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PREFEITURA MUNICIPAL

DEffiNSnDEu,IemnçÃon* ffi
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 212018

OBJETO Contratação de serviços de transporte
estudantil para cidade de Londrina.

VALOR - R$ 7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais).

DOTAÇAO -
06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Cultura;
006 - lncentivo ao Ensino Superior;
12.364.0230.2022 - lncentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
JurÍdica; 2330.

Rua Walfredo Bittencourt de i/oraes no 222, Cento, E 43. 3266.8100, :< - 86.250-000 - Nova 1
Santa Bárbara, Paraná - D - E-mails - licitacao@nsb pr.qov. br - www. nsb. Dr.qov. br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

ta J2
Av.:WalÍredo Bittencourt lúoraes, 222,7 (43\ 3266j222 C.N.p.J. N.o 95.561.080/OOO1-60 t 0

DEeARTAMENTo MUNtctpAL or eouceçÃo
- Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, A (43) 3266-1033 -
E-mail dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

C O R RE S PO ND E NC IA I NT E RNA N'r5/2018

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA Data:30/01/20 18

^PARA.' 
SETOR DE LICITAÇAO

ASST]NTO; CONTRÁTAÇAO DE EMPRESA

O presente tem a Írnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, a contratação de

Empresa parr realizar o transpone de alunos que lreqüentam o ensino superior e necessitam se

deslocarem a cidade de Londrina, pelo período de l5 (quinze) dias.

Tal contratação se laz necessário em caráter de urgência, haja viste que as

aulas se iniciam no dia 05/02/2018 e a abertura de novo processo licitatório encontra-se em

andamento, conforme dados abaixo:

Veículos: 2 vans, com l6 lugares cada uma, sendo que devem ter. no máximo. 6 anos de uso. ar

condicionado e motorista por conta do proprietário das vans.

Período: início em março e término em dezembro/2O18, (até o dia em que houver atividades

acadêmicas para os universitários transponados).

Trajetos e horários: Nova Santa Bárbara - Londrina, de segunda a sexta-feira, com saída às

17:00h e retorno às 23:00h. Um veículo tem como destino final a UEL e o outro a

UNOPAR/PIZA, sendo que percorrem cerca de 200 km por viagem e por veículo.

Instituições atendidas: Unopar,/Piza e Catuaí, Pitágoras, UEL, SENAI, Unifil/JK.
Pagamento: em 10 parcelas anuais (março/dezembro).

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

At c n c ios anre n tc.

t' 't ,.

Gleíde MoreirâBranco da Silva
Secretáiia Municipal de Educação

Recebido por
Nome

Cr&..À
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RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO:

CNPJ

5

rf t*t vt d; -.iç .1 ';

Ç1

.]JS/
TELEFONE I. 3) .\ .I JÉ t <+ 1ç

Data- tl !.'Ç- sc,..ttê- - L'1-i, r-r.-

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax- (43) 3266-8100

Email: licitacao@nsb.pr.qov.br

"COTA Ão on pnn

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

2'i alr

ValorIteú1, Nome do produto/serviço

Ê.H t. t L L., ac
Contratação de empresa para realizar o transporte de alunos que

frequentam o ensino superior e necessitam se deslocarem a cidade

de Londrina, nor um período de 15 (quinze) dias, conÍbrme

dados abaixo:

Veículos: 2 vans, com 16 lugares cada uma, sendo que devem ter,

no máximo, 6 anos de uso, ar condicionado e motorista por conta

do proprietá'io das vans.

Trajetos e horários: Nova Santa Barbara Londrina, de segunda

a sexta-feira, com saída às l7:00h e retomo às 23:00h. Um veículo

tem como destino Íinal a UEL e o outro a I-NOPAR/PIZA, sendo

que percorrem cerca de 200 km por viagem e por veículo.

ilnstituições atendidas: Unopar/Piza e Catuaí, Pitágoras, UEL,
SENAI, Unifil/JK.

1
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Mlnlstérlo da lndústrla do Comér<lo e do Turlsmo
Secretada de ComéÍtlo e Servlço§
Depadamento Nãclonal de Reglstro do Comérclo
,unta Comercial do Estado do Pàraná - TUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Folhôs Ul

\!MÉRO OE DÉàÍ.rCÁç!O O0 REGtsTÂO DE Ér.PRE5Â . rirÀE OÂ S€O€

411046 76721

NlcÊ DÂ F[raL (pÉ.n<À.í Fménlc r. .lo r.,êr.nt.. a.i
xxx

\OMa oO tMPÀ€sAi O i<lnolEtô. 5Ê- abÍev,.tur.t
SONIÁ APARECIOA BORGES DE SOUZÂ

E5IÂDO

Ca9àdoERAS]LEIRA

Comunhão Pà rcrô l.

]OAQUI[4 RODRIGUES EORGES ROSA FERRAZ BORGES
rÀsaLoo iú (da:à ce nêe.,ícnrol

18/04i 1960 2I694 2 8 2 PR5SP 64125022934
tM;$crPÀoc PcR 1roíra úe ?úàn( pôçáo loheâ(! rc cô50 d. h.rc.)

OOMTILaDO NÀ (LOGRÀDOURO . ru. .v. .t()
RUA ANTONIO ROSA OE ALT4EIOA

CENTRO 8ó250-000

149

Nova Sanra 8árbara PÂ

declBrã, sob as penas da lel, nâo esta. lmpedido de exêrceí atlvlcrade emprêsáíla, que náo possui outro regrstrg de
empresárlo e requer a TUNTA COMERCIAL OO ESTADO DO PARÂNÁ:

002
I

ALTERAçÀO
o:scÊcro !o E!4rTo

ALTERACAO DÊ OAOOS (EXCETO NOME EMPRESÂRIAL)

021

r@

SONIA APARECIDA 8ORGE5 DE SOUZA - ME

149RUA ANTONIO ROSA DE ALI.4ÉIDA

86250.000
E!44_çryosq:: --.

fóãitãÉ .--;;:: r 
-.-.CENTRO

lenasNo! a Santà Bárbêrà PR L

COxRETO ÉLETR0N|cO lE.MÀ!,

EDSONCOSTÀ.CONTABTLG)YAHOO.COM

20 000 00

vÂloi Do cÁPÍra rso. err.^s)
vlnte mrlíeàrs

CODÉC OE ÂIIIIDÀDÉ ECOÀCMICÀ

iaNÂt i6cà I

49 2990 2

4929904. 4924800, )71 1000

Tíônsporte rodoviáío coletivo de pêssôgeiro5. sob regime de fretamento, intermunrcipô1.
rnterestadual e inteínacronal, Organizaçáo de excursões em veiculos rodoviáíos pÍoprto5,
intermunrcipal, interesladuàle inteínâcional.Transporte escolêr, Locôção de automóveis sem
condutor.

crÂ 0E sEoExERO OÉ r{SCRçÂO NO ariP)
OUTRA I,,' NIÀE lXÍEROR

01852715000135
DAÍÀ OT INlc C O,âS À'IIMOAÔES

r0i 04/r997

LY'v

fne

7'
!s9riÁÍLJâÀ cÀ r RPÀ 9aLo tsPâÉ5ÂÂro lqs e.b repíe*mà^rê/à$iíênr./9er€ôte)

cSVtt à*ikKe(t\>

ilililtffi ilIlilfl llliliiltfl ltlllililuilü lilrilil$ili

DEF:RIDC PUSLIOUE,SÊ ! ARQU V

PR1150000099018

f ÂtriiN-tcaÇao
PÀRÂ uso Éxclvsrlo D^ ru ÍÀ igraÉÀEr

PARA ÚSO I,XCLLJSIvO DA JUNTÂ COMERCIÂ!- 'Este documenro Ío 9eÍôOo no portôl Enp.e5d FáÚr pôra^ó

.fONTÀ COMERCIÀI DO ESTÀ.DO OO PÀR:ÀNÀ - SEDE

l-
lUf.fiÂ COráERCrÁt l

t]O PÀP,ANÀ

CERTIaICO O RECISTÂO Êt4 25/O5/2015 1O.22
20r52415320
PROToCOLo: 1524?5320 DE 2{/06/2015. NIRE
SONIÀ ÀPÀRECIDÀ BORGES DE SOUZÀ

SOB N"

4tt0461612!

Libe!tàd Boqu!
SECRETÀ.&IÀ GERiÀI

cuRrrrBÀ,25l06/2015

À vafrdadê ctêste doêuenEo, sê rEpresso, fica suj€ira À corplovàçào d. sua àu!€ntaciclad6 no sire
lw-êryrêsâfacilp!.gov.b! in!..@ndo o s69!ir,te código de veli!icaÇáo: pRt52a7532O

2li c6/2015
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiflcação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer drvergência, providencie junto à
RFB a sua atualzação cadastral.

035

4lir

w REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NLrr!!ERO OE TNSORTÇ Ão
01.852.715/000í-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERÍURÂ
21l05/'t 997

NOItlE EMPRESÀRIÂL

SONIA APARÉCIDA BORGES DE SOUZA

IIII]LO OO ESTABELECIMENI O (NOME DE FANlAS A)

PADUANA TRANSPORTE E TURISMO

coD oo E DFscRrÇÃo DA arvroaoE EcoNôMrcA pRrNcrpaL

49.29-9-02 - TÍansporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de Íretamônto, intermunicipal, interôstadual e
internacionâl

IGO E DESCRI OAS ATIVIOAOES EC IúICAS SEÇUNDAR

49.29-9-04 - Organização de excursóes em veiculos rodoviários própÍios, intermunicipal, interestadual s internacional
49.24-8-00 - Transporte escolaí
77.í 1-0-00 . Locação de automóyeis sem condutor

.I)i-: Go . I)F ScR ÇÀO DÂ NATUREZA JURJOICA

213-5 - Empresário (lndividual)

r O(,iüDi)Jii:
R ANTONIO ROSA DE ALMEIDA

NI]MERO
149

COMPLEMENÍO

CEP

86.250-000
8A!RRO/D STRIÍO
CENTRO

MLJNIC PIO

NOVA SANTA BARBARÁ PR

E NDEiEÇa. LLaÍRôN co TELEFONE
(43) 3266-r743

aNlr ill,: i^li/O RÉSÊONSÂVtL LEFRr

SJ OAÍA OA SITUAÇÀC CAOASÍRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SIÍUA

S ÍUAÇ O ESPEC AI oaÍa oa srruaÇÀo ESPEcLAL

Aprovado pela lnstÍução Normativa RFB n" 1 634 de 06 de maio de 2016

Emrtrdo no dra 30/01/2018 às 10:21:55 (data e hora de Brasllra).

Consulta OSA / Capital Social

Paqrna 1/1

Voltar

P.a2a-at :1a._l ta,

A RFB agradece a sua visita. Para inÍbrmações sobre politica de plivacidade e uso,
.,\ tuaiizc sua piigina

c litlue ar-1 rri

http:,', ur u . receita. tàzenda.go\'. br'Pessoal uridica, CN [,.1i ciipjrei ai C,'npj reva Comprov... 30/0li 201 8
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CAIX/l
CÂIXA ECC)NDI\,I,CA F EDE RÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endêreçor

Validade: L5/0I/2018

Certificação Número: 828245755t2t3

018s2715/0001 35

SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA T4E

RL]A ANTONIO ROSA DE ALMEIDA 149 / CENTRO / NOVA SANTA
BARBARA/PR/86250.000

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

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

L3/02/2078

Informação obtida em 3O/OL/2018, às I4:Ozi37 .

A utilização deste Certificado para os fins prevrstos em Lei êstá
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca íxa.gov. br

https://www.sifgê.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CílFgeCFSlmpnmiÍPapel.asp?VARPessoaMatriz=67501008VARPessoa=6750100&VARUÍ=PREVAR.. '1l 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: SONIA ÂPARECIDA BORGES DE SOUZA
CNPJ : 01.852.71 5/0001 -35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacronal cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiflcado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos têrmos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsrderaçáo para Ílns dê cêrtiÍicação da regularidade flscal, ou ainda não vencidosi e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) na Procurâdoria-Gêral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÍágrafo único do art. 1'1 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão e tida graf tamênte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de 211012014
Emitida 11 :09:04 d dia 2510112018 <hora e data de BrasÍlia>S

Válida é 24t071201
Código e controle certidão: 1 EF5.8674.ED36.5E1 I
Qualque U êMENda invalidará este documento

1t1



301alt2018 Comprovante de lnscrição e dê Situaçáo Cadasl.al

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

Confira os dados de ldentiÍrcaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB â sua atualizaÇão cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

013

NUM'RO DE INSCR rÇÃo

0'1.852.715/0001.35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

DATÀ OE ABERTURÁ

2'105t1997

NOME EMPRESARIAL

SONIA APARECIOA BORGES OE SOUZÁ

TIÍL]LO DO ESTABELEC]MENTO (NOME DE FANTÀSIA)

PADUANA TRANSPORTE E TURISMO

DIGO E DESCRIÇÁO DA ATIV]DADE ECONÔMLCA PRINCIPAL

19.29-9{2 . TÍansporle rodoviário coletivo de passagairos, sob regime de Íretamento, inteÍmunicipâ1, interestadual e
intêÍnaciônal

orco E DEscR ÇÀo DAs AÍrvtDADES EcoNôMtc^s sEcuNoÁRtÂs
49.29.9-04 - Organização de êxcursôes em vêículos rodoviários píóprios, Intermunicipal, interestadual e internacional
49.24-8-00 . Transporle êscolar
77.1'1.040. Loca dê autômóveis sêm condulor

CÓOIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA

213-5 - Empresário (lndividu

LOGRÂDOURO

R ANTONIO ROSA OE ALMEIDA
COMPLEMENTONÜMERO

í49

CEP

86.250.000
BA RRO/DISTRITO

CENTRO
MUNtciPro

NOVA SANTA BARBARA PR

ENOEREçO ELEÍRÔNICO TELÊFONE

(43)3266-í743

oÍtvo ITUAçÀO CAOASTRÀL

stÍuaÇ ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÇão Normaliva RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 30/01/2018 às 14:03:46 (data e hora de Brasília).

oaÍa DA struAÇÀo cADAsÍRÀL
03/'t't/2005

DAÍA DÀ SITUA ESPECIÀL

Página:111

P.epar'ar ;áqira
páíí:nrprú9§áo

Consulla QSA / Capital Social 
r

Voltar

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

Atualize sua Daglna

FNTE FFDERAÍrvo RÉspoNsÀvEL tEFRr

,,7í-\
stÍu
ATIVA

httpsJ/www.recêita.íazenda.gov.br/pessoaluridica/cnpj/cnplÍeva/Cnplreva-CompÍovante.asp
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RAZÃO SOCIAL
)

! L.ÍM

ENDEREÇ O: {.r.r.c^. i e(l>.,c .\ d]",É9 Y1- (.

CNPJtq. q;É íl 1t/
':r 

(-c \ - 1l
TELEFONEI.I)) a21ç-.- 1)) a

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080i0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: licitacao@nsb. Dr,qov.br

"COTA Ão»Bp O"

Carimbo com CNPJ -

Assinatura -

Data {r' i^ú- Sq,tc- -.r.v.rilrc-v.-- }C rL iir"rt'c, ch:cIt

IteÍi: Nome do produto/serviço

ZS I à---",oôI Contratação de empresa para realizar o transporte de alunos que

frequentam o ensino superior e necessitam se deslocarem a cidade

de Londrina, por um período de 15 (quinze) dias, conforme

dados abaixo:

Veículos: 2 vans, com l6 lugares cada uma, sendo que devem ter,

no máximo,6 anos de uso, ar condicionado e motorista por conta

do proprietário das vans.

Trajetos e horários: Nova Santa Bárbara Londrina, de segunda

a sexla-feira, com saída às 17:00h e retomo às 23:00h. Um veículo

tem como destino final a UEL e o outro a IINOPAR./PIZA, sendo

que percoÍrem cerca de 200 km por viagem e por veículo.

Instituiçôes atendidas: UnoparlPiza e Catuaí, Pitágoras, UEL,

SENAI, Unilil/JK.

Yalor
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TRANS THIAGO TRANSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME
cNPJ/MF N" 04.990.92710001-77

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ROSIMARI DE OLIVEIRA YNOUE, brasileira, natural de Comélio Procópio, Paraná,
separada judicialmente, nascida em l5 de Janeiro de 1971, empresária, poíadora da Cédula de
Identidade Civil RG n." 4.699.151-5 - SSP-PR., inscrita no CPFMF n.' 018.128.269-07,
residente e domiciliada na Rua Pedro Faustino, 69, centro, município de Santa Cecília do Pavão,
Paraná, CEP 86225-000 e EDSON ONO, brasileiro, natural de Santa Cecília do Pavão, Paraná,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em l2 de Abríl de 1970, empresrírio,
portador da Cédula de ldentidade Civil RG n." 5.137.293-0 - SSP-PR., inscrito no CPF/MF n.'
'7 82.052.5 59-20, residente e domiciliado na Rua Cilas de Godoy, 3l , Conj. Habitacional Alvim
Erotides da Costa, município de Santa Cecília do Pavão, Paraná, CEP 86225-000. únicos sócios

da empresa TRANS THIAGO TRANSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME, com sede na

rua Pedro Faustino,69, centro, Santa Cecília do Pavão, Paraná, CEP 86225-000, registrada na

Junta Cornercial do Paraná sob o NIRE 41204779042, em l0 de Abril de 2002, inscrita no

CNPJ/MF n.' 04.990.92710001 -77, resolvem, assim alterar seu Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA : lngressa na sociedade MARLEI FURTOSO DA SILVA,
brasileiro, solteiro, natural de Cornélio Procópio estado do Paraná, nascido em 03 de Março de

198i. comerciante, residente e domiciliado em Santa Cecília do Pavão - Paraná, na Rua Cicero
I{odrigues, 022, Conjunto Residencial Joâo Abdala Derbli , CEP 86225-000, portador da cédula
de identidade civil RG n." 7.217.225-6 - Pr., e do CPF/MF n.' 054.529 .429-04.
PARAGRAFO ÚXICO : O sócio ingressante, declara que não esta incurso em nenhum dos

crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.

CLAUSULA SEGUNDA ; O sócio ROSIMARI DE OLMIRA YNOUE, que possui na

sociedade 28.500 ( Vinte e oito mil e quinhentas ) cotas de RS 1,00 ( Hum real ) cada uma,

inteiramente integralizadas. Rll'llRA-SE da sociedadc, cedcndo e transferindo a MARLEI
FURI'UOSO DA SILVA o total de suas cotas, pelo valor nominal, recebendo neste ato a quantia

de R$ 28.500,00 ( Vinte e oito mil e quinhentos reais ) em moeda conente do pais.

PARAGRÀFO ÚNICO : O sócio retirante e sócio o cessionário dão pelo presente instrumento
plena e geral quitação a sociedade, das importâncias recebidas, declarando o sócio adquirente

conhecer a situação econômica e financeira da sociedade.

CLAUSULA TERCEIRA : [-.m decorrência da alteração ocorrida, o capital social de R$

30.000,00 ( Trinta mil reais ) (divididos em 30.000 ( Vinte mil ) quotas de valor nominal R$ 1,00

( Hum real ), inteiramente integralizadas, fica assim distribuído entre os sócios quotistas:

TOTALIZANDO

i\

\r
\

.t

SOCIOS QUOTAS (%) VALOR RS

MARLEI FURTUOSO DA SILVA
EDSON ONO

28.500 95,jQo/o 28.500,00
Ls00 5,00% 1.500,00

30.000 r00,00% 30.000,00

-l-''-
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TRANS THIACO TRANSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME
cNPJ/MF N" 04.990.92710001-77

SEXTA ALTERÂÇÃO CONTRÂTUAL

CLAUSULA QUARTA : A sociedade iniciou suas atividades em 05 de Abril de 2.002, e seu
prazo e indeterminado.

CLAUSULA QUINTA:O Capital social é de RS 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em
30.000 (Trinta mil) quoras de I(S 1,00 (t-lum real) cada uma , integralizada nesre aro, em moeda
corrente do país, assim subscritas:

TOTALIZANDO

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

CLÁUSULA SÉTIMA : As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual
poderão ser tomadas pelo sócio que represente a maioria absoluta do capital da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA : As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de

condições e preço, direito de preferência para a sua aquisigão se postas à venda, formalizando, se

realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA : O sócio que desejar transferir su.§ quotas deverá notificar por escrito ao

sócio remanescente, discriminando o preço, forrna e prazo de pagamento para que este exerça ou

renuncie ao direito de prelerência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do
recebirnento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Deconido esse prazo

sem que seja exercido o direito de preferência as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA : A administração da sociedade caberá à sócia MARLEI FURTUOSO
DA SILVA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso de nome

cmpresarial. vedado, no cntanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sern autorizaçâo do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PzuMEIRA : o administrador declara sob as penas da lei, que não estií
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou ern virtude de condenação

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

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

SOCIOS QUOTAS (%) VALOR R$
MARLEI FURTUOSO DA SILVA 28.500 95,00% 28.500,00
EDSON ONO I.500 5,000/o t.500,00

30.000 100,00% 30.000,00

(1*
\-\
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TRANS THIAGO TRANSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME
cNPJ/MF N" 04.990.92710001-77

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA : Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Ao término de cada exercício social, em 3 1 de
Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balango patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA : Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA : Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade

conrinuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócios (s) remanescentes (s), o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na situagão patrimonial da sociedade, à data da resolução,

verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO UNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros cÍrsos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : Fica eleito o foro de São Jerônimo da Serra - Paraná, para o

e,rcrcício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Santa Cecília do Pavão - Pr, I 8 de Dezembro de 2012.

-'a
ár.

sirnari de Oliveira Ynouc Edson Ono

\1 cL-r.\i; \ *-.r:----- ç}- - Í^
Marlei Furtuoso da Silva

7'a i
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TRANS THIAGO TRÁNSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME
cNPJ/MF N" 04.990.92710001-77

SEXTA ALTERAÇÂO CONTRÂTUAL

CLAUSULA QUARTA : A administração da sociedade caberá ao sócio MARLEI
FURTUOSO DA SILVA, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso de
nome empresarial, vedado, rlo entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUINTA : O administrador declara sob as penas da lei, que não estr impedido de
exercer a administraçào da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crimc falimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

conconência contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modihcação orâ âiustâdâ, consolidâ-se o contrato social. com a
seg uinte redação:

MARLEI FURTOSO DÀ SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Comélio Procópio
estado do Paraná, nascido cm 03 de Março de 1985, comerciante, residente e domiciliado em

Santa Cecília do Pavào - Paraná, na Rua Rua Cícero Rodrigues,022, Conjunto Residencial João

A bdala Derbii , CEP 86225 -000, portador da cédu la de identidade civil RC n.' 7 .217 .225-6 - Pr.,

e do CPF/MF n.' 054.529.429-04 e EDSON ONO, brasileiro, natural de Santa Cecília do Pavão,

Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de Abril de 1970,

empresário, ponador da Cédula de ldentidade Civil RG n." 5.137.293-0 - SSP-PR., inscrito no

CPF/MF n.' 782.052.559-20, residente e domiciliado na Rua Cilas de Godoy, 31, Conj. Hab.

Alvim Erotides da Costa, município de Santa Cecília do Pavão, Paraná, CEP 86225-000. únicos
sócios da enrpresa TRANS I'HIAGO TRANSPORTE DE PASSGEIROS LTDA - ME, com

sede na rua Pedro Faustino, 69, centro, Santa Cecília do Pavão, Paraná, CEP 86225-000,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204779042, em l0 de Abril de 2002,
inscrita no CNPJMF n.' 04.990.9271000 I -77, resolvem, assim alterar seu Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRÁ : A sociedade gira sob o nome empresarial de "TRANS THIAGO
TRANSPORTE DE PASSAGEII{OS L'I'DA - ME".

CLAUSULA SI,lGIlNl)A : A sociedade tem a sua sede na Rua Pedro Faustino, 69 município de

Santa Cecília do Pavão, Paraná. CEP n". 86225-000.

CLAUSULÀ TERCEIRA : Atividade econômica da sociedade é TRANSPORTE COLETIVO
RODOVIARIO INTERMLINICIPAL DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO e

LOCAÇÃO DE VANS COM OU SItM MOTORISTA;

,,, /
' t-i,

-.



Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NL-,vl ilO :-rÉ LNS(;ll1ÇÁC

04.990.927/0001 ,77
MATRIZ

NOME EMPRESAR'\L
TRÂNS THIAGO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDÂ

ÍITUIO OO ESTABELECIMENÍO (NOME DE FANTASA)

ÍRÂNS THIAGO

acr co É oÉscR ÇÀo DA^TvTDADE ECoN

49.29-9-02 - Íransporte Íodoviáíio coletivo de passageiros, sob íegime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional

ac0rco E DEscRr VI coN ICAS SÉCUND

49.23.0-02. Servi de transporte dê pâssa eiros - locaçào de automóveis com motorista

COD GO E 9ESCRIç o oa NATUREZA JURiDTcA

206-2 - Sociedade Empresária LimitÂda

,.OGRADO!RO

R PEDRO FAUSTINO
NUMERO

69
COMPLEMENÍO

BAlRRO,O STRLTO

CENTRO
MUNIC]P!O

SANTÂ CECILIA OO PAVAO PR86.225-000

E\!i aaÇo FL riRoN cc TEI EFONI

ENI' FEOERAÍ VO RESPONSAVEL iEFR\

S]UA DAÍa oa stÍuaÇÀo cADASTRAL
03/11/2005

|!1OT T'O DE S IUÂÇÀO CAOASÍRÁL

srr u^Ç O ESPEC]AL OAIÂ OA SIÍUAÇÁO ESPEC AL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÂO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURÁ

10t04t2002

C,'orn pro\ antc de Inscriçào e de Situação Cadastral

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n0 1.634, de 06 de maio de 2016

Emrtrdo no dia 30/01/2018 às 10:23:13 ídata e hora de Brasília).

Consulta QSAi Capital Sociat

Página I de I
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Voltar
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\ Ilt B agradece a sua r isita. Para inÍbrmações sobre politica de privacidade e uso. cliquc irqui
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30t01t2018 Comprovaôlê de lnscriÇão e dê Sttuaçáo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0 3

NU,!,5RO CE INSCRIçÀO

04.990.927l000í -77
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DA'TA OE ABERTURÁ

1010412002

NOME EMPRESARIAL

TRANS THIÂGO TRANSPORTE OE PASSAGEIROS LTDA

ÍIÍI]IO DO ESTABELEC MENÍO (NOME DE FANTASIA)

TRANS THIAGO

DrGO E DESCRIÇÃO OAATIVIDAOE ECO

.29.9{2 . Transporte rodoviáÍio coletivo de passageiros, 6ob regime de fretamento, intermunicipal, intêrestadual e
inteÍnacional

côorGo É DEscR çÁo DAs aÍtv DÀDES EcoNôMtcÀs sEcuNDÀRtAs
49.23.0.02 . ServiÇo de tíansporte de passaqeiÍos - locação dê automóvei6 com motorista

VEL (EÊR)]VO RESPONTE FE

ÍIVÂ
s

MOÍ VO DE SLÍUAÇÃO CAOASÍRAL

cóDtGo E oEScRlÇÀo DA NATUREzA JUR DICA

206-2 - Sociedade Empresáíia Limitada

iOGR^DOURO

R PEDRO FAUSTINO

CEP

86.225-000

ENoEREÇo ELETRôN cô

SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMÊRo

69

BA RRO/OISÍRITO

CENTRO
MUNtclPro

SANTA CECILIA DO PAVAO PR

COMPLEMENTO

TELEFONE

DAÍA DA sIÍUÂÇÀO cAoASÍRÂL
03/1í12005

ESP€CIAL

Aprovado pela lnstruÇáo Normativa RFB n" 1 .634, de 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 3010112018 às 14:06:09 (data e hora de Brasília). Página: 'l11

c.".".y11199ô I q?p1teL9oc'qr 
;

Voltar

A R-FB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clique auui.
Atualize sua náÍrina

t:
FrêÊr.ia iaqroa
Êsre !nrpressào

https://www.receita.Íazendâ.gov.brlpessoaJuridlca/cnpy'cnplreva/Cnplreva_Comprovantê.âsp 1t1
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BRASIL Acesso à informação

Ceíidão lnternet

Participe Serviços Legislação Canais

0 ü

f ReceiU Fedenl

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

Resultado da Consulta

As inÍormações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 04.990.927l0001-77 são rnsuÍlcientes para â êmissão dê cêrtidão por meio
da lnternet.
Para consultaÍ sua situaÇão Ílscal, acesse Centro Virtual dê Atendimento e-CAC
Para maiores esclarecimentos, consulte a pág ina OrientaÇôes pa!'acmissão dc
Certidão naS u n idaleslaRF B.

CERT'DAO

httpi//www.receúa.fazenda.gov.brlAplicâcoêS/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/EmileCertidaolnlernet.asp?nr=04990927000177&passagens=1&. 1/1

Nova Consulta
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RÁZÁO SOCIAL { 1".'yrwÀ.-i LÍtA\i r :\É -m€
ENDEREÇO:

CNPJ -14. 7y .|tr^ /çr
^J,tLà : q

ci -5{
TELEFONE (-]",\ 1,T G .) - .J2 1q

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (,13) 3266-8100

Email: licitacao@nsb. rrr.qov.br

"COTA AO DE PRE

Carimbo com CN fra,sí.t 8a6loooí-ôZl
PEREIRA& ROT{ANISIO LTDA.ME

'- trúã'Era En*. nÚT2í1
cEf[Íno '' cÉPs6 240@0

.\-

Assinatura -

Data

EtIp $àa6lrodr Ârro v' 3J

lJ- ,fr",.1.,\ 1".c .tL lci'3 .

Ilem §ome,d9 produto/sryço i..:.. '. Valor

Rf ii) iL,o.,
1 Contratação de empresa para realizar o transporte de alunos que

frequentam o ensino superior e necessitam se deslocarem a cidade
por um período de 15 (quinze) dias

Veículos: 2 vans, com l6 lugares cada uma, sendo que devem ter,

no máximo,6 anos de uso, ar condicionado e motorista por conta

do proprietiirio das vans.

Trajetos e horários: Nova Santa Bárbara - Londrina, de segunda

a sexta-feira, com saída às 17:00h e retomo às 23:00h. Um veículo

tem como destino final a UEL e o outro a IINOPAR/PIZA, sendo

que percorrem cerca de 200 km por viagem e por veículo.

Instituições atendidas: Unopar/Piza e Catuaí, Pitágoras, UEL,

SENAI, Unifil/JK.

, conformede Londrina,

dados abaixo:



0:s

PERETRA & RoMANísto noe - ME
Terceira Alteração do Contrato Social

NIRE n o 412.0698885-4 C.N.P.J. n.o 13.311.846/0001-94

ELEANDRO PEREIRA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens,
Ívlotoíista, residente e domiciliado a Rua Minas Gerais no 1214, Centro, município de
Sac Sebastiào da Amoreifa, Estado do Paraná, Cep: 86.240-000, portador da Cédula
de l:Je nt;dade Civii RG. n.a 5 697.082-7 SESP/PR e CPF. n.o 911.778.129-91; e
PATRIC lA ROMANISIO. brasileira. casada sob o regime de Comunhão PaÍcial de
S;irs ProÍesscra. i-esioente e domiciliada a Rua Minas Gerais no 1214, Centro,
rrr,,i-rr,lii-rir ,iÊ Sâo Seilasirão da Amoreira, Estado do Paraná, Cep: 86.240-000

i)11 943,i3çi-44 unrcos socios componentes da sociedade empresarial, que gira sob a
rarar srcral PEREIRA & ROMANISIO LTDA - ME, com sua sede e foro à Rua Minas
rjr:rars ir" I2 l4 Centro. nrun:cípio de São Sebastião da Amoreira. Estado do Paraná,
Cep. ltr:.241-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comerciat
Co Pa:aná rêEistÍ'ado sob NIRE n.o 4í2.0698885-4, por despacho em sessâo de 18 de
É:,:::r:c i:. 2 ai1 e úitin',a alteraÇão sob no 20147090'Í56, por despacho em sessão
i. a-a .li Dezernoro de cie 2014, inscrita no CNPJ. n.o'13.311.846/000í-94, resolvem
iie ir;er,J c il'túiuo acoroo. âlterar pela 3a (Terceira) vez o seu Contrato Socral, modíficar
o si;!r ccitratc crirnitrvo de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSr.lLA PRll,4ElRA - O capital social no valor de R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
tctairrente rnteqrahzado. íica elevado neste ato para R$-120.000,00 (Cento e Vinte Mil
Reaisl cujo o auTnento de RS-40.000,00 (Quarenta Mil Reais), é subscrito e totalmente
tnieqíairzaio. em moeda ccrrente nacional. pelos sócios da seguinte forma:

:, C srcro ELEANDRO PEREIRA. que possuí RS-79.200,00 (Setenta e Nove Mil e
Drizúr . )s Rú.a,s) aurreilta c seu capital para R$-118.800,00 (Cento e Dezoito Nlil e
Oiic,-:e'rtis Reaisl. cu]o aunrento no valor de R$-39.600,00 (Trinta e Nove Mil e
5ê!sc,-lriics hears) c íe ito em rTroeda corrente nacional.-
brÂ sor:ra PATRICIA ROMANISIO. que possuí RS-800,00 (Ortocentos Reais) aumenta
c seu c3pil.ai para RS-1 200.00 (Um Mil e Duzentos Reais), cujo aumento no valor de
RS-,1!! ia iQuatrccentcs Reais) é feito em moeda ccrrente nacional.-

rlLÁUSiL,-\ S=GUNDA - Em decorrência da presente alteração, o Capital Social no
,:lr, rj.: PS-12J C00.00 (Cento e Vinte Mil Reais), divididos em 120.000 (Cento e Vinte
i.: i, .;.,c:;rs ia RS-1.00 t H,,rr.:i Real), cada uma, Íica assim distribuido:

soctos
['.r Alii)ltC PEaÉlRA

QUOTAS CAPITAL=RS PERCENTUAL
l18 80C 1 18 800,00 99.00%i

ir:i-Plí- l,j: F ci,t.,:NISlc tlq0
120.000

1.200,00 1,00%
í 20.000,00 100,00% i

.,UIfTÀ COMERCIÀI DO ESTÀ.DO DO PÀ.F,N§À - SEDE

I

t:

'*§
I:-

cERrrFrco o ÀlcrsrRo N 23/to 120!5
PFOTOCOLO. 1565169?? DE 11/10 /20L3
PR156516971 NrRE: a12069A885rt.
PEREIRÀ É ROMJ{NISIO I.ADÀ - ME

12i03 SOB N" 20156516977
cóDrco DE vERrErcÀÇÀo:

l,rbê!tâd BoEus
sEcREtÀ.8IÀ GEF,ÀI

cuRrTrBÀ,23110/2015

À varrdáde dêste dôêuento, facâ suleito à coEplovação dê suâ âurêncidâde nôs rêspêcrivo3 polràj.s
rnfo@do s.us lespêctivos cócligo.. dê eêltÉicaÇào
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PERETRA & RoMANisrc troa - ME
Terceira Alteracão do Contrato Social

NIRE n o412.0698885-4 C N.P.J. n.o 13.3'11.846/0001-94

CLAUSULA TERCETRA - DA coNSoLtDAÇÃo Do coNTRATor A vista da
nrodiiicacão r>ra aiustaCa e em consonância com o que determina o art. 2.03'1 da Lei no
1 t1 4C,5,'2 ü02. os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o
ccr-ti3tú soClat tornando assrm sem efeito. a partir desta data, as cláusulas e
cc;r.J r:1.--s.onlriras no ccntÍato pímitivo que, adequando as disposiçÕes da referida Lei
rr" 1C.4CC,'2CC2 apliç2v615 a esse tipo socielário, passa a ter a Seguinte redação:

ELEANDRO PEREIRA brasrleiro. casado sob regime de Comunhâo Parciâl de Bens,
liirtcrista resid€nte e dcn,!ciliado a Rua Minas Gerais no 1214, Centro, municipio de
Sac Sebasirão da Amcrerra. Estadc do Paraná, Cep: 86.240-000, portador da Cédula
de lilentrdaie Civil RG n" 5.697 082-7 SESP/PR e CPF. nc g'l 1.778.129-91; e
PATRICIA ROMANISIO, brasileira. casada sob o regime de Comunhão Parcial de
úer:s Prcfessora. resioente e domiciliada a Rua Minas Gerais no 1214, Centro,
f\, r,r :r': . :': Sào Sehastrão da Amoreira, Estado do Paraná. Cep: 86.240-000,
a^-:r-:..:) 1:r {-;e.iuia d-. ldentidade Civil nü 7 221 911-Z-SESP/PR e CPF. nc

| :-. ':? : f ?!, 44 ui:rccs sccros ccmponentes da sociedade empresarial que grra scb a
í r:ac s.crai PEREIRA & ROMANISIO LTDA - ME, com sua sede e foro à Rua Minas
(i-i'a s n' 12i 4 CÉntro. rrunicipio de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná,
Cep :ô.24rj-0O corn seu Contrato Social devidamente arqurvado na Junta Comercial
dc., Parata rêorstrado scb NIRE n." 412.06988854, por despacho em sessão de 18 de
F6,.rq.6i.3 ce 2 011. e ültrma alteraÇãc sob no 20147090156, por despacho em sessão
ce 0-n,Je Dezernbro de de 2C14, rnscrita no CNPJ. n.o 13.31 1.84610001-94, resolvem
C-. ; erc e rrúttrc acordo. consolidar o seu contÍato primitivo de acordo com as
C'.r..s.r,:1s : c-nürcôes seguritles

CLA-iS'JiÂ ,DRilrElRA - A sccieCade grra sob a razão social PEREIRA & ROMANíSIO
LTDA - ME

CLALTSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede à Rua Minas Gerais, 1214, Centro,
n,Lrnicipro cie Sáo Sebastráo da Amoreira, Estado do Paraná, Cep: 86.240-000.-

il!-,,.USUlA IERCEIRA - O cbjeto social é a exploração do ramo de:
- I-:i':sp;rie Rcdcvráno Coletrvo de Passageiros. sob Regime de Fretamento,

li-rcI'r^-j:i cipe e Interestadual iCNAE - 45.29-9102),
, L,;;,;ãc .le\,./ars (CNAE - á9 23-0/02); e
. -1,:r',,Cr-r -u r'i.i,r-:ho (Rebcque) de Veiculos, inclusave a Assistência a Veiculos em

l-,.tri:-r,:s i'í-r NAE - 5?.29 -C102).

*í
ryz

JUNtÀ coi{ERcrÀ! Do EsTÀDo Do pÀJrÂttÁ _ SEDE

cERIIEIco o REGISIRO At 23/LO/ZOIS 12:03 SOB N" 20t565r6977
PROTOCOLO: 156516977 DE L1/tO/2Ot5. cóDtco DE VEÂIFrCÀÇáO_
PRI5651697? . NIRE: 41206988854.
PEREIF,À Á RO!âNISIO LmÀ - ME

Lrb€rtad Bogus
SECREIÀRIÀ GEFÀ,!

cuRrlrB,À,23l10/201s

T

:

À vàr!'iãde destê dôcuênto, 
"" i't:.-.:t ric. sujêito a êoEptovâçào.dê Eua autêncidâde nos rêlp.ctivos pô.rarstnfo!@ôdo sêus respêclivo! códi.qos de vêlrficÀÇào
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PEREIRA & ROMANÍSIO LTDA - ME
Terceira AlteraÇão do Contrato Social

NIRE n o 412.0698885-4 C.N,P.J. n.o 13.311.846/0001-94

CtÀiisr.JLÁ QUARTA - O caprtal social é de R$-120 000.00 (Cento e Vinte Mil Reais).
divioioo-< em i20.COO iCento e Vinte Mil) quotas de valor nominal de RS 1,00 íHum
Reatl t()tá,ln'rrf.te integralizado, neste alo em moeda corrente do País, pelos sócros:

.-r 1 ELEANDRO PEREÍRA. com 118.800 (Cento e Dezoito Mil e Oitocentas) quotas no
valDr de RS-1 18.800,00 (Cento e Dezoito Mil e Oitocentos Reais), totalmente
;nregralizado ern dinheiro, neste ato, em moeda corrente do País,

b,) PATRICIA ROMANISIO, com 1200 (Um Mil e Duzentas) quotas no valor de RS-
12C0.C0 (Um L,lil e Duzentos Reais), totalmente integralizado em dinheiro, neste
ato em Íxoeda corÍente do Pais.

socros QUOTAS CAPITAL=R$ PERCENTUAL
ELEANDRO PEREIRA 1 18 800 1í8 800,00 99,00%
PATiIICIA ROI./ANISIO 1.200 'l .200,00 1,00%
TOTAL 120 000 120.000,00 100,00%

ClÂJSULA QUll''.iTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Fevereiro de
2 r-,", '' 

= 
seri prazo de duração é indeterminado.-

arA.iSlLA SE.{TA - As quotas são indivrsiveis e não poderão ser ceiiCas ou
l:aii:ÍeriCas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem íicam
assequrados. err rgualciade de condiçÕes e preÇo direito de preferência paÍa sua
àquisicio se postas a 'venda. formalizando, se realizada a cessào delas, a alteração
acnrl aiu3l cerli|]r.nte -

ar-AUSULÀ SÉTI[,1A - A. responsabi]idade dos sócios é restÍita ao valor de suas
iuôlas n.ras iorlos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social.-

CLÁUSriLÁ OITAVA - A aciministraçáo da sociedade cabe ao sócio ELEANDRO
PEREIRA, ccn'r coderes e atírbuiÇÕes de administrador, autonzando o uso do nome
en:Dresar'rai vedado, no entanto, em ativrdades estranhas ao interesse social ou
ass'-;m í cbrroacÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
.reíai G'-r air-.nar bens rnróveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.-

i-.rÁtiS..,Jl it I']ONH - Ao término de cada exercicÍo social em 31 de Dezembro de cada
,r'rnrr'. -ciralora prestará contas justificadas de sua adminrstração, procedendo a

j..:ir,r.i,_) :,r,re,rtálc da baianço patrimonral e do balanço de resultado econômtco,
--' j .::':r ::1-rcs, na rropolçào ce suas quolas, os lucÍos ou perdas apurados -

iti,:\ I

'-- 1' :- C

JUNIÀ coMERcrÀ! oo EsrÀDo Do pÀÂÀxÁ - SEDE

CERIIFICO O REGISÍRO Ét4 23/LO/2015
PROIoCoLO: 156516977 DE 11/tO/2015
PR156516977. NrRE. 4120698885t.
PÊREIRÀ E ROMÀNISTO L!DÀ. T{E

12:03 sOB N" 20156516977
cóo1co DE vERrErcÀÇÀo:

Libêltad Bogls
SECRETÀRIÀ GER]À',

crJRrrrBÀ,23l10/2015

a vâlidade destê docúênto, sê iEpresso, fica sujêrro à coEprovàçào dê suà âutcncidÀdê nôs lesp.clavos porràrsrnfomando seus respêctivos códigos de vêrificaÇáo
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PEREIRA & ROMANÍS IO LTDA . ME
Terceira Alteração do Contrato Social

iiJlRE n o 412 0698885-4 C.N,P.J. n.o í3.311.846/0001-94

üL/iUSULA -^rra ll.,íA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios delrt,erarâo sobre as contas e designarão administÍado(s) quando for o caso.-

,-lL-\USUi-Á DECIN4A PRlN,,lElRA 'A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou
'i,.rr:r i,jrats irL .ulra .l€pendêncra. mediante alteraçáo conlratual assinada por todos

(- Li:,iJ S',J Lri LrL:CllüA SEGUNDA - Os sócios poderáo, de comum acoÍdo, íixaÍ uma
Íet rada Írensal, a título de "pro labore", observadas as disposiçóes regulamentares

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
si:ci;ri.:de contriruarà suas atividades com os herdeiÍos, sucessores e o incapaz Não
stl;'r(1,:r r)i)ssi,,,,.1 oar ,1er< strndc interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor
ire si-i,.rs i)il!Êrtrs será apuracio e liqurdado com base na srtuação patrimonral da
:.ocre.:a:le a cata da resolução. verificada em balanço especialmente |evantado.-
Irare3|e:c Un,cc O rnesnro pr-ocedimento será adotado em outros casos em que a
:: -. t::: I :a '::clva en' relaÇeo a seu sócio.-

Cl.ÂUS1-.lLA DECIf\,14 QUÂRTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que
r.ii.:slir inrl:eirdc de exercer a admrnistração da sociedade, poÍ lei especial, ou em
vii'iii.ic .re .oiijenação crinrrnal, cu encontraÍ sob os efeitos dela, a pena que vede.
1 r (;-r ..1,c iú0,l üraiiarrêrrte. o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de
1,,i;..,;ti,.::iaao aetla oú sLrbornô concussão. peculato, ou contra a economia popular,
aan:i3 i-, s stvrra liaancErro nacicnal. contra as normas de defesa da concorrência.
-'r:-::ar:rs r:iaa:€s Ce acnsuÍ.;'ro fe pública. ou a p[opriedade.-

CL;rliSUL^ DECll...íA QUINTA - Fica eleito o Foro desta Comarca para qualquer açáo
íuecaca nz-iie ccntrato. renunciando-se a qualquer outÍo por muito especial que seja.- . i.-..-'

i p.or estaren.i Justos e contratados. lavram, datam e assinam o presente
irr:ii'!r'r-er'r1c eír.r ,,inra vra. obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-
,.. i:,. l,ra:,)s as Se:JS tern-ros -

JUNTÀ COMERCIÀI. DO ESTÀDO DO PÀR,ÀNÀ - SE.DE

:

&./E
cERTtFtCO O REGISIRO Etl 23/!0/2075
PROTOCOLO: 1565169?? DE t1/tO/2075
PRr565159?7 . NIRE: 41.206988854 .

PEREIF.À é ROHÀNISIO LTDÀ. t{E

12:03 soB N" 2015 6516 97?
cóDrco DE vERrFrcLÇÀo;

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ GER,ÀI,

cuRlrIBÀ,23lr0/2015

À vàI1dadê deste dôcunento, se anprêsso, frca 6ulê1to à coerowàçáo dê suâ autêncidacrê nos !ê3peêtivos poltâi6rniolMndo sêus respêcrivos códigos de verificação
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PERE,Ã; i!, ::i(iMANISIO LTDA. ME
Terceira Aiiei'acão do Contrato Social

i'.lll?E n o 412.Ci98385-:1 C.N.P.J. n.o 13.311.846/0001-94

:iãc Súr :r.r '--ro,-ra,lri:rc i:ira-Pr.. 0ô de Outubro de 2.015.-

:

\

t:Lc EREIRA

:i.--
:-. .: 11. JIA ROMANISIO

i :,-

\I ll\ !( (,IrrrÍI{I l \I l)t, \ l() st D\5rl\o L)r 111(rkLil \
í ()\r \ll( .\ t)t. \§t \l-Pl,l

lrra..iro \nrirnn, I rrrrir.h,r,. l.:19 - { aI: Aír l+0.1r)l) - Irl.nn'. r'r.tr J:úi]!Jir

sno scDi\tri!, dx inr»tryr, l.l üf uú rrbr,' (1. lr) l:

\,Ji*ilí,, srbôrià,, dr Sànrànii liini,)'
Trr l,r

:

:

E

r
i

JIJNIÀ COMERCIÀ,, DO ESIÀDO DO PÀR:ÀNÀ - SEDE

uIlÂFiit .1.çFÀ'.li 6$lí.á .ii(,nlrF9 .t"iic€ írlh;,.CFlu,5

ari.;';ir ;;ii 9:L: !r: fri! í.r1JEl (,)ni ".

ll(§,,nhr!o Irir !liRn.\DElll.\ É l'rími dr: tl(ind.o P(Íri.i..l',Ír,(lx
rl, rrDr\i, l'(rsrrx-'-.. -r-1..1. -t!.:2-1.t,'-:. -t-.-i it-:-l-t-t.:-i '-.,1.'. -1 -"-t . -.-.--.)

---

CERTIEÍCO O REGISTRO EI', 23/TA/2015
PRotocoLo: 156516977 DE t1/7Ol2Ot5
PR1565169?7. NrRE: /1120698885t.
PERETRÀ Á ROiIÀN1SIO T,IDÀ - T'E

L2:03 SoB N' 20I56516917
coor@ DE vERrErcação:

LiberEâd Bogus
SECRETÀ,RIÀ 6ENÀL

E
t.
l-

r
I

À welidâde dêstê docúêhtso sê irprêslo, fica sujêito à coryrow.Çào d. suà autênci.Ladê ho. rêspectivos poltàig
Infômãndô séus rêspêctivôs códigos dê vêlificâçào
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página I de I

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaçáo cadastÍal.

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

Emrtrdo no dra 30/01/2018 às 10:24:04 (data e hora de Brasilra)

Consulta QSA / Capital Social

Páo rna: 1/1

Voltar

0?1

i i.n i-!it,t]:tl!

.'\ RFB agradece a sua r isita. Para intbrmações sobre política de privacidade e uso. eiiirrrc liqui
llLl t n;l

ffi
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUMERO DE INSCRI

13.311.846/0001-94
MAÍRIZ

PEREIRÁ & ROMANISIO LTDA . ME

T IIJLO DO ESÍABELÉC MENÍO NOME OE FANÍASIA

ROMÂNISIO PLUS

coorGo E DEScRIÇÀo DAAÍtvrDAoE EcoNôMiÇA pRINclpAL

49.29-9-02 . Transporte rodoviáÍio coletivo de passageiros, sob regime de Íretâmento, intermunicipal, interestadual e
internacional

iJOL) GO É DÊSCE ÇA' OAS ÁÍ VIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

49.23-0-02 - Serviço de tÍansporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
52.29-0-02 - Serviços de Íeboque de veículos

.OI] CO I DLSCR ÇÁO DA NATURET} JUR DIÇA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R MINAS GERAIS
NUMERO

'1214
COMPLEMENTO

86.240-000
BAIRRO/O STR TO

CENTRO
fvlUNlClPlO

PRSAO SEBASTIAO OA AMOREIRA

iiDi Êr ÇC ii r rRôNrao IELETONE

l'43) 3262-1274

LNI L- Í CDEITAT VO RESPONSAVEL iEFR)

S ]UAÇÀO CADASÍRÁL oATA DA s ruaÇÁo cÂoÂsÍRAL
14t02t2011

Mor vo r)r. s tuAÇÁo CaDASÍRAL

s l uÂÇÁo EsPEc a! oAÍÁ oA srÍuaÇÃo ESPEC AL

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

14tO2t2011

hltp:'rrvrru.receita.fàzenda.gor,.br/Pessoa^Iuridica./CNPJicnpjrevaiCnpjreva-_Comprov...30/0t/2018
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

J0

NúMERo DE NscRrÇÃo
í 3.311.846/0001.94
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OATÁ DE ABERT,]RA

1At0212011

NOME EMPRESARIAL

PEREIRA & ROMANISIO LTDA . ME

ENTE VEL (EFR)RESP

TITULO OO ESTAâELECIMENTO (NOME D€ FANÍASIA)

ROMANISIO PLUS

DIGO E DE DÁ AÍIV!OAOE ECO

49.29.9.02 - Transporte íodoviário colêtivo de passageiros, sob regime de Íretamento, intermunicipal, inteÍêstadual e
internacional

cóo êoE oEScRrÇÁo DAS aÍrv oaoEs ÊcoNôMrcas sEcLrNDÁRlAs

49.23-0-02 - Sêíviço dê lransporte de passageiros .locação de automóveis com môtoÍista
52.29-0-02 . Seíviços dê rêboque de veículos

cóDLGo E DEscRtÇÃo oA NAÍuRE7.a JUR lotca
206-2 . Sociêdade Empresáíia Limilada

LOGRÁDOURO

R MINAS GERAIS '1214

CEP

86.240.000
a^r:iRo/orsÍRrÍo
CENTRO

MUNtciPto

SAO SEBASTIAO OA AMOREIRA PR

TELEFONE

l43l3262.1274

DAÍ oÂ st'n-rÂÇÁo caoasÍRAL
14tO2t2011

ETiDEREÇo ELEÍRôNrco

OE S TUA

stÍuaÇÀo EsPEcrÀL

COMPLEMENTO

OÁTA ÔA SITUAçÀO ÉSPECJAL

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 20'16

Emitido no dia 30/01/20'18 às 14:07:39 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Volta r

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso,
Atualize sua página

Página: 1/1

Ftparâr Pàqlra
púia rmp.Êssáó

https //www.recêita.íazênda.gov.br/pessoâjuíd ica/cnpj/cnp)revâ/Cnplreva_Comprovante.asp

c lioue aoui
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G/rIXA
r: ÀlXA ECONTItJ:']A FEDERÁL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13311846/000 1-94
RAZãO SoCiAI: PEREIRA E ROI'4ANISIO LTDA

Nome Fa ntasia: RoT4ANISIO PLUS

Endereço: RUA MINAS GERAIS 1214 / cENTRo / SAO SEBAST1AO DA AMOREÍRA
/ PR / 86240-000

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

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuiÇões e/ou encargos devÍdos, decorrentes
das obrlgaÇões com o FGTS

Validade: 29/OL/2078 a

Cêrtificação Número: 2 32226 t7957733

7 /02/2018

Informação obtida em 30/0L/20I8, às 14:08:09.

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

https://www siÍgê.carxa.gov.br/Empresa/Crflcrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatrlz= 18116637&VARPessoa= 18116637&VARUí=PR&V.. . 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federâl dô Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nomê: PEREIRA & ROMANISIO LTDA - ME
CNPJ: I 3.31 1.846/0001 -94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do sujêito passivo acima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pêndências em sêu nome, relativas a créditos tributários administradôs pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida pan o estabelêcimento matriz e suas flliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da âdministração diretâ a ele vinculados. ReÍere-sê à situaÇãô do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'C' do parágrafo único do art. 11 da Lei no L212, de 24 de julho de 1 99'l .

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

Certidão e itidâ gÍatuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014
Emitida à 0:40:50 do dia 1711012017 <hora e data de Brasília>
Válida a
Código idão: 1 F84.2 E00. 87 BF.2428
Qualquer UTA OU nda invalidará êste documento

15t04t2018
controle da

1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊucn truTeRrul

Nova Santa Bárbara, 3010112018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor dê Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Cleide Moreira Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e
Cultura, solicitando a contratação de serviços de transporte estudantil para cidade
de Londrina por um período de 15 (quinze) dias, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Zz"" ''
{ Eric Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, S 43.3266.8100, :a - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa truteRrua

Nova Santa Bárbara, 3010112018

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de serviços de transporte estudantil para cidade de
Londrina.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçâo de serviços de transporte estudantil de alunos que

frequentam o ensino superior e necessitam se deslocarem a cidade de Londrina, por

um período de 15 (quinze) dias, conforme solicitação da Sra. Cleide Moreira Branco
da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, num valor máximo de R$

7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C stina Lu d Santos
or tcrtaçóe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Ç - E-mail - liciracao@nsb.or.gov,br - rsb I ov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitaçóes

Em atenção à correspondência interna exped ida por Vossa
Excelência em data de 30/01/2018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para a contratação de serviços de transporte estudantil de alunos que

frequentam o ensino superior e necessitam se deslocarem a cidade de Londrina, por

um período de 15 (quinze) dias, conforme solicitaçáo da Sra. Cleide Moreira Branco

da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, num valor máximo de R$

7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais).

Outrossim, informo que a Dotaçáo Orçamentária é

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
006 - lncentivo ao Ensino Superior;
12.364.0230.2022 - lncentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 2330

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 30 de janeiro de 2018

Atencrogamente,

Lauri eSo Campos
Contadora/C RC'045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - 
-E 

- rvuw.nsb.pr.gov.br
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03iNOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 3010112018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Cleide Moreira
Branco da Silva, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a

contrataÇão de serviços de transporte estudantil de alunos que frequentam o ensino
superior e necessitam se deslocarem a cidade de Londrina, por um período de '15

(quinze), num valor máximo de R$ 7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais) e
informado pela Divisáo de Contabilidade da existência da previsão orçamentária
através da dotação:

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
006 - lncentivo ao Ensino Superior,
12.364.0230.2022 - lncentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2330

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Gr tna d Santos

Setor de Licitaçõ S

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes - 222 - C.p. 86250-000 - Fone/|ar (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: Iieitacaotiosb.pr gor br - Nova Santa Barbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

Processo nq

Objeto: Contratação de Serviços de Transporte estudantil para a

cidade de Londrina.

Referência: Processo de Dispensa ns 01/2018

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

administrativo, o qual tem por objeto a contratação de serviços de

transporte de estudantes do Município de Nova Santa Bárbara para o

município de Londrina.

lnicialmente, o Setor de Licitação, informa que existe dotação

orçamentária para fazer frente a despesa decorrente da referida

contratação.

Em seguida pede posicionamento sobre o processo de dispensa em razão

do valor das cotações de preço não ultrapassarem RS 8.000,00 (Oito mil

reais).

Passo, a considerações preliminares, pois cumpre aclarar que o presente

parecer se restringe a posicionamento meramente opinativo, não tendo

caráter vinculante, Destaca-se que a análise será restrita aos pontos

a

a

a
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NOVA SANTA BARBARA

jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou

d iscricioná rios.

A Constituição Federal, em seu art.37, inciso XXl, estabelece a regra da

obrigatoriedade de licitação para a contratação com o Poder Público,

corolário do Princípio da lsonomia, bem como garantia da melhor oferta
para o Erário:

"XXl- ressalvados os casos especificados na legislação, as

obras, serviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação pública que assegure

igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação

tecnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimento das obrigações".

O aludido diploma normativo disciplinador das normas gerais sobre

licitações, ressalvou algumas hipóteses em que, em funçâo de

determinadas pa rticu la rida des, não se compatibilizava m com os trâmites

do procedimento licitatório, motivo pelo qual, com arrimo n6 l? parte do

transcrito dispositivo da Constituição Federal de 1988 (CF/88), foram

elencadas hipóteses em que a Administração Pública poderá dispensar o

procedimento licitatório, a depender dos critérios de conveniência e

oportunidade.

Eis as lições da melhor doutrina sobre o assunto:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem

rol taxativo, isto é, a Administração somente poderá

dispensar-se de realizar a competição se ocorrente uma das

situações previstas na lei federal...



NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

tt -14

Nesse contexto, o artigo 24, da lei ns 8.666/93 contempla as hipóteses de

dispensa de licitação, prevendo, como uma de suas hipóteses:

" Art. 24. E dispensável a licitação:

om rss rs

ll- para outros serviÇos e compras de valor até 70% (dez

or cento do limite revisto na a línea a do inciso ll do arti o

aqterior, €jara alienaçõe§- nos casos previstos nesta Lei,

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,

compra ou alienaÇão de maior vulto que possa ser rea[zada

de uma só vez

Ou seja, há previsão de dispensa para compras e serviços no valor até

RS 8.000,00 (oito mil reais)

Diante da informação de que a cotação do serviço se adéqua ao valor

previsto em lei, não há óbice ao processo de dispensa de licitação,

conforme permissivo legal, no entanto, cabe ressalvar que não deverá

ocorrer outra dispensa para o mesmo objeto, pois o fracionamento é

expressamente vedado.

É o parecer.

S.M.J

Atenciosamente

i

à men Cortez Wi cken

'i, h'Ju,-

Procuradora Juridica
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Eslado do PaÍará

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

N" 1/2018

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" 2l2OL8, referente ao processo de dispensa

de licitaçáo, para CoNTRATAçÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE ESTUDANTIL PARA CIDADE DE LONDRINA,

conforme solicitaçáo feita pela Secretaria de Educação, Esporte e

Cultura, e sendo atendidas as normas legais pertinentes e na

forma do inciso II, do art.24, da Lei 8666 193 e posteriores

alterações, caracleriza-se a refedda dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, 3O/O1/2018

árK,;í
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Waller Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ N.o 95 561 080/0001-60
E-mail: tcrracao!'nsb pr Bor br Site. ,'vtvrv.nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbam - Paraná



30/01/2018 Mural de Licitaçõês lúunicipais
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D

Detalhes processo Icrtatório

TCEPR

Insht!reào Frnãncetra

Contrato de E,npÍésiimo

Vrtêr

IntorEações Gerài.
Ent,.iaaê E)(3cutc.a !IUNICipIO DE NOVA SÂttTA BARaARA

Ano' 20l B

i,lô l,c tàÇãc/drspensa/ nÉxigrb [dade' I

l.lDdalidaCe' processô Dispensa

Núínero edrtdUProcesso- 2/2018

ê.uÍ§ô5 prôv.riêntês dê o.g.nrsmos intêrnà.ronâ1./hultil.têrâls dê crédit.

DescÍçào Resumrdê do Objeto' COf.JTRÁTÂúO DE SERVTÇOS Dr TRANSpORTE ESTUDANTTL pA&A CIDADE DE

LOt.]DRIIIA

Dotôçào or!êrnÉnià' ã' 06c06i2364023020223390390000

Preço már mo/Referôrrcra de preço 7 910,00
RS.

Dàta P!DlGçào Tcrmc raricàçãô tar,01/2018

Dzrt.) Cánaêlàmenlo

cPF: 427r512958 (t!!!U!)

https://servrcos.lce.pr.gov brllCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 111
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Poder
Executivo

Ano v

IMPRENSA OFICIAL -
Lêl n" 660, de 02 de abril
de 20í3.

I . Alos do Poder Executivo
oEcRETo N" 01/2018

SUMtJLA: Abíe !m Créd 10 Adiciona SLrplementaí no valor de R$=32.494,01 (= Trinla e oois Mil, 0uatrocêntos ê Novênla ê Quatro Reâis e tlm Cenlavo=) e
dà outras pÍovidênoas

O Píele to M!nLcrpaL de Nova Santa 8áÍbaía-PR, no uso de suas atnbuiçô€s legais e de conloÍmidade a Ler Municipal n" 875/20'18 de 19i01i201E.

DFCRETA

Artigo 1" Frca abelo no co efle pxeíc c'o l.-arce.o oo SLRVIÇO ALIÔNOVO M.JNICIPAL OE AGLA E ESGOTO - SAMAL ur CÍéolo Acrcolai
suplemenlaÍ no vaor de R$=32.a94,01(= Trinta e Dois Ml, olakocenlos e Novenla e Ouatro Rears e Um Cenlavo=), pÍoveniefte de Slperàvrl F nancerro apuíado no

Balanço Patrimon al do exeÍcic o anterior (2017), pâÍa rêíoÍço dê dotâções constantes do orcamenlo plogíama, a saber

sERvlço ÂuTôNoMo MUNrcrpÂL oE ÁGUA E Escoro
10 17 512.M80.2.040 OpeíaÉo e Van-lerÉo oo S slema oe Àgr.,a

3.3.90.39.00 00 outros SeÍv Ços Tercerros - Pessoa Juíidica ....... ....

Tolàl ..........
TorAL DE cRÉDtro AolcroNAL SUpLEMENTÀR

R§=32 494 01

. . RS=32 494 01

.... R§=32.491,01

Aítigo 2o - Para coberlura do CÍédrto Adrclona Su pLeín enla r abeío peloArtigo anterioro Servrço Autônomo Muncipalde Agua e Esgolo.SAI1AE ullizêrse-á do

SUPERAVrT FINANCEIRo LIQUIDO apurado no exeTc cio anlenor

Artigo 30 - Esle oecreto entÍa ern vrgoÍ nesta datâ, Íevogadas as orsposrçoes em conlráno

Nova Sanla BaÍbara - PR 13 oe Jdne,ro oe 2018

AVISO DE LICIT

PREG o PRESENCTÂL N" 1i20'!q

Objêto: Cont.âtaçáo de serviços de tÍânspoÍtê estudantil.
Írpo: l,4enôr Preço, PoÍ item.

^-eb 
Ínento dos Envelopes Até às 1 3h30 min. do dia 1510212018

-ro do PÍegào: 0iâ 15/02/20í8, às 14h00min.

PÍeçc máxrmo: R§ 129.600,00 (cento e vinte e nove mile serscêntos rêais).

EleIEllogslgEdf4fúalg§: poderâo seÍ obhdas em hoÍáÍio de expedienlê na PÍeferluÉ Mun crpa de Nova Santa Báóa.a, sito à Rua Walíredo B ttencoud de lvloraes n5

222, pelo Íone: 43-3266-8100, por E-ma li!rc!ê!êq0!§DILqOL[ oL] pelo site w\,!w.nsb pr.qov.br

Nova Sanla BáÍtara 30i 01/2018

Eíic Kondo
Preíêito Municipal

Mârco Ântônio de Âssis Nunes
Pregoerro

PorlaÍia n'080i2017

De acordo com o pÍocedrmento adm nrstrativo inslauÍado pelo Municipio de Nova Santa Bárbara, oblelo do protocolo no 2/2018, ÍeÍerente ao processo de drspensâ de

crtaçao para CoNTRAÍAÇAo DE SERVIç0S 0E TRANSPORTE ESÍUoANTIL PÂRÁ CIoADE DE LoNoRINA, conÍoflne so[crlaÉo íe ta pe a SecÍelara de Educáção

Êsporte e Cu tura e sendo âtendrdas as normas ega s perlnenles e na foÍna do inciso ll do art. 24, da Ler 8666/93 e posleíioÍes alleÍâções carâclêrzâ-se a Íeíêrdê
d sp€nsa de liolação.

Nova Santa Bárba.a PR. 30/01/2018.

E c Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

ll - Atos do Poder Lêgislativo
Não há ala a resente data

Náo há publcaçoes paÍa a pÍesente dala

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

lll-Publicidade

Rua Wa r,êdo gilrencôúí de Moraes n'222 Cê.lro
Fcn€ Fax i43r 3266 8r0C

É m d anooÍoa,@nsb orgovbí
ww nsb pr lov bí

níp r,nsb pí.oóv bÍipor1ál transpare.oa'd âno olcra êelÍonrco doe

DôcuMlo â$.ádo por Ce í6do DgE - liaa SáiE
Êáô.ía Pre&iB llúepal 95561mm0160 - ÀC SERÀ9q
Su âu'ênt iâ6e ê g.Íadjd! d..!. q'f ,sauáe âbnà! dô
ste: húlrmbF{ú,khdbl,r,aNpaÉmladôúloÍ.Él

Edição N' '1167 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Terça-Íeira, 30 de Janeiro de 2018.

i,1

DiSPENSÂ DE L|CITÂCAO il" l/201E
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C. Procóplo, Quarta-Felra, 3í de JaneiÍo dc 20í8 Edlçãr

Prefeitura Municipal'de
Nova Sa árbara - PR @

FAECRE
in.t ufádo pêb Mu dpro (b No',' S.nt Baô..., otFto (b !.Uto.!ro n' 2ljúrq
l.í.í.nI! âô Fo..irô dâ rli.p.íl!á d. ujLçao, p.r. CorÍÍR I^çÁo DE

sEtr4ços oEÍR r{EPotrE EsTUo[anL P ia cto^DE I]E uol{oltxÀ
coôbm..dldt.çao lb{! p.L S..Í!tâú d. Edtc.êo. ElpoíL. clftjÍe, . lsio
âr..!didâ. rs .orÍic h{6b Éí{ri.ríê! a ú loríÍú do ird$ ll, do rít 24, & Lel

66€643 . pGtlioí€. dÉíáç6.l. c.rúrts .ê . r6í!rn di!p. . d.Idríâo
Nov. SanL Eáó.Í! PR. loÍútlioí&

coín o plG(llrionlo.dnú{.Hr/o
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PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA 339
ES T ADO 0O PARAI'IA

Contrato no 1/20'18

coNTRATo euE ENTRE sr FAZEM o MUNtctpÂL DE NovA snNrl eÁnglRA e n
EIVPRESA SONIA APARECIDA BORGES DE SOUZA. ME , TENDO POR OBJETO A
coNTRATAÇÃo DE sERvrços DE TRANSpoRTE EsruDANTtL.

Referente Dispensa de Licitação n.o 112018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Dispensa de Licitação n.o

í/20í8, de um lado, o UUHTCÍptO DE NOVA SANTA eÁnenRA, pessoa juridica de direito público intemo, inscnta no

CNPJ sob o n" 95.56 í .080i000 í -60, com sede na Rua Walfredo Brttencourt de lVoraes, n" 222 - Cento, Nova Santa

Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municlpal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n'
5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, resldente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado simplesmente CONTRÂTANTE, e, de outro lado a empresa S0NIA APARECIDA BORGES DE S0UZA .

ME , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 01.852.715/0001-35, com endereço à Rua Antonio

-1 Rosa de Almeida, 149 - CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa Báóara/PR, neste ato representada pela Sra.

Sônia Aparecida Borges de Souza, inscrita no CPF sob n". 647 .250.229-34, RG n' 2.169.428-2, doravante

denominada CONTRATADA, em coníormidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94

e posteÍiores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condiçóes a seguir

estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obnga-se a realizar o transporte estudantil, coníorme consta da proposta

apresentada na dispensa de licitação n.o 1/2018 e especiÍicado abaixo:

CúUSULA SEGUNDA - Do TRÂJETo E HoúRIos
De Nova Santa Báóara à Londrina, de segunda a sextaJeira, com saida às'17:00h

e retomo às 23:00h. Um veículo lem como destino final a UEL e o outro a UNOPAR/PIZA, sendo que percorrem cerca

dê 200 km por viagem e por veiculo.

cúusuLA TERCETRÂ - Do pRAzo DE ExEcuçÃo

O prazo para início da prestaçâo do serviço é de 2 (dois) dias, contados a partir da assinatura

do contrato

CúUSULA QUARTA. DoS ANExoS CoNTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos

a) Dispensa de licitaçáo n.o 1/2018 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 29 de janeim de 2018

ITENS

Lo! Cffigo do
ptdutds
enflço

eÕseriçáe&frrod uld§ôMçs !&rcado:
PlPduto '.'i'

Ouanffde Plpço

unitário
Preço totd

LOTE

001 -

Lote

00't

1 7598 Contratação de serviços de

transporte estudantil para

cidade de Londnna por um

período de 15 (quinze) dias

UN 1,00 7.600,00 7.600,00

TOTAL 7.600,00

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, )< - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara, Paraná
tr - Ê-mail licitacaorinsb.pr.eo!.bÍ- w\\\r.nsb.pr.qo\.br r

It{i,, Udqí{biil
le ..;.:,1
medlta:' l
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURÁ N4UNICIPAL

es t roo oo panAlrÁ 0í0

PAúGRÂFo PRIMEIRO . As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos

mencronados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este

contrato, deÍinirem seu objeto e a sua perÍeita execuçá0.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este

contrato, vale o contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular

todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que imporlem em

alteraçoes de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos

representantes legais das partes.

cúusuu euruA.Do pREÇo

Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar

r à CONTRATADA um valor total de R$ 7.600,00, (sete mil e seiscentos reais).

CúUSULA SEXTA. Do PAGAMENTo

O pagamento ocorrerá em até 30 (hinta) dias após a prestação dos serviÇos, mediante

apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidâo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributános fedêrais e

à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tnbutários relativos às contnbulçoes sociais

previstas nas alíneas'a', "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às contribuiçoes

instituidas a titulo de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e Certiflcado de Regularidade de

Situação lunto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por

parle da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara faÍá o devido pagamento mediante depósito bancáno. Deverá constar da nota Ílscal o nome do banco, agência

e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçáo do pagamento. O

Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas,

indenizaÇoes, encargos, tnbutos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Dispensa de

Licitação n' 1/2018. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer

a obrigação Íin'anceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

PARAGRÂFO ÚNlCo - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

cúUSULÂ SÉTIMA. DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escflto da Administraçã0, nos

casos enumerados nos incisos I a Xll e Kr/ll do aÍt. 78 da Lei Federal n0 8.666/93, e amigável, por acoÍdo entre as

partes, mediante autonzação escrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo

licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

PARAGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além

de multa de 20?ô (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica suleita a uma das

seguintes sançoes:

a) Advertência;

b) Suspensão temporána de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração pêlo prazo de até 02 (dois) anos.

Rua WalfieCo BirtencouÍr de MorÀcs n' 222. Ccnlro. I 13. 3266.8100, E - 86.250-000 -r-ova Sanla BárbaÍê Paraná
g - Ii-mail licilacao irnsb-Dr.go! br- rrrrN.nsb.or.qor-hr 2
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c) Declaraçáo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública

enquanto perdurem os motivos determrnantes da punição ou, até que seja promovida a

reabilitação perante a própna autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prquizos resultantes, após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra 'b".

cúusuLA orrAVA. DAs SANÇôES

Em oconendo inexecuçáo e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato motivado

pela CoNT&ATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral, sem prejuizo das disposiçóes

anteriores, responde ainda, a titulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA NoNA - DA DoTAçÃO ORçAMENTARTA

As des sas deconentes desta Lici ão conerão or conta da 0 amentária no

CúUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência do presente contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de

assinatura

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônlmo da Sena - Paraná, para a solução das questões

oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais pnvilegiado que seja.

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

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos 01/02/20'18

-f <r,
íerícxoiao

Prefei unicipal

/
§o Apa ida Borges De Souza

Sônia Aparecida Bo es de Souza - ME - Contratada

€ ta ilva

Secretária de Educaçã0, Esporte e Cultura - Responsável pelo acompanhamento do contrato

-í _\

DOTAÇÔES

Srupo 4i,16n6::,'
.

conh'dt 
"1"'desÉsa

FmciondpÍosramática 
lBllg' lNauÍszadaY

2330 06.006.í2.364.0230 2022 lO ll a,so SSqo oo

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa lláÍbara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrucn trutenru

Nova Santa Bárbara, 01 10212018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Cleide Moreira Branco da Silva
acompanhamento do contrato n" 112018

Fiscal responsável pelo

Prezado Senhor,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do
Contrato n" 112018, firmado com a empresa SONIA APARECIDA BORGES DE

SOUZA - ME, inscrita no CNPJ sob no.01.852.7151000í-35, cujo objeto é a

contratação de serviços de transporte estudantil, a fim de que o mesmo seja
acompanhado, assegurando-se do cumprimento integral das obrigaçóes contratuais
assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cr tin ditk os Santos
ESSetor de Licita

Recebido por:Lti..'t )', rrt"'-'--- P,'n., ,.u Data: t-J l, <lii

Rua Walfredo Binencourr de Moraes n'222,Centro,8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrrv.nsb r v.br
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NOVA SANTA BARBARA
CHEK LIST

MODALIDADE: DTSPENSA DE LlclTAçÃ
§,-.

N" / I âNt-d

q
t

10.

NO ESPECTFTCAÇÃO DOC oBs.
1 Capa do processo t*r
2 Ofício da secretaria solicitando OU
3 Prefeito pedindo abertura do processo ok./
4 Cotações de preços (no mínimo 3) t)u
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ür
6 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão) DU
7 Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) Jc,

D('I Parecer Jurídico
í}LiI Edital de autorização do Prefeito

úK/
Publicaçáo (Jornal A Cidade Regionall Diário Oficial do
Município).

Ç(r11 Publicação Mural de Licitação (TCE)

fi.,12. Contrato

JJI(
13. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)
OKt14 ia contato ao fiscalEncaminhado cóp

Rua Walfredo Ilinencoun de Moraes no 222, Centro, t-one 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbar4 Paraná- E-mail licilacao/Ansb.pr.go\'.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTIOO DO PAÊA.l{A

TERMO DE ENCERRÀMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃo x. u2ot8

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Dispensa de Licitação no l/2018, registrado em
30101/2018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao n'045 que corresponde a este termo.

.Etdfla Santos
Responsável pelo Setor de citações

Rua Walfredo Bittencoun de Mora€s n" 222, Cenro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - t6.250-000 Novâ Smta Báô8Í4 ParaÍá

- E-mail - licita.ao@nsb.pr.Pov.br - www.nsb.pr.sov.br


