empresário, conforme deÍinido pelo
art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinÉo de entidadê ou sociedade empresária ou simples.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à Íinalidade para a qual Íoi
emitida e à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lntêrnet, no endereço
<http:/ ww.receita.fazenda.govbr>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunte PGFN/RFB no 01, de 20
de janeiro de 2010.

Certidão emitida gratuitamêntê

http://wwwo I 0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_B...

r 081

ldel

AtenÉo:qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento

&
30101/2014 13:39

Emitida em 1011212013.
Válida até 08/06/2014.

ff
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CAIX't
CAIXA ECONÔLIICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 742?t459looot-20
Razão SociaI: VANDERSON RIBEIRO SUDARIO EVENTOS ME

Nome Fantasia:GAE GRUPO DE APOIO E EVENTOS

Endereço: RUA ADELSON DOS SANTOS 11/ CONJ MONTE CASTELO /
SAl.lTA CECILIA DO PAVAO / PR / 86225-000

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: 3O/OL/2OL4 a 28/02/2014

CeÊificação Número: 2014013013293453316296

Infonnação obtida em 3O/0U2O14, às 13:29:34.

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

hrtçs/Ár*w.siE€.cain-go\,.k/EÍrpíesdcríCríFgeCFSlrÍpíirirPapd.asp?r'ARP6soaMdiz=185í2550&VARPessF185'12550&VÁ,RUÊPR&VARlr§c... 1/1

A Caixa EconônÍca Federal, no uso da atribuição que lhe coniere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de nnio de 1990, certifica que, nesta
data, a erpresa acirna identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de C*rantia do Tenpo de Serviço - FGTS.



PODER, .]IJDICIÁT.IO
rúsTIÇÀ DO TRÀaAl,irO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DB DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

NOME: VAIiIDERSON RIBEIRO SI'DÀRIO - EVENTOS - ME (MÀTRIZ E FILIÀIS)
cNP,J: 14 .221, .459 / 0OOr-20
Cerlidão rL" | 4L752327 /20]-4
Expedição: 30/07/2014, às 14:05:30
Validade: 28/o7/20t4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certj-fica-se que VÀNDBRSoN RrBBrRo strDÀRro - EvENTos - tÍB (líÀTRrz B

FILIÀIS), inscrito(a) no CNP,f sob o n" L4.22L.459 / OOOr-20 , NãO coNsTÀ
do Banco Nacional dê Dêvêdores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das L,eis do
Trabalho, acrescentado pela L,ei n" 12.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução AdministsraEiva n' f47O/207]- do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsab i l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados a:.-é 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos. agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. Est. jus.br) .

Cêrtidão emitida gratuit.amente.

TNFORTíÀçÃO TUPORTÀrfrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a .Iustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sent.ença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolument.os ou a recolhimenEos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comíssão de conciliação Prévia.

Páãin3 I de i
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MV PRODUÇOES ARTíSTICAS _ 084
Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N' 1 1, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEp 86225-000 - SANTA CECÍL|A DO PAVÁO-
PR. CNPJ: 14.221 .45910001-20

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no
Processo Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL N' 3/2014, junto ao Município de Nova
Santa Barbara que a empÍesa VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME,
inscrita no CNPJ sob o n' 14.221.459/0001-20, até a presente data não recebeu deste ou de
qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÁO
TEMPORARIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a
administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar
ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito
Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDiTM DA
HABILITAÇÃO da mesm4 ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências
posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

ta Cecília do Pavão - Paranrl 05 de fevereiro de 2014.

Damasceno

rson Ribe Sudrírio-Eventos-ME

CPF n" 077.784.978-08

RG n" 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

\ &



MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS -OEJ ü

Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N'11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/996í-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECILTA DO PAVÁO-
PR. CN PJ: 1 4.221.45910001 -20

DECLARÂÇÃO 1an:r.7o, rNC. XXXII DA Cr)

Prezados Seúores:

A empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ
sob o n" 14.221.459/0001-20, por intermédio de seu Íepresentante legal o Sr. Marcos
Valentim Damasceno, portador do RG n'4.146.772-0 SSP/?R e do CPF n'077.784.978-
08, DECLARA, para f,rns do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menoÍ, a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz.

Santa Cecilia do Pavão - Paranií5 05 de fevereiro de 2014.

osV amasceno

beiro o-Eventos-ME

F n" 077.784.978-08

RG n" 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

&

b

t*_
)
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Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N' 11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 8412-9881/9961-8485-CEP 86225-000 - SANTA CECIL|A DO PAVÁO-
PR. CNPJ: 1 4.221.459t0001 -20

DECLARAÇÃO »N NÃO PARENTESCO

VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nO

14.221.45910001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcos Valentim
Damasceno, portador do RG no 4.146.772-0 SSP/PR e do CPF n' 077.784.978-08,
DECLARA, para efeito de paÍicipação no processo licitatório Pregão Presencial no

312014, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Brárbara, que não mantém em seu quadro
societiirio ou emprega cônjuges, compaúeiros ou paÍentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatutiirio, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bátbara.

Cecília do Pavão - Paran4 05 de fevereiro de 2014.

§ta sceno

Sudario-Eventos-ME

.784.978-08

n' 4.146.772-0 SSP/PR

&

b

Valen

CP

L

MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS

Procurador



MV PRODUÇÕES ARTíSTICAS _ 087

Vanderson Ribeiro Súdário - Eventos ME

RUA: ADELSON DOS SANTOS, N' 11, CONJ. MONTE CASTELO

FONE: 84í2-9881/9961-8485-CEp 86225-000 - SANTA CECILtA DO PAVÃO-
PR. CNPJ: 1 4.221.45910001 -20

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que o sócio proprietírio, da
empresa VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ
sob o no 14.221.45910001-20, com sede na Rua Adelson dos Santos, no 11, Conjunto
Monte Castelo, na cidade de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, é o Sr.
VaÍrderson fubeiro Sudrírio, RG n' 7.881 .053-0 SSP/PR, CPF n' 051.539 .669-92.

Declaro aind4 que, no caso desta empresa ser vencedora do certame promoüdo pelo
Pregão Presencial n'312014, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o
Sr, Marcos Valentim Damasceno, procurador, portador do RG no 4.146.772-0
SSP/PR e do CPF n" 077.784.978-08.

Por ser verdade, firmo a presente.

Santa Cecília do Pavão - Paraná, 05 de fevereiro de 2014.

Ma Valen U

iro Sudrírio - Eventos - ME

77.784.978-08

RG n' 4.146.772-0 SSP/PR

Procurador

&

DECLARAÇÃO

á
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNLÃO DE RECEBIMENTA E ABERTURA DOS ENVELOPES N'I E N'2

REF EDITAL DE PREG.ÃO PRESENCAL N'3NA1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N,"
08n014

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

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

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 3/2014 -
(PMNSB) - Cotrtratâção de empresa para fornecimento

de materiais e divulgação do evento do 24o Carnaval de

Rua de Nova Santa Bárbara.

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e quatorze (2014), às 15:00 horas no

prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Brírbar4 sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130,

Bairro Centro, Nova Santa Brírbara - PR, em sessão públic4 sob a presidência do Pregoeiro Sr.

Eduardo Montaúer de Souza RG n" 27.006.903-3 SSP,PR, e os membros da equipe de apoio, Sra.

Elaine Cristina Luditk, RG n'9.144.227-2 SSP/?R e a Srta. Maria José Rezende, RG n" 9.170.714-

4 SSP/PR, designados pela Portaria n" 056/2011, para proceder o julgamento dos envelopes no I e

no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregâo Presencial n"

312014 - destinado a contratação de empresa para fomecimento de materiais e diwlgação do

evento do 24o Camaval de Rua de Nova Santa Brírbara. Aberta a sessão o pregoeiro informou que

protocolaram os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas: OFICIO 2 PAPELÂRIA LTDA -
ME, CNPJ n" 04.026.75710001-05, representada pela Sra. Sandra Miyúi Yamaoka, RG n"

10758584-2 SSP/PR E VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, CNPJ N"

14.221.45910001-20, representada pelo Sr. Marcos Valentim Damasceno, RG n" 4.146.772-0

SSP/PR. Foi então solicitado pelo pregoeiro que os representantes das empresas presentes

apÍesentassem os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o

pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde Í'oi

dada oportunidade as empresas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o

Pregoeiro declarou como vencedora dos lotes 1,2,3 e 4 a empresa VAI\DERSON RIBEIRO
SUDÁRrO - EVENTOS - ME, CNPJ n" 14.221.459t0001-20, credenciada, conforme edital, que

apresentou menor lance, compatível com o máximo estipulado no edital, conforme relatório anexo.

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

se que a mesma atendeu aos requisitos editalicios, sendo portanto declarada habilitada. Foi então

concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de possível

interposição de recursos. Decorrido o pÍazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o
Pregoeiro ADJUDICA à empresa o objeto licitado. O processo será encaminhado à Autoridade
Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu.

Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lid4 e achada conforme, vai assinada por mim,
pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

Rua Walfredo Bif.encourt de Moraes, 222 - E(0xx43) 3266-8100 C.N.p.J. 95.561 080/000t -ó0
E{nâili licitacao6nsb.or.oov.bi Nova Santa Bárbara - paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA

L tk

Eduardo uo#on..a. so-o
Pregoeiro

Elaine
Equipe de apo

o

Equipe de apoio

de

{^WJ*
Representante da empresa Oficio 2 Papelaria Ltda - ME

Ma Damasceno

Representante da empresa Vanderson Ribeiro Sudario - Eventos - ME

Rua Wâfredo Bittencourt de MoÍaes, 222 - E(0)0(43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001{0
E-mail: licitacao(ônsb.or.aov.bÍ Nova Santa Bárbara - Paraná

2
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NOVA SANTA BARBARA
rstano oo pennNÁ

RESULTADO DE L|CTTAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 3/20í4

REFEITURA MUNICIPAL

Elaine
Setor de Lic

a ditk

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CentÍo,l 43. 3266.E 100

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br -
, X - 66.250-000 - Nova Santa Bárbar4
www.nsb.Dr.gov.br

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que no dia 0610212014, às lshoras, na Câmaía Municipal

de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro

Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, realizou-se o credenciamento das

proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial no 3/2014 - destinado a

contratação de empresa para fornecimento de materiais e divulgação do evento do 24o Carnaval

de Rua de Nova Santa Bárbara. Protocolaram os envelopes I e ll e credenciaram-se para o

certame as seguintes empresas: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ n' U.O26.757|AAU-

05 E VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO. EVENTOS. ME, CNPJ N" 14.221.4591000'I.20. FOi

então solicitado pelo pregoeiro que os representantes das empresas presentes apresentassem

os documentos para credenciamento exigidos no edital. Após o credenciamento, o pregoeiro

iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde foi dada

oportunidade as empresas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o

Pregoeiro declarou como vencedora dos lotes 1, 2, 3 e 4 a empresa VANDERSON RIBEIRO

SUDÁR|O - EVENTOS - ME, CNPJ n' 14.221.459t0001-20, credenciada, conforme edital, que

apresentou menor lance, compatível com o máximo estipulado no edital, conforme relatório

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

e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalÍcios, sendo portanto declarada

habilitada.

Resolve-se encaminhar ao Assessor Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 07102120'|.4.
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Origem:

PREFEITURA MUNICIPAL

A matéria
jurídica com amparo no
Licitações e Contratos

exame dos
externa da

é trazida à
art.3B, inc. VI,
Administrati-vos .

j093
NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

Assessor Juridico

Destj-no: Setor de Lj-citaÇões

Para exame e parecer desta assessoria
juridica, o Setor de Licitaçôes remeteu o Processo
Licitatório, na data de 01 de Fevereiro de 2074,
sobre licitação pública na modalidade Pregão
Presencial no 003/201,4, cujo objeto é a
contratação de empresa para forneclmento de
materiai-s e divulgação do evento do 24" Carnaval
de Rua de Nova Santa Bárbara.

aprec r aÇao
da Lei de

ateO processo licitatório, contêm,
aqui, 93 (noventa e três) folhas.

O objeto do presente parecer encerra o
atos procedimentais realizados na fase
licitação.

Caso não sejam atendidas as prescri-ções
legais, tratando-se de atos insanávej-s, o parecer
recomendará a invalidação do procedimento ou de
tão somente dos atos especificos glosados. Havendo
i-rregularidade s sanáveis, o processo segue ao
Pregoeiro/Equipe de Apoio para corrigj-r as não-
conformidades, retornando ao Juridico quando as
exigências forem j-ntegralmente cumpridas. Havendo
descumprimento de condiçôes de menor relevância, o
parecer pela homologação será condicional à
correção /preenchimento dos elementos apontados
como insuficientes, sendo o caso. Poderão ser
feitas, ainda, recomendações a serem observadas
nos certames vindouros.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Csntro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara. Paraná - rvwu.nsb.Dr.gor.hr

PÀRECER .]URÍDICO
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Eeitas as considerações inj-cia j-s, passo
ao exame do processo licitatório.

Verificando o processo 1j-citatóri-o,
verlfico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao
ordenamento jurídico, contendo o procedimento os
documentos essenclai-s à cl-assif lcação da f ic j-tante
vencedora e habilitação.

prescrr-Çoes
do presente

Este
entendimento da

é parecer, salvo
autoridade superlor.

Concluo, então, quê foram atendi-das as
Iegais, não havendo mácula invalidante
procedimento Iicitatório.

Considerando o exposto e a concfusão
acj-ma, opino pela homologação do certame.

mefhor

Nova Santa Bárbara, 07 de Eevereiro de
2014.

EODES C PROENçA ARAUI,O
o

oÀB/ PR 34. 843

Rua Walftçdo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

Barbam, Paraná- rvurv.nsb.Dr.gor'.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NffiWA SANTA ffiARffiAffi&
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Frefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PR"ESEIYCIÁJ,» n." 3l2O!4,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

iicitatório.

Nova Santa Bárbara, 13lA2l2A14.

n&n,Edu.c'rcão &ío de Soazrr
Pregoeiro - Portaria 056 /20ll

Rua walíredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, X - 8ó.250-000 Nova Santa Bárbar4
Paraná - El - E-mails - Iicitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.nr,gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO PRESENCIÂL TÍ" 3/2014

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro (02) do ano de

dois mii e quâtorze (2}l4l, em meu Gabinete, eu Claudemlr Valêrlo, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento dâ

Licitação Pregão Presencial *" 3l20t4, destinado a contrataçáo de empresa

para fornecimento de materiais e divulgaçáo do evento do 24" Carnaval de Rua

de Nova Santa Bárbara, a favor da empresa que apresentou menor proposta,

SCNdO CIA: VA"ITDERSOI{ RIBEIRO SUD/{RIO - EVEITTOS - ME, CNPJ N"

14.22L.4591}0o1-2o, num valor de R$ 8.895,OO (oito mil, oitocentos e noventa

e cinco reais), para que a adjudicaçáo nele procedida produza seus jurídicos e

legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

rlo
cipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,I 43.3266.E100, X - 86.250{00 -Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitaqao@nsb.or.qov.br - wwrv.nsb.pr.qov.br



)097

n' 510 . - çÃP: tLiro: Êlp..iPR, Í!.t ttó

I1!4, .írb . r&ob .
(d.:)ri.â. Bt&.

PR ZD OE EreCUçÂA 0e (ÍEt â) nwr dirro. ô tF (&rB) ú ôdo
ô .-úr. do düó, ÊACnÊÍARl S..rü ô ÊüEçao. E poír. .
OnlÍ..

REGURSOa: Túúo d. côírplüriE P C2O5eía/:mt3.
REspOa§rü/É..ÀJRIDêOEod-AFLbPrEE ,vilqo^AiPn343,§.
DÀTAIxÁsGlt|^IUf, c0fln Io:IlBA0!1

Éxl?aÍo 0o ootfÍRÂro lr! ú5l:rora
REF.: Pírgao Prr-.í n.. U2Oí4.
PTRIES: lrmirpb d, l.ôr. S.lrr 8aÍtrt" pE rrrle t. (rLa, FJI,LDh!r., ln .Í1, t|o CtaPJ .ob o ,l, Í5.55t.mlml{O, dr ..ÔdnH.tú/. tt

m--r ocü.do. d. dü ü .a.h-ri ô coúü. SECREI RIÀ 8a.rü. ó
Êáãçao,E o.L.CutuÍr.

REcrrRsoa: s-útab BtEcÉ, E oíi..qltrr1
RESPO.E^VEL.ITRIOTC(} EdJ-Ar.írdoÊúlF^r.*r. OA&Pnâ4-0€.
o I DE^aslrÚln RA@ ÍRAIO:ÉOPAü:L

rao DE ll9rcLoorçlo E earmceÇro
PEOÀO FBÉ8Crrcl^t ll. 2/20ra

f- ,t (quea.) d.iô iú t .5r..rro C ) do rE d. ôa rd. q.5.r.
(201aI rÍ r!, G.f.D,qrO.dúrútdtb. ffi fad.lf,,8 rErb ir*lú
úDdÉ- Le-, fiOITOLOGO o Foc.r,lnsrio Ô Llcirrao Pr!eÍ. Prürd n'
2/z0í4, d-tndo . ó.*d ç5 ú .,np.-. p.í. ,ÍnEcln.lb & hfÊ.!üú,rr
9aír rvúb úo 2a. c.íltrl/rl da Rr da tÜ(la sJúa Büúa. a iniú aLa irpaaaa
qr rFrsírún lrEü- qop.ô, sib .k v ,lo€Rsoal RtsElRo
stE^Eo . ElrElírG - lE cr,rJ o' rar21.at0Q0tí{0. n n ,ôroÍ à Rt
t3ã)0.00 (t!z! ÍÍr. ú2.í6 l!ef). gRV oRC xerç(o DE EvEl{IOs tID
MÉ. CNPJn'03.ar0.570mml.64.Ilrnv.b.d.R3a(m,ü)LtrlíÍr-).P uto
LUZA PROrr@€8 ArnSrlC S LIfrA C,IPJ n. &.762J'13ür-1t. nm v.h.
ó.Rt8.50.00{!.br l, qtr:lb. Íú/rt n*), FrÇr r.ryr.rçlo r!.b
o.oc.dda !.!âl' aarJa ltrldala a Lgáb aí.noi.

Díd5daE hrsâaba. üaív.&a-!í15lç6áLgabFífi!üúg.oilÍúÍ lUa,lo . Hrtô lrdc$al
ÍE O OE t{Olr(rrOGAClO E 

^O.IUOIGACIOPiEO O FtElE rcUt tf !Í2C14
A6 ta ($er:.) db do ma! d. tr,rií§ (@) do ío d. dôC í{ . $&:.

(20í4),.m nüJ G.ôhá, er CLrd..rt\âL.b, mlol&iLts C m rEôniíú-
.tbul96.. Lg.b. HOITOIOGO 0 prdhr.tb d. llbÉo Êríao fu.ódd nJ
:Ir20l{. d..iEo . êdlata.çlo ó. rt?.*. Fr h.ll..hr!b (b rEi.b .
(IÍr9.Co óo G'rírb ô 24. Crrwl ô Ru. ô Nor. S$. 8&.ír, . h\ó. ú
ri!.r.t qJ. sí!..íü., mir píop6r., -ído .L: v l{oásoN Rlg€lRo
8UÓ^Rk). EVÉlrÍO§ , ME CNPJ n'1a221 .450m0í-z). rirÍ! dúô Rl â.â05,m
(oab d. **|b . ,üü1ú. . ár.o írô). É.. q. . .4rtc.ío n- FEa.íld.pí!üz...u.lríd.4.Lfrb.taú.

D..díÉ. E Hd..adoa,oôaâv&xFr.,lÉihÉ.f p..ürí...
Clrrilrnl. *ô. Píihliô lltrrll{.

PORTÂEA t{.0t7t20t4
O M!íD l,t üD.l d! tlor. 8$t 3lrüü+ m rÉ d. !- nrbtiç... hC.lr a

ílglm.nt b. o conlt rn dÇoiio na blLLclo dad. Munlddo, Lóê
EXONERAR

^.t1'- 
Flc..rdr..doo SÍ. Slt»{EY FERN NOCS D SILV^. psG qo RG À.

0.228.03a{. SSP/PR, CPF r.' 110.36t.30àí0, ô .!l!D ô S€CnETAR|O 0E
S ÚDE.coíir.rr.nr.çaoú!.Ldd.n LCltildp.l0ttilotz

Art? . úE Foíü itr It| úgú rü iú d. 'lJ@20t4, Í'lo!..b a
d.pdÉ.t ün d!ó.b. No/r Srí. Baôr.. '14 ôtrrãdrDrbã}1a.

Càírd.,* lt arà. ,H.Írt Lg,rLts,

PORT RIA tf 0!&úía
O fMlro fâridÉ d. tlof li&i.8úô-r. É r- d. e...

llolhs rL, i conlbftr. rrLpo.io ít Lahhç.o diln
E['I ENAR

MunhlPlo,
l6S.a o

POFIARTA T" I
O PnEFElm MUNICIPAL O€ S^NTO 

^rrPAR XÁ" llo USO OE St^S 
^TRBUT*í.ql/.nÉllbpí§aocde!oõon-' l1Í201tli I

CON CÉ O E R,. p-úd! 17d. bl€.dm
rtlLLrtç!E o.d.l ír' wídmino., B Sría
DA SlLvÀ Íil.lrlqdâ n.. 1«i, lot (,. rtr.lrn íl

^6ENIEDE§€F!úlçOgGÉRAlS,cdtltÍtn 
L

ffilüra titíld!.t íb ,..lodo carvl.ll
cdrftírE aanrl! Ír AÍli€o lO5, do E lâlu
M!nl@,d.vrrxloddlb.Elrvço mdh 1l

OgS: '^í 10§ - OGü d. 2 (dob\ Íô. dc
6&. lilE rrn YÍdírnto. dr íÉírn
gdqrdÉi

ffiür. Mlr{qí de S'lb^nlo.ro do Prn
DEVÀXIR IARÍNEIII . 

'

Prefeitura Mu
Congonhinl

. a,lso oE uctÍ
PREc^o PRElExcr L ir.ooznota

Fúr.: PíErdJ óolpo lr.íú PÍ.{o Gbàí
Oàlô: C.rlt8rrçlo & Pe .trlrrc. !.

corld{ia, ...n bÍfri?EÍí, dc Ítlod.dír
P.rrg6l 8dÍ 32üV. 2.&TD. .lt de bb.lc.ça
.úâc5crÉ6 d6.ib rclrEr! 01 -ÍrnD d
.bErlt

i-r!o.: FuÍúo â F rnô do Go\,íío F.d.ri
Círôírcln ííol à.ú.Í. d6 Enwlop..: rü

20rt.
I,.pÊílt[d!d. ót Ert rt lw.@so]iíhIr

Pd.li. *Ílbd ô Cdldrhfrü, .tu ü /
Cilüo.

lúnÊça-: D.fta ffdrn É6 siíÉc do
lErlô.q.d.tü. '

oongqlhHl!., l/túllvülllDrL20l/t.
Haca Joaó TalrrrU

E ALLÀOA o
I

ír3É).

. (EP

PnEOGiOIÂl gca.óraanro or ür



- 098

REFEITURA MUNICIPAL

NffiVA SAhüTA ffiARffiAffiA
ESTADO DO PARANA

oRDEM DE COr{TRATAçÃO

Pela presente ordem, AüTORIZO a contratação da empresa:

VANDERSOI{ RIBEIRO SUDÁRIO - EVENTOS - ME, CNPJ N'

14.22L.459 1O001-2O, num valor de Rl§ 8.895,OO (oito mil, oitocentos e noventa

e cinco reais). T\.rdo de conformidade com â presente Licitaçáo na modalidade

Pregão Presencial tuo 3l20l4.

Nova Santa Bárbara, 17 l02l2Ol4.

Rua WafÍiedo Bittercourt de Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100, M - 86.250-000 - Nova Santa Biárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pffrqv.br - wwrv.nsl-..nr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

Contrato no 009/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IIOVA

SANTA BÁRBARA E A EMPRESA VANDERSON RIBEIRO SUDÁRIO -

EVENTOS. ME, TENDo PoR OBJETO A CONTRATAçÃO DE EMPRESA

PARA FORNECTMENTO DE MATERTATS E DIVULGAçÃO DO EVENTO DO

240 CARNAVAL DE RUA DE NOVA SANTA BÁRBARA.

Referente Pregão Presencial n,0 3/2014

Pelo presente instrumento particular de conkato, vinculado ao Pregão

Presencial n.o 320í4 de um lado, a PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NOVÀ SANTA BÁRBARA,
pessoa juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na

Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes, 222 - cento, Nova Santa Báóara, Paraná, neste ato

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n'
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 563.69í.409-10, residente e domiciliado nesta cidade,

doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa VANDERSON RIBEIRO

SUDÁRlo - EVENTOS. ME, inscrita no CNPJ sob n" 14.221.459/0001-20, com sede na Rua Adelson

dos Santos, n' 11 - Casa - CEP: 86225-000 - Baino: Conjunto Monte Castelo, Santa Cecília do

Pavão/PR, neste ato representada pelo Sr, Marcos Valentim Damasceno, inscrito no CPF n'
077.784.978-08, RG n' 4.'146.772-0 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, em

conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de í993, alteÍada pela Lei 8.883/94 e posteíores,

ajustam e celebram o presente contrato, de acordo mm as seguintes cláusulas e condições a seguir

estabelecidas e enunciadas:

A CONTRATADA obriga-se a fomecer à CONTRATANTE materiais e divulgação

do evento do 240 Camaval de Rua de Nova Santa Bárbara, conforme consta da proposta apresentada

no Pregão Presencial n.0 32014 e especificado abaixo:

300 (trezentas) camisetas de algodão ou poliviscose com estampa frente e verso, com ou

sem manga, nos tamanhos P, M, G e GG, a critério da CONTRATANTE.

OBS: O modelo de estampa a ser impressa em 'Silkscreen', ou outro processo de impressão será
previamenle aprovada pela CONTRATANTE e deve estar em consonância com os demais materiais de

divulgação como adesivos e cartazes.

200 (duzentos) cartazes de divulgação do Camaval 2014, tamanho 65,0 X 45,0 cm, em cromia,

impresso em papel 'couchê' de '150 gramas;

300 (trezentos) adesivos auto colante em cromia tamanho 7,0 X 0 cm;

4 (quako) Banners no tam rmpresso em

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - E6.250-000
Nova Santa Brtbara, Paraná - El - E-mails - licitacaot@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CúUSULA PRIMEIRA. DO OEJETO
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PREFEITURA MUNIGIPAL I100

Estado do Paraná

OBS: O modelo de estampa e texto dos adesivos, cartazes e banners serão previamente aprovados
pela C0NTRATANTE e devem estar em consonância com os demais materiais de divulgaçã0.

DIVULGAçÃO EM RADIO - Minimo de í00 (cem) inserçôes de 15 segundos cada, veiculadas
na Radio Paiquerê FM de Londrina - PR, distribuídas do día 2110212014 ao dia 02103D014,
sendo 05 (cinco) inserções por dia do dia2110212014 ao dia26l02l?014 e 09 (nove) inserçoes
por dia do dia2710212014 ao dia021032014. A grade de veiculação pode ser alterada para
atender às disponibilidades da emissora, desde que previamente aprovada pela Conlratante.
DIVULGAçAO EM CARRO DE SOM . Divulgação de jingle alusivo ao Carnaval, veiculado
através de carro de som, nas vias publicas dos Municípios de Assai, São Sebastião da
Amoreira, Nova Fátima, Santo Antonio do Paraíso, Santa Cecília do Pavã0, Nova Santa
Bárbara, São Jerônimo da Sena, Sapopema e Curiúva, veiculando no mínimo 2 (dois) dias e
45 minutos por dia em cada cidade. A grade de divulgação poderá ser alterada desde que
previamente autorizada pela Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUçÁO DO CONTRATO

0s materiais e serviÇos deverão ser colocados à disposição da contratada

seguindo-se as especiÍicaçoes e prazos previstos na cláusula primeira.

CúUSULA TERCEIRA - DoS ANExoS CoNTRATUAIS

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suÍicientes para,

em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objeto e a sua peíeita execução.

PARÁGRAFo SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o mnkato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste conkato, a ele passam

a se vincular todas as atas de reuniÕes e/ou termos aditivos que vierem a ser

realizados e que importem em alterações de qualquer condição contralual, desde

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA auARTA. DO PREçO

Para o fomecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE

se obriga a pag ar à CONTRATADA um valor total de R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e

cinco reais).

Rua W ncourt de Moraes no , Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Brirbara, Paraná - E - E-mai

2

NOVA SANTA BARBARA

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial N.0 3/20'14 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 05 de fevereiro de 2014.

iicitacao{@nsb.or. gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

PARAGRAFO ÚltCO - a CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva

Nota Fiscal no valor conespondente ao ajuslado na Cláusula Quarta.

A rescisão contratual 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 8.666/93, e

amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades

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

Administração.

PAúGRAFO ÚN|CO . Quando o vencedor der causa a rescisão do conlrato,

além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do conhato e demais

penalidades previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

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

c) Declaraçâo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, atê que

seja promovida a reabilitaçáo 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 mntido na letra'b".

cúusuLA orrAVA. DÀs sANçoES

As despesas deconentes desta Licitação correrão por conta da dotação

orçamentária no

i)

V

',|

- 86.250-000

DOTAÇÕES

lFonte de recurso

,{t '§r

Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mails-licitac nsb r ov.br - www.nsb.Dr.gov.br
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CúUSULA QUINTA. Do PAGAMENTo

O pagamento oconerá após a entrega dos materiais e prestação dos serviços.

CúUSULA sExTA. DA REscIsÃo CoNTRATUAL

Em oconendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçoes assumidas neste

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

Sem prejuizo das disposiçoes anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20%

(vinte por cento) da avença.

CúUSULA NoNA. DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA

Exercicio da
úêspesâ--.".- lConta 

da despesa 
lFuncional 

programáticâ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenho, I 43. 3266.81
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2014 2130 loo.ooz. r a.sez.otaoz-ozs lo

2014 2150 loo.ooz. r s.ssz.orsoz-ozs lo

clÂusull oÉcrul - oo pmzo oe vrcÊHcn.

O prazo de duração do conlrato a ser Íirmado entre as partes será de 60

(sessenta) dias, contados da assinatuÍa deste mntrato.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

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

das queslões oriundas do presente mntÍato, 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.

ova Santa Bárbara, aos 17 de fevereiro de 2014,

Prefe

Damasceno

n0-

Simoni recida Braz de Lima

Marcts

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,8 43.3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Biírbara, Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr'qov.br

- ME - Contratada

Secretáía de Educação, Esporte e Cultura - Responsável pelo acompanhamento do contrato
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CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO

( ) ELETRÔNrCO (K) PRESENCTAL

N' rnl / lcrd

N" ESPECTFlcAeÃO DOC
1 Capa do processo \)Ú
2 Ofício da secretaria solicitando

Licitação à Contabi lidade (Pedido de dotaÇão)
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotação) l1
5 LicitaÇão ao Juridico (Pedido de Parecer)
o Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade)

Autorizaçáo do Prefeito para abertura

10

B Portaria nomeaçâo da Comissão de Licitação

11 Edital
12 PublicaçÕes (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional)

Publicação Mural de Licitação (TCE)
14 Documentos de Credenciamento
15 Propostas de Preço
16 Documentos de habilitação
17 Ata de abertura e iulqamento
1B Proposta final das empresas vencedoras
19 Licitaçáo ao Jurídico (Resultado da Licitaçáo)
20 Parecer Jurídico (Julgamento)
21 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão)
22 Homologação do Prefeito
ZJ Publicaçâo da Homologação (Jornal Regional)
24

27 Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos)

OBS.
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ô

Parecer Jurídico Edital

Ordem de contrata

-.1I

-.1

{
o

Publica do extrato do contrato Jornal R ional
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
PREGÃO PRESENCIAL N" 3/20I4

Aos 17 dias do mês de março de 2014, lavrei o presente termo de encerramento
do processo ticitatório de Pregão Presencial n'3/2014, registrado em2310112014,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n" 001 ao n' I 07, que coresponde a este termo.

lEkhu L
Responsável pelo Setor de icitações

Rua Waltiedo Bi[encoun de Moraes n'222- Centro. Fone 43. 32ó6.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbara- Paraná
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