
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PRES-JS$QEAILmo
Processo Administrativo n.o 38/20i I

OBJETO Contratação de empresa especializada na
realização de eventos em comemoração ao aniversário da
cidade.

Data da Abertura: 26t04t2018 As 14:00 horas

DOTAÇAO

VALOR MAXIMO - R$ 14.263,33 (quatoze mil, duzentos e
sessenta e três reais e trintas e três centavos).

ESTADo oo pa.neNÁ

Rua Walfredo Brttencourt de Mo.aes Ao 222, Centro, 143. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova
SantaBárbara,Paraná-g-E-mails-licitacaonsb@gmail.com-www.nsb.or.qov.br
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Gabinete do Prefeito Munici al Data:0310412018

Para: Departamento de Licitações

Assunto: Contratação de Empresa para realização de Shows - Aniversário da
Cidade

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, que seja realizado processo

licitatório para contratação de empresa especializada na realização de eventos em

comemoração ao aniversário da cidade nos dias 1110512018, 1210512018 e 13/05/2018, com

as seguintes especificaçóes:

A EmpÍesa deverá Íazer a montagem dos equipamentos de som e iluminação para

serem utilizados a partir do dia 1110512018, e desmontagem somente no dia 14105/2018.

No Dia 1205/20í8 - Deverá proporcionar aprêsentaçáo de banda musical com no

mínimo as seguintes especifi cações:

EQUIPAMENTOS: Todas as especificações são mínimas, sendo aceita pÍopostas apenas de
qualidade superior ao aqui descrito:

EOUIPAMENTOS DE P.A OE FRENTE

16-CAIXAS DE SUB GRAVE com 2 alto falantes de 18 polegadas cada caixa

16-CAIXAS DE MÉDIOS. LINE ARRAY mÍnimo com 2 alto falantes de 10 polegadas e drive

04. CAIXASDE SUB COM 2 FALANTES DE 18 PARA O SAID DUPLO E 4 CAIXAS KF DE MEDIO

COM4 FALANTES DE 10 POLEGADAS E 4 FALANTES DE lsPOLEGADAS E 4 DRIVE

O1 CASE DE POTENCIA CONTENDO:

01 POTÊNCIA mÍnimo 9400w

01 POTÊNCIA mínimo 7200 01 3000

O2-CASES ,DE POTÊNCIA PARA TOCAR O P.A ESTEREO

04- POTENCIA mínimo 5.0

04- POTENCIAS mínimo 4.0

04- POTENCIA mÍnimo 2.0,

04- POTENCIA mínimo 3000

01-RACK DE POTÊNCIA PARA TOCAR SAID DUPLO ESTEREO
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01- POTENCIA mÍnimo 8400 para tocar sub graves

02- POTENCIAS mínimo 6400 para tocar médios graves

01- POTENCIA mÍnimo í800 para tocar drive

01 -MESA DIGITAL DO P.A MODELO DE REFERENCTA M7CL, Dtct.MtDAS COM 48 ,canais com

16 auxiliar ou PODE SER uma mesa similar do mesmo porte.

Potências e cabos para ligação de todo o sistema.

01. ESCUTA P,A

01. ESCUTA PALCO

PERIFÉRICOS DO P.A

01-PROCESSADOR DRIVE RACK 260 ou similar

PERIFÉRICOS DO PALCO

01 - MESA DE SOM DIGITAL mÍnimo 48 CANAIS com 16 auxiliar

02-PROCESSADOR OIGITAL DRIVE RACK 260 ou similar

O6-FONES PORTA PROFISSIONAL

BACK LINE

06-MONITORES Sm400 ou similar

01-SUB PARA BATERIA mÍnimo SB 850w

Oí.BATERIA COMPLETA

01-CUBO JAZZ CHORUS P/ GUITARRA ou similar

01 CUBO GUITARRA VALVULADO

O1-CUBO COM MÍNIMO 2 CAIXAS 4/1OE 2/15 P/ CONTRA BAIXO OU OI.CUBO COM 4 DE 1O E 2

DE 15 P BAIXO

O6-PRATICAVEIS 2/2,5

45-PEDESTAL

01-KIT MICROFONE DE BOA QUALIDADE PARA BATERIA

03- MICROFONES S/FIO

1 O-MICROFONES PARA VOCAL

1O - MICROFONES PARA PERCUSSÃO BATERIA

20-DIRECT BOX ATIVOS E PASSIVOS

150 CABOS XLR

30 CABOS PlO

1 MULTI CABO OE MÍNIMO 56 VIAS COM SPLITER DE 70 METROS

1 MULTI CABO DE MINIMO 12 VIAS PARA VIAS DE P.A, ESCUTA, COMUNICAÇAO COM O

PALCO

2 MULTI CABO DE MíNIMO 12 VIAS PARA O PALCO

ILUMINAÇÃO

1OO METROS DE TRELICAS DE ALUMINIO O 30

12. REFLETORES PAR 64 FOCO 11215
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8. ELIPSOIDAL

4- MINI BRUT

40 PLACAS DE PAINEL DE LED 64X64 OUTDOOR

2- MÁQUINAS DE FUMAÇAS

8- BEAM LED 90 WATS

12. MOVING BEAM 2OO

30- CANHAO PAR LED 3 WATS RGBWA

2- STROBO MÍNIMO 30OOW

4.ATOMIC STROBO

1 MESA DE LUZ DMX AVOLTGHT PEARL 2010 OU EQUTVALENTE AO STSTEMA DE TLUMTNAÇÃO

BANDA PARA SHOW :

Contrataçâo de Banda Show com excelente repeítório variado, de nome regional conhecido, equipe

de palco, músicos de gabarito com instrumentos som e iluminação e palco,.

- Duração: mínimo de 3 horas de Show

- Formação mínima da Banda:

- 02 Cantores;

- 01 Cantora;

- 02 Bailarinas e 0l Bailarino;

- 0l Guitiarrista;

- 01 Baterista;

- 01 Tecladista;

- 01 Baixista;

- 01 Percussionistas;

A BANDA DEVERA DISPONIBILIZAR PARA O EVENTO:AO AR LIVRE ESTRUTURA DE SOM E
TLUM|NAÇÂO E PALCO PARA 03 DIAS DE EVENTO:

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e

consideraÉo.
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Recebido por:
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0 plrtv
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VIA SOM BRASIL LTDA- ME
CNPJ: 04.4?3.887i0001-96 Inscrição Estadual: Isento
R. sEeuorA,96 JD ptNHElRos vanrNcÁ- pn
CeV 87043-636 Fone: (44) 3246581 1l 9961-88'74 /9858-24'18
Email: somdobodi@hotmail.com

ORÇAMENTO

CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW E PRESTAçÃO DE SERVIçOS,ffi ffi ffi@+#rc+rr
,| coNTRATAÇÃo DE BANDA

PARA SHow PRESTAçÃo oE
sERVtçOS:

Contrataçáo de Banda Show
com excelente repertório
variado, de nome regional
conhecido, equipe de palco,
músicos de gabarito com
instrumentos som e
iluminação e palco..
Segue exigências mÍnimas:

- Duração: mÍnimo de 2 horas
de Show

- Formaçáo mínima da Banda

- 02 Cantores;

- 01 Cantora;

- 02 Bailarinas e 01
Bailarino;

- 01 Guitarrista;

- 01 Baterista:

- 01 Tecladista;

- 01 Baixista;

- 01 Percussionistas:

- lnstrumentos mÍnimos
exigidos: Bateria completa
(pratos, timbal , pedal etc.) ,

Teclado, Baixo, Guitarra,
Violáo.

í,00 SERV



i,27

- Bailarinos no mínimo 03
presentes no palco durante as
apresentaçóes dos shows.
A BANDA DEVERÁ
DISPONIBILIZAR PARA O
EVENTO:AO AR LIVRE
ESTRUTURA DE SOM E
ILUMTNAÇÃO E PALCO
DrscRrMtNAÇÁo ABATXO:

REQUISITOS MÍNIMOS:
EQUIPAMENTOS DE P.A DE
FRENTE
16-CAIXAS DE SUB GRAVE
com 2 alto falantes de 18
polegadas cada caixa
16-CAIXAS DE MÉDIOS.
LINE ARRAY mínimo com 2
alto Íalantes de 10 polegadas
e drive
04- CAIXASDE SUB COM 2
FALANTES DE 18 PARA O
SAID DUPLO E 4 CAIXAS KF
DE MEDIO COM4 FALANTES
DE íO POLEGADAS E 4
FALANTES DE
,IsPOLEGADAS E 4 DRIVE
Oí CASE DE POTENCIA
CONTENDO:
o1 POTÊNCIA mÍnimo 94oow
o1 POTÊNCIA mínimo 72oO
01 3ooo
O2-CASES .DE POTÊNCIA
PARA TOCAR O P.A
ESTEREO
04- POTENCIA mlnimo 5.0
04- POTENCIAS mÍnimo 4.0
lo+- poreructe ,ínimo 2.0,
04- POTENCIA mínimo 3000
O1-RACK DE POTÊNCIA
PARA TOCAR SAID DUPLO
ESTEREO
01- POTENCIA mínimo 8400
para tocar sub graves
02- POTENCIAS mínimo 6400
para tocar médios graves
01- POTENCIA mínimo 1800
para tocar drive
Oí -MESA DIGITAL DO
P.AMODELO DE
REFERENCIA M7CL,
DIGI.MIDAS COM 48 ,canais
com 16 auxiliar ou PODE
SER uma mesa similar do
mesmo porte.
Potências e cabos pare
ligação de todo o sistema.
01- ESCUTA P.A
01. ESCUTA PALCO
PERIFÉRICOS DO P.A
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O1-PROCESSADOR DRIVE
RACK 260 ou similaÍ
PERIFÉRICOS DO PALCO
01 - MESA DE SOM DIGITAL
mÍnimo 48 CANAIS com 16
auxiliar
O2-PROCESSADOR DIGITAL
DRIVE RACK 260 ou similar
O6-FONES PORTA
PROFISSIONAL
BACK LINE
06-MONITORES Sm400 ou
similar
01-SUB PARA BATERIA
mÍnimo SB 850w
O1-BATERIA COMPLETA
Ol.CUBO JAZZ CHORUS P/
GUITARRA ou similar
01 CUBO GUITARRA
VALVULADO
01-CUBO COM MÍNIMO 2
cAtxAs 4/10E 215 Pi
CONTRA BAIXO Ou 01-
CUBO COM 4 DE 1O E 2 DE
15 P BATXO

o6-PRATTCÁVErS 2/2,5
45-PEDESTAL
01-KIT MICROFONE DE
BOA OUALIDADE PARA
BATERIA
03- MICROFONES S/FIO
1O-MICROFONES PARA
VOCAL
1O . MICROFONES PARA
PERCUSSÁO BATERIA
2O-DIRECT BOX ATIVOS E
PASSIVOS
150 CABOS XLR
30 CABOS P1O
1 MULTI CABO DE MÍNIMO
56 VIAS COM SPLITER DE
70 METROS
1 MULTI CABO DE MÍNIMO
12 VIAS PARA VIAS DE P.A,

IESCUTA, COMUNTCAÇAO
ICOM O PALCO
lz uulrr cABo DE MlNrMo
hz vrns pnRn o pnlco

1OO METROS DE TRELICAS
DE ALUMINIO Q 30
12- REFLETORES PAR 64
FOCO 1t2t5
l8-

F.
F0
ILE

ELIPSOIDAL
MINI BRUT
PLACAS DE PAINEL DE
D 64X64 oUTDOOR
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2- MÁQUINAS DE FUMAÇAS
8- BEAM LED 90 WATS.I2. MOVING BEAM 2OO

30- CANHAO PAR LED 3
WATS RGBWA
2- STROBO MÍNIMO 3OOOW
4-ATOMIC STROBO
1 MESA DE LUZ DMX
AVOLIGHT PEARL 201O OU
EQUIVALENTE AO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO

TOTAL R$r5.000,00
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A Banda Aquarius , destaca-se a mais de 48 anos, evolui a cada ano, com um super
equipamento importado de última geração, superior a públicos de 10.000 pessoas.

Estamos presentes em vários eventos: Formaturas, Bailes do Havaí, Exposições,Carnaval
Aniversários de cidades, confraternizações e outros.
Levando até você um show de muita alegria e descontração, com músicas atuais, figurino
variado com dezenas de trocas de roupas, cenário diferente; contendo:
PAINEL DE LED, CANHÕES DE LED, MOVING HEADS , P.A em sistema Fly inovador
LINE ARRAY, acoplados em uma estrutura de treliça toda em alumínio, com um visual de

palco sem igual, para que o seu evento seja um verdadeiro sucesso.
Ter a satisfação do nosso cliente e também do público presente é o nosso principal objetivo
Nossa banda é composta por 20 Profissionais.

4 bailarinos
I cantora
2 cantores
l baterista
I guitarrista
1 tecladista , sanfoneiro e backing vocal,
I contra-baixista,
6 profissionais na equipe de montagem e técnicos

Show da Banda Aquarius dia l2 maio 2018
Valor l0 mil reais
Locação de som, iluminação com painel de leds
Valor de l0 mil reais
O pagamento será feito em deposito bancario em nome da empresa FA. e PH. FIGUEIREDO,

ASSIM QUE FOR EMITIDA A NOTA FISCAL

Visite a nossas paginas e assista os vídeos

w}}\,bândaaquarius.com.br

https ://youtu. be/TW9Hy5w7Y1E

https : //youtu. be/asRBzh Owfvl

www.faceboolccom/Ba ndaAquariusOfi ciaU? notify_Íield-blu rb&modal=p
rofi le_completion&notif_id=151 552547f 573645&notif_Fpagejrofile_bl
urb

I LI
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Neiva Figueiredo (44) 99936-3537 TIM

Femando (44) 99925 -4377 TIM

Adriana (44) 99987-4270 TIM

Faça de seu evento um show!!!



)NDA

RELAçAO DE EQUIPAMENTOS

* P.A:
12 LINES MST 3OO LA
12 SUB GRAVES MOD. ESB 218 "EUROSOUND'
02 BUMPERS PARA LINES
04 AMpLTCFTCADORES R6 (7.200) NEXT-PRO
02 AMPLTCFTCADORES R3 (3.000) NEXT-PRO
02 AMPLTCFTCADORES R2 (2.000) NEXT-PRO

- MONITORES:
02 MONITORES MOD. EAW 4OO

O1 AMPLIFICADOR 32002
03 EAR FONE SHURE - SE315
04 FONES PORTA PRO KOSS

- CONSOLES
01 YAMAHA LSg

- PERIFERICOS:
01 DR|VE RACK 4800 DBX (P.A)
01 DRIVE RACK DBX
02 ULTRA GAIN PRO BEHRINGER
06 FILTROS DE LINHAS

* BACK LINE:
01 BATERIA ODERY FLUENCE

O1 AMP DE GUITARRA MESA BOOGIE

01 AMP DE GUITARRA METEORO MCK 2OO

RTKE SYSTEMS 4X1O
TKE SYSTEMS 1X15

NDA

01
0
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- MICROFONES :

- 02 MICROFONES (SEM FIO) SENNHEISER
- 01 MtcRoFoNE (SEM FrO) SHURE
.04 DIRECT BOX ULTRA.D|di 1OO BEHRINGER
. 02 AKG PW VSET 82 (SEM FIO)
- 01 MICROFONE BETA 914
- Oí MICROFONE BETA 52
- 01 MICROFONE BETA 57 A
- 01 MICROFONE BETA 58
- 01 SET JTS PARA BATERIA
- 04 PEDESTAIS
- Oí PASSARELA COM 2 ESCADAS PEQUENA
- 02 PRATTCAVEIS 2,30 X2,30m
- 02 PRATICAVEIS 2X2m
- 01 MULTI CABO 36 VIAS 40mts
.01 MAIN POWER 1O KVA

* ILUMTNAÇÃO:
- 12 PLACAS (1X1m) DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇAO P10
. 20 PLACAS (O,6OXO,6OCM) DE PAINEL DE LED DE MÉDIA RESOLUÇÃO P37
- 0í MESA AVOLITES PEARL 2010 Pro Light
- 01 MESA DE LUZ BEHRINGER
-01 MESADMXSl2
- 12 MOVING BEAM 2OO

- 02 MINI BRUTE
. í6 CANHÃOES LED
.02 RACK DE LUZ DIGITAL STAR (06 CANAIS)
- 02 MAQUINAS DE FUMAÇA
- 02 VENTILALDORES

. TRELIÇAS :

- 20 PEÇAS DE 2m Q25
- 16 PEÇAS DE 1m Q25
- 10 PEÇAS DE 0.5m Q25
- 04 SLEEVES P/ Q25
- 04 TALHAS DE 500 kg
- 04 DOBRADTÇAS
- 04 CINTA 500 Kg

ORTES:
SCANIA í12

NDA
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BANDA OZ Ltda.

couPoslçAo DA BANDA'

02 CANTORES
Oí CANTORA
01 BATERISTA
01 BAIXISTA
O1 TECLADISTA
O1 GUITARRISTA
01 VIOLONISTA
02 DANÇARTNAS
02 DANÇARTNOS
01 TECNICO DE SOM
01 TECNICO DE LUZ
01 OPERADOR DE LED
05 EQUIPE TECNICA
01 MOTORISTA
O1 GERENTE

TOTAL DÉ 22 PESSOAS

Caso possa antecipar para o final de semana do dia 05, fazemos
um preço especial parc a "Sexta e Sábado"
Sexta (04/05) : Locação de som e iluminação
Sábado (05/05) : Show com a "Banda Oz"

Orçamento para 2 dias de festividades, sendo:
Sexta locação de som e iluminação e Sábado Show com a "Banda
Oz".

Valor R$ 12.000,00 (doze mil reais)
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rocAÇÔEs DE wc QUíMtcO E CONTATNERS

FONE/FAX: 43-3325-8730 / 302s-6516 / 99644-4400
E- MAIL. maxxi@maxxilocacoes.com.br / SITE . maxxilocacoes. co m. brLOCAÇOESy',8.R?JiK&!

EMPRESA LICENCIADA PELOS INSTITUTOS AMBIENTAIS: IBAMA / IAP / SEMA / PGRS /SANEPAR

Para: PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

ÀC. Setor de Licitaçôes

Fone: (43) 3266-8í 14

E.mail: licitacao@nsb.pr.gov.br

Prezados Senhores,

Coníorme entendimento anterior estamos encaminhando proposta,

A Maxxi Locações é uma empresa com larga experiência no mercado adquirida através dos mais de 20 anos de

aiijaçáo na área de locação de sanitários químico, oÍerecendo soluções praticas que resolvem o problemas sociais e

ambientais de uma só vez. Contamos com os melhores produtos e equipamentos do mercado e profissionais capacitados

com qualificaçao ê confiabilidade que somenle nossa marca possui. Certo que podemos disponibilizar maior gama de

beneÍícios a sua empresa e eventos realizando serviços com responsabilidade e profissionalismo.

DATA Do EVENTO: 11, 12 e 131051 2018
LOCAL DO EVENTO: N.l.
CIDADE; Nova Santa BáÍbara

N." OE SANITÁRIOS: 4 MASCL]LINO, 4 FEMININO E 02 PNE
VALoR Do EVENTO: R$ 1.590,00

Obs. A alleração do número de cabines implicará em majorcção do preço por unidade

Nos preços acima estão inclusos licenças ambientais do IBAMA, lAP, SEMA, LICENÇA SANITARIA, PGRS,

ANUIDADE PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS JUNTO A SANEPAR E ENGENHEIRO QUIMICO, AS MANUIENçáÔ

dos sanitários é @alizada por equipe técnica com treinamento e orientação de Engenheiro OuÍmrco e Segurança do

Trabalho, com caminhão de sucção a vácuo, utilizando produtos biodegradável. As cabines segue as orientaçÕes
das NR, são individuais podendo ser removidas para onde Íor necessário, contém vaso sanitáÍio, mictório, cabide,
piso antiderrapante, fechadura com indicador de livre/ocupado, indicador masculinoi feminino, papeleira, grâde para

ventilação e espaço sutlciente para troca de roupas.

Nos colocamos a disposrção para quaisquer dúvidas.

|.oútina,1210412018

MAXXT LOCAÇOES 20 ANOS DE QUALTDADE E RESqE|TO AO CLTENTE
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LONDRINA - PR, 12 de Abrilde 2018

OÍ t. 6M63/1

À pRrrrrrune MUNtctpAL DE NovA sANTA BARBARA
A/c departamento de licitações

Conforme solicitado estamos enviando o orçamento para a
locação dos equipamentos abaixo relacionados:

&T,!.14 Local: Nova Santa Barbara-PR
P etíodoi 71, /O5 /2018 até 13105/2018
Referência: EVENTO

Caberá à equipe da Ativa
. transportar todos os equipamentos â serem utilizados;
o instalá-los conforme orientação do cliente;
o dar a manutenção necessária para o uso dos mesmos conforme contratado;
. arcar com eventuais despesas de alimentação e hospedagem;
. retirar e transportar os equípamentos quando do término da locação.

Especificação dos toaletes:
Nossas cabines são na cor azul royal, importadas e produzidas em polietileno de alta densidade.
Dispensam rede hidráulica. O modelo standard possui vaso sanitário, suporte para papel e mictório.
Tem piso antidêrrapante, aberturas para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz
externa, trinco e porta com fechamento automático.
Altura: 2m24 Comprimento: 1m16 Largura:1m22

Preço para os toletes:
Qtd. cabines standard: 8
Qtd cabines PN E: 2

Os valores acima contemplam entrega e retirada, manutenção diária nos banheiros, reposição de
química biodegradável, cheirinho e todas as licenças ambientais.

O valor total para a locação dos equipamentos descritos acima será de
RS 3.000,00 (Três Mil Reais)

Condições de pagamento: Depósito

Obs:

Esta proposta tem validade de 10 dlas a contar da sua emissão. Estão exclusas do nosso preço as

instalações elétrica e/ou hidráulica na parte externa dos nossos equipamentos.

A Ativa possui as licencas ambientais em SP. MG. PR. MT e MS.

Para mais informações visite nosso site www.ativalocacao.com-br ou ligue (43) 33431604

Atenciosa mente,

BRUNA PER ES DE OLIVEIRA
Depto comercial



Temos urgência em razão da proximidade do evento.

Att,
[Texto das mensagens anteriores ocLrlti,]

Braga <deltashow@sercomtel.com.br> 't2 de abril de 2018 19:í6
Para: Setor de Licitações - Prefeitura tt/unicipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb. pr.gov.br>

Desculpe a demora o valor total dos banheiros é RS 2.200.00 todos os dias se preclsar posso fazer em papel

tim brado Att Braga

De: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara [mailto:licitacao@nsb. pr.gov. br]

Enviada em: quinta-feira, 12 de abril de 2018 16:24

^Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Re: Locação banheiros quÍmicos

13104t201A

[Tüxto dâs nrensaqens 3ntenúres oculto]

E-mail dê lsmweb - Soluçõês pârâ lntemet - Locação bênheiros químicos

1

"", Livre de virus. w!,vw.avast.com

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Braga <deltashow@sercomtel.com.br>

13 de abrilde
2018 08:11

Bom dia,

Ôor favor, se puder me enviar em papel timbrado agradeço.

Att,
lTexto das rrrensa!]ens anteriores ocultol

https://mail.google.coÍVmaiyu/o/?ui=2&ik= í 463514Md&jsveÍ=yAMrm_O2Lik.pt_BR.&view=pt&search=inbox&th=162beb3bcgbefl 12&siml=162ba583145c1 1,
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ORCÁNI2ÁÇÁO DELTA EMPREENDÍMENTOS ARTÍsTICos ss I,TDA M E

R:VcÍgíio JorBÊ. 29I Jd Sân Rcmo Teletrx (43) 33Z7J7O{EE 8ó062-26G
Í,oÍldína Pr -Celuld: (13) 9 962932.4 c{Írail: dcftaslloE{@rolElclcôrn br

CNPJ ?t.305.174/0001 50

- f Jt). 201t. 29 Alos Í-úttrdo Fcatâs

Pr.fcitura Mulricip.l dc Novr S ta BrÍlrrrr Parrú

Coufor|tre solicit Éo dcstÊ úuiicipio scguê no6s. cotrÉo de prcços

IteE Quat Unid. D o V Utrit
4 Banheiros masculinos;
4 Banheiros femininG;
2 Banheiros para portadores de deficiência

Prr. c dils llnzl3 )51018

V Total
0l r0 UDid 2.200.00220,00

Sem mais para o momento, etrviamos nossos protcsto! de estiiua e

Atenciosâm eote

'I

dê Abril 1E

ila
CPF. IRG

ose
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MÉDrA DE PREços

DETTA ATIVA MAXXI MEOIA

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS Rs 2.200,00 Rs 3.000,00 R5 1.s90,00 Rs 2.263,33
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PBEFEITURA MUNICIPAL

ffiffitH"r
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 13 l04/2018.

De: Departamento de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada na Íealizaçáo de eventos
em comemoração ao aniversário da cidade.

Senhorita Contadora

Tem esta Ilnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotâÇão
orçamentária para contratação de empresa especializada na realizaçáo de
eventos em comemoração ao aniversário da cidade, conforme solicitaçáo do
Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal, num valor máximo previsto de R$
14 .263,33 (quatorze mil, duzentos e sessenta e três reais e trintas e três
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ludlt SanúosElalne Cristi
Setor de Licita

Rua Walfiedo Binencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, f< - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-nrails - licitacao@nsb.nr.gov.br - rvwrv.nsb.or.eov.br



PREFEITURA MUNIC!PAt

rffim+#il+ { nr1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
coRR-EsPoNDÊNct^q, INtnnNÁ.

Em atenção à conespondência interna expedida por Vossa Senhoria
em data de 13/0412018, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para
a contratação de empresa especializada na realização de eventos em comemoração ao
aniversário da cidade, conÍbrme solicitação do Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal, num valor
máximo previsto de R$ 14.263,33 (quatorze mil, duzentos e sessenta e três reais e trintas e

três centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é

07 - DepaÍamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais;
002 - Festividades Culturais;
13.392.0310.2024 - Realização das Festividades Culturais;
3.3.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 2450

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, \310412018.

Atenciosamente,

Laurita Sou Campos
Contadora/CRC 04 096/O-4

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, [4 - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,
Paraná - E - rvwrv.nsb.pl.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1310412018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Eric Kondo, Prefeito
Municipal, solicitando a contrataçâo de empresa especializada na realização de
eventos em comemoração ao aniversário da cidade, num valor máximo previsto de
R$ 14.263,33 (quatoze mil, duzentos e sessenta e tÍês reais e trintas e três
centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

07 - Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais;
002 - Festividades Culturais;
1 3. 392. 03 1 0. 2024 - Realizaçáo das Festividades Culturais ;

3.3.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2450

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 Cri uditk os Santos
Setor de Licitaç ES

Rua Walfredo Bittencouí de Moraesn'222, Centro. I43.3266.8100 r! - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - 9 - E-mails lic itacaoú)n sb.pr. qov.br - wwu.nsb.pr.sov.br



PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. walfredo B;rr.ncourt d€ Môráes ne rrr, Fon./Fex (o4r r,óó-Eroo

cNPJ N.s e5.tór.o8olooo,-óo

J

E-mail: pmnsb(à Nowa Santá Bárba.a - Paraná

Parecer iurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Mandararn a esta Procuradoria pedido de p..e.e. acerca das

providências a serem adotadas para contratação de show (em um dia),

locação de equipamentos de luz e som (ern um dia) e banheiros

químicos (dois dias), para festejos em comemoração ao aniversário do

Município de Nova Santa Bárbara, conforme requerido pelo Gabinete

do Executiwo Municipal.

I.

De saída, consta o pedido e a justificativa pelo órgão a ser

beneficiário com a pretensa contrâtação, com caracterização do objeto e

valor máximo a ser licitado.

Ainda, o procedimento contempla a indicação de dotação

orçamentária e parecer contábil para fazer frente corn as despesas da

pretensa contratação.

Adernais disso, está devidamente autorizado pela autoridade

administrativa competente.

I )
PáE«; rde6



PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
À". walfr.do Bnkncoun de Mor..s ne 222, Fonê/F.x (oar) l,óó-8,oo

CNPJ N.-. e5.j6r.o8oloooróo
E,mail: pmnsb(ô sb.p..so..br - Nova sanrá Bárbára - paraná

E o bret e relatório, do qual fundamento e opino.

II.

Inicialmente, via de regra, as obras, serviços, compras e

alienações do Poder Público devem ser precedidas da realização de

processo adrninistrativo licitatório. Dito preceito decorre inclusiwe de

mandamento constitucional. Senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indiretd. de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá a,os princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,

ao seguinte:

XXI - ressaluados os casos especificailos na legislação, as obras,

serzsiços, compras e alienações serão contratados mediante

processo de licitação pública que a'sse1ure igualdade de condições

a todos os concorrentes, com cl,íusulas que estabeleçam

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetiuas da

proposta, nos terrll.os da lei, o qual somente permitirá as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáueis à

garantia áo cumprimento das obrigações."

Como forrna de dar rnaior efetividade a esse normado, o

legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.666/q, que cuida, nurn

contexto amplo, das licitações e contratos administrativos.

.- -1

Plgioa'â de ó
.-,/,,



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTÂ BÁRBARÂ
Av. Wâlfredo BiÚencourr dê Moraes De rrr, Fone/Fax (oa, rró6,8,ôo

CNPJ N.e ej.jór.ô8olôod-óo
E-hâil: pqllj!@lr!.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara-Paraná

A partir da lei geral, outros regulamenros foram sendo

editados pelo Poder Público, até chegar na edição da Lei n. ro.5zo/zooz -
que instituiu a rnodalidade pregão'.

Acredita-se, salvo rnelhor juízo, que a modalidade pregão é a

que melhor se amolda às circunstâncias do caso corrente, eis que o

objeto a ser contratado não exige um processo/proced irnento de maior

elaboração, de outro modo: lexo,

r - i)

coÍn

Nesse sentido, é de se dizer que o objeto a ser licitado é

dotado de natureza comum, ou seja, cujos padrões de qualidade bem

podem ser "objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais de mercado".

Elementos esses, vale dizer, no que tange

convencionalidade, tornam possível a adoção do pregão':

aspecto de

,.Lei n. rc.52o/2oo2

Art. P Pma aquisição ih bens e seroiços comltÍts, poilerá st
aàotaik a licitação na moilaliikàz ile pregão, que será, Íegiilr Por
esta Lei,
(grifos).

'A fim de não envolver o leitor em erro, clarifica-se que a modalidade pregão não foi a

últíma a ser instituída pelo Poder Legislativo. Outras mais foram e ainda continuam sendo
constituídas, como, por exemp[o, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

' No acórdão oo z.r7z/zoo1 o Tribunal de Contas da União aÍirmou que: "a utilização da

modalidade pregã,o é possí"e[, nos lermos da Lei n' ro.5zo/zooz, sempre que o objeto da
contratáção for padronizável e disponíveI no mercado, independentemente de sua

ao

complexidade".

t/ ),\ ,"./
iagk{, a" o



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo B;,ten.ou( de Moraes nq ,rr, Fône/Fax (oa) ,266-Btoo

CNPJ N.s er.r6,.o8ôlo0ô160

'ts
E-mail: prnnsb@l n§b.Dr.eo".br - No"a Santa Bárbara - Paraná

Parágrafo único. Considerdm-se bens e ser'uiços comuns, pdrd
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetiuamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usu4is no mercado."

Destaca-se o vocábulo "poderá" no dispositivo, e

"deverá" fazê-lo pelo pregão. Logo, é facultativo ao Poder Público.

nao

Em que pese isso, dentre as modalidades licitatórias, o

pregão afigura corno sendo a mais simples, e por isso, acarreta grande

celeridade e ampla participação de pretensos licitantes, o que converge

com os objetivos licitatórios, conforme prescreve o art. Jg, da Lei n.

8.666/q:

"Lei n. 8.666/qt

Art. je A licitação destina-se d garantir a obsentância do

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
aantdiosd Pdra a administração e d promoção do

desenuolaimento nacional sustentápel e será processdda e

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administratiua, da vinculação ao

instrumento conuocatório, do julgamento objetiao e dos que lhes

são correlatos."

Com efeito, esta Assessoria sugere a adoção do pregão para

acobertar a contratação do objeto do caso corrente, em vista, primeiro,

que há expressa autorização legal, e outro, que pelas características

simplórias, ostenta o pregão certa medida de vantagem à

Administração.

Lt,
Pigína./de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Wálfredo Birrencourr de Moraes na rrr, Fon./F.x (oa) t266-8too

CNPJ N.a ej.j6r.o8olôoor6o
E-mil: p4!rU@!gb.p!.eov.br - Nova Sánta Biárbara'Páraná

III.

Ato contínuo, a Administração poderá escolher a espécie do

pregão que melhor se amolda para a conrratação em comenrário.

Nesse ínterim, embora exista no mundo jurídico o Decreto

1L. j.So4/c.5, que dispõe sobre a preferência pelo pregão eletrônico, dito

preceito normativo, entretanto, é aplicável de maneira detida à lJnião,

sendo seu acatamento facultativo aos outros enres políticos, visto a

autonomia administrativa constituc ional que eles possuem.

Trata-se, ademais, de um norte, em razáo da falta de

regramento nesse aspecto pela Lei do Pregão. Logo, a escolha entre o

pregão presencial ou o eletrônico fica a critério do Administrador, no

âmbito da conveniência e oportunidade - discric ionariedade (gêne.o), a

qual não incumbe ao presente órgão jurídico adentrar no mérito.

IV.

De tudo quanto se viu, esta Procuradoria opina pela

possibilidade da adoção da modalidade licitatória pregão para a

contratação ern tela, podendo ser o p!e8ée presencial ou o eletrônico, o

que a Administração de*,e definir - levando em consideração, o que

anoto, especialmente o fato da existência de fornecedores aptos ao

fornecimento na localidade e/ow região.

^':7

E o parecer, salvo melhor juízo.

'' ..--//
v ig;.*<a. a



PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE NOVÂ SANTA BÁRBÀRÁ
Av. walfredô Bir€ncôurt de N,Íôrães na ,r2, Fon./F ax (oa) ,266-8too

cNPl N.e e!.rór.o8olooor6o

,J

Nova Santa Bárbara, 13 de abril de zor8.

E-màil, pmnsb@n Nova Sánta Birhara - Paraná

Gabri ilêJesusI

ProcuradoriaJ uÍíá]9

Página 6 de 6
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo »o pnRaNÁ

CORRESPONDENCIÂ IITTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" 2a12018, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada na realizaçáo de eventos
em comemoração ao aniversário da cidade, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federa-l n" 10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Repubiicada em 06l07 11994, Decreto Federal n'
3.555 de 08l08l2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 13l04l2Ol7 .

2,,,, /

bÃ" xor.ao
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, E 43.3266.8100, F< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

AVTSO DE LIC|TAÇÃO
PREGÃO PRESENGIAL N.O 2812018. SRP

Processo Administrativo n." 38/201 8

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização
de eventos em comemoração ao aniversário da cidade.

Tipo: Menor preço, por lote.

l

Recebimento dos
26t04t2018.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2610412018, às 14:00 horas.

Preço Máximo: R$ 14.263,33 (quatorze mil, duzentos e
sessenta e três reais e trintas e três centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova Sanfa Bárbara, sffo â
Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail : I icitacao@n sb. pr. qov. br

Nova Santa Bárbara, 1310412018.

Ma on io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria 08012017

[; e"l

q
9-
Luz

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8100, }( - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E- - E-mails - licitacao@nsb.Dr.gov.br - rvmv.nsb v. br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA . .Ji

PREGÃO PRESENCIAL N' 28/20í8
Processo Administrativo n.' 38/20í 8

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mai I I icitâcao(@ns b. pr. qov. br.

A íalta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais peÉinentes ao certamê licitatório.

Ma e Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - rwvrv.nsb. v.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA i32

PREGÃO PRESENCIAL N' 28120í8
Processo Administrativo n.' 38/201 I

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de eventos em
comemoração ao aniversário da cidade.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteraÇão pelo e-mail

ou pelo teli fax

, aos I t2018

Carimbo Padronizado da Empresa

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao@nsb.or.gov.br - rvrr,rv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ]J

PREGAO PRESENCIAL N' 2812018
Processo Administrativo n.' 38/201 I

LICITACAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEr) (LC 147t2014t.

ABERTURA DA LICITAçÃO

Abertura: Dia 2610412018, às í4h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do dia 2610412018.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 08012017, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitaÇão, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por lote, destinado ao recebimento
de propostas objetivando a contratação dos serviços relacionados no ANEXO l:
Contratação de empresa especializada na realização de eventos em comemoração ao
aniversário da cidade, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 1O.52O120O2, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"

8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666i1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitaçóes, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
- Centro, Nova Santa Bátba.a - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das í3:00 às
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í00, ou ainda pelo email
licitacao(@nsb I oov br ou através do slte www. nsb. pr.qov.bro

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente serão prestados e
considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail'

o@nsb. oÍ.qov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www. nsb.or.oov.br, para ciência de todos os

interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2610412018, às í4h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e
sua equipe de apoio.

í. DAS COND|ÇÕES Oe PART|C|PAÇÃO
í.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividadê seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constrtutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaÇam as condiÇões deste Edital e seus

Anexos.

)

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - tryry.rub+rgoy.ttr



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA . -",

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social náo seja pertinente e compatível com o objeto deste pÍegão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definição
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administraÇão, na
contratação de empresa especializada na realização de eventos em comemoração ao
aniversário da cidade, conÍorme descrições constantes neste edital e seus anexos.

3.1
or

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mentária:

4. DAS IMPUGNAÇÔES AO EDITAL
4.1. As impugnaçóes ao presente edital poderão ser feitas até às 17 horas do 2" (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realizaçào da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadâo ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razào
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00
às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb.pr.qov. br
4.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serâo conhecidas as impugnações interpostas por fax eiou vencidos os

respectivos prazos legais.

4.í.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realizaçáo do certame.

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4

DOTAÇÔES

Exerçísi
o da' i:,:.
deqpe!.
4...,..
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5.1. Esta licitacão é exclusive Dara particioac ão de microemprêsa e empresa de
Deoueno Dorte. oualificada s como tais nos termos do artioo 3o da Lei Complemêntar
n.o í2312006. com as alteracões da Lei Como lementar n.o 14712014.
5.2. Não fará jus ao regime diÍerenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123, dê't.4 dê dezembro de 2006, a microempresa ou empresa
dê pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no enerior;
5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.4. Culo titular ou sócio participe com mais de 'l0olo (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global

ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123

de 14 de dezembro de 2006;
5.2.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receila bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;
5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de credito, íinanciamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidorâ de títulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores,
5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cu.los titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordrnação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.í. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREçOS e o envetope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até as 'l3h30min, do dia 26104120í 8, contendo no anverso

destes (respectivamente) os sêguintes dizeresi

ENVELOPE N'Oí . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 28/2018
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ENVELOPE No 02 - HAB|L|TAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 28/20í8

6.2. N2ô Sêra ácê to em Ítualat uer hi ótese a Dertic Dâcão de citâ le rêla rdatárion n
considerado este. aouele oue aoresentar os envelooes aoós o horário estabelecido

n re a mesmos com rovado or meio do lodaP
Nova Santa Bárbara

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE

CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açóes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente
autenticados para verificação dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os reouisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato soc ial no envelooe de
HabiliteÇão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que

possibilite a conferência dos dados com os documentos informados no documento de

credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencial, o representanle legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A náo apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassif icação da sua proposta no

presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele

não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb.pr.q ov.br - wrv br



PREFEITURA MUNICIPAL
^ lNOVA SANTA BARBARA

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao pregoeiro a
Declaração de cumprimento dos rêquisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.
7.9.1. No caso da sua não apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser íirmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá inciuir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEMPRESAS ou
EMPRESAS DE PEOUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória
dessa condição, através do seguinte documento:

a) Certidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial

7.í1. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condiçáo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anêxo lll), conforme instruÇóes

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0'l -
PROPOSTA, com as mesmas informaçôes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposla gravada em CD, constando:

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço ofertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este êdital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

0 Prazo de execução do objeto;
g) Prazo de pagamento: 30% (kinta por cento) após a assinatura do contrato e 70% (setenta
por cento) após a prestaÇão dos serviços e emissão da nota fiscal;

h) Data e assinatura do proponente.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - sb.pr.go't,.br
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lll - a não apresentaçâo do arquivo digital (CD-R ou pEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresenlar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
altêrnativa do arquivo digital,
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vÍrgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nete devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Não serão levadas em consideraçáo quaisquer oferlas que não se enquadrem nas
especificaÇóes exigidas;
Vlll - O arquivo com e Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitaçóes/Pregões, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE n' 01;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prczo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informaçóes sobre a qualidade e característica dos serviços prestados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e

máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessárros para
prêstação dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.í. No envelope lacrado No 2 - HABILITAÇÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í0), originais ou por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em órgão
da imprensa oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitação.
9. 1 . í . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitação fica condicionada à veriíicação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.

9.2. Documentos matriz/filial. Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereÇo

respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o Iicitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os

documentos deverão estar em nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos

rJ
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9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade seráo considerados como válidos
pelo perÍodo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

10. DA HABTLTTAÇÃO:
10.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a eprcsentaçào de /,
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela-
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos Íibutários
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo 11 da Lei Federal n.' 8.21211991 , às contribuiçôes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
10.1.2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Í ributos /
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidáo Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

10.í.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos-
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do MunicÍpio sede do
Iicitante na forma da lei;

í0.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, /
mediante apresentação do Certiíicado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.
'10.1 .5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a /
apresentaÇão do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

í0.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNOT), /
nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

í0.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida /
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
í0.3.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 02 (dois) atestados fornecido,-
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa quanto ao objeto da presente licitaÇão. Não serão acêitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

.I0.4. PARA COMPROVAçÂO DA QUALIFICAÇÂO TECNICA PARA EMPRESAS
PARICrPANTES DO !Ql!a
10.4.1. Licença para funcionamento expedido pelo IAP - lnstituto Ambie nlal do Paraná;/

'10.4.2. Certificado de Licença da Vigilância Sanitária da sede da licitante, dentro do /
prazo de vigência;
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í0.4.3. Certificado de regularidade expedida pelo IBAMA - lnstituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
í 0.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
10.5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da ConstituiÇão da República Federativa do Brasil de 1988, coníorme o que disciplina o
inciso V do arl.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de27 de outubro de
í 999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.5.2. Documento declarendo que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou //
contratar com o poder público, em qualquer de suas esÍeras, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

10.5.3. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ----emitida pelo proponente, assinada pelo representante lêgal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.5.4. Declareção de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

10.6. Os documentos de habilitação poderáo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio,
mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de

imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

í 0.7. As declaraçôes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser

firmadas por representante legal da empresa.

10.8. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇâo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitaÇão da licitante.

í0.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovaçâo de regularidade Íiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição.

10.9.1. Havendo âlguma restrição na comprovaÇão da regularidade íiscal, será assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidáo
negativa.

10.9.2. A não-regulanzação da documentação, no prazo previsto acima, implicará

decadência do direito à contrataÇão, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoerro convocar o autor do menor lance seguinte aos já

convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov. br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revoger a licitaçáo.

í 0.10. A regularidade exigida por ocasião da licitaÇão deverá manter-se na vigência do
contrato.

íí. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
í 'l .1 . No dia, hora e local designados, neste edital, sêrão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

'11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

I í.3. Em seguida o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados
na declaraÇáo de que cumprem as condrçôes de habilitação, subitem 8.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para coníerência dos
lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.

11.5. A desclassificaÇão da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas desttnadas a sanar evidentes erros formais.

1 1 .6. L Serão corrigrdos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou

multiplicação.
11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial,
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados

constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;
11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorizaÇão de fornecimento.
11.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por e)Íenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

í 1 .7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

11 .8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oÍerta dos lances.

ll
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í 1 .9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderáo fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

1 1 .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 1 1 .9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

11.11. Os lances deverão ser Íormulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas-

'1 í .13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoerro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preÇos

praticados no mercado.

11.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preÇo

proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.16. Sendo aceitável a proposta de Mênor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS OOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e

item í0 - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preÇo excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do

disposto no subitem 12.16.

1 í . í 9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificaÇão, e assim sucessivamente, até a

apuraÇáo de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os Iicitantes.

.)

Nova Santa Bárbara. Paraná - I - E-mail - licita nsb r v.br - wrvrv.ns v.br

t2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, >]j - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL
o

NOVA SANTA BARBARA
1 í.21. No caso de vício na documentaÇão de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo
Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 11.8 deste edital.

í í.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

í 1.23. Serão inabilitados os licitantes que náo apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item g - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 1O - DA HABILITAÇÂO, deste Edital.

11.24. No prazo de 01 (um) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante
declarada vencedora, deverá apresentar s a DroDosta com os valores devidamente

11.24.1. Na recomposiçâo final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, náo poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá su.leitar a licitante declarada

vencedora a ter sua adjudicaÇão prejudicada, sendo convocado para apresentaÇáo de
planilha o segundo colocado.

11.25. Podeá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, íicando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

11.26. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro iníormará, com um mínimo de 02

(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,

ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se

ausentaram após abertura da sessão.

11.27. 

^ 
licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitaÇão.

11.28. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a prestação definitiva dos serviços licitados. Após

inutilizará os mesmos.

11-29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe dê apoio e por todos os licitantes presentes.

,I2. DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇAO

l3
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12-í. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor preço, por
Lote, desde que atendidas às exigências de habilitação e especiÍicações constantes deste
Edital.

12.2. O objeto deste Pregáo Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo maniíestação dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proíerida a decisáo quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procedimentos de adjudicação e homologaÇão.

í3, DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.í. Ao íinal da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a íalta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitaçáo ao licitantê vencedor pelo

Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçáo das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitaçóes, e protocoladas na sede administrativa da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciaÇão e decisáo, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
1 3.3. í . O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do iulgamento dos recursos será publicado no Dlário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www.nsb. pr.qov.br.

14. DO CONTRATO
14.1. Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3 (três) vias iguais.
14.2. Como condição para celebraçáo de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiÇôes de habilitação,

14.3. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para
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celebrar o contrato, e assim
cabíveis.

sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções

14.4. O contrato a ser firmado terá prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, entrando em
vigor logo após a assinatura.

í5. DO VALOR
í 5. Í . O valor total estimado para esta licitação será de R$ 14.263,33 (quatorze mil,
duzentos e sessenta e três reais e trintas e três centavos), conforme Anexo l- Têrmo
de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

16 - DO PAGAMENTO

16.í. O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 30% (trinta por cento) após a assinatura do
contrato e 70% (setenta por cento) em até í5 (quinze) dias após a prestação dos serviços e
emissão da nota fiscal, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão
expedida conluntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do artigo í í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituidas a título de
substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de

Situação junto ao FGTS.

í6.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

í6.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçôes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.

16.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

17 - DAS PENALIDADES

í 7.1 . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas as seguintes penalidades:

15

4r7.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou aprcsentar documentaçâo falsa exigida para o cerTame, ensejar o retardamento
da execuçáo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do conttato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Uniáo, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sisÍernas de cadastramento de
fornecedores a que se referc o inciso XIV do aft. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominaÇões regaís.
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17 .1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

17.1.2. Deixa( de manter a proposta (recusa injustiÍicada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10/o sobre
o valor total do empenho);

17.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçáo e
sem prejuízo ao resultado: adverlência;

í7.1.4. Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo nâo
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilâtêral do contrato pela Administração e da aplicação das sançôes
previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

17.2. As multas devidas e/ou prejuizos causados às instalações da contratante, pela
contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

17.3. O descumprimento parcial ou tolal das obrigaçóes, não será considerado como
inadimplemenlo contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

í8 - D|SPOSIçOES FTNAS

18.1. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal 8666/93).

18.2. Quaisquer dúvidas, inÍormações e esclarecimentos sobre esta licitação serão
prêstados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitaçóes, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail. licitacao@nsb. or.oov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das í3:00 às 17:00 horas.

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.

18.4. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10-520102, subsidiariamente
nas Leis Federais 8666/93.

18.5. As instruÇóes estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos que
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegaçoes de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, náo serão aceitas como razôes válidas para
justificar quaisquer êrros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitaÇão
e/ou propostas.

18.6. A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

í9. SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
19.1. ANEXO I - Termo de Rêferência,
19.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
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'19.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
19.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
19.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitaÇão);
í9.6. ANEXO Vl - Modelo de DeclaraÇão Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
í 9.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
19.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
í 9.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
í 9.10. ANEXO X - Modelo Declaraçáo de Não Parentesco;
19.1 1 . ANEXO Xl - Minuta do Contrato.

20. DO FORO
2O1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas
oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 1310412018

Prefeito Municipal

Ma ntô e Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" 0 017

Cffidé lrrl re àà n da Silva
Secretária de Educação, Esporte e Cultura
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PREGÃO PRESENCIAL NO 28/20í8

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO E VALOR MÁX|MO

1.í. A presente licitação tem por objeto a contrateção de empresa especializada na
realização de eventos em comemoração ao aniversário da cidade, conforme
especiÍlcaçôes e quantitativos abaixo relacionados.

í.2. O valor máximo global é de - R$ 14.263,33 (quatorze mil, duzentos e sêssente e três
reais e trintas e três centavos).

2. ESpECtFTCAÇOES DOS pRODUTOS / pREÇO ESTTMADO:

2. DESCRIÇAO COMPLEMENTARES

2.1. LOTÉ 1

!*F.,

:t::.- j
,Í::"i''

A'i N9.P...ê-! üaioaJê
5:.,i§
t*i:i*-*

Preço Preqg.
máiliiio
total . .

1 5002 CONTRATAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SOM E
BANDA PARA REALIZAÇÃO DE
SHOW para a festa de
comemoração do aniversário do
município de Nova Santa Bárbara,
nos dias 11, 12 e 13 de maio de
2018.

1,00 UN 12.000,00 12.000,00

2 580í LOCAÇÃO DE BANHEIROS
QUIMICOS Fornecimento,
montagem, desmontagem e
manutenÇão permanente no local
com um profissional capacitado
de 10 banheiros químicos, sendo
4 masculinos, 4 femininos e 2
para Portadores de Necessidades
Especiais.

í,00 UN 2.263,33 2.263,33

TOTAL í4.263,33

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mai I - licitaqaofDnsb.pr.qov.br - wrvw.nsb. ov.br
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Todas as especificeções são mínimas, sendo aceites propostas apenes de qualidade
superior ao aqui descrito:

EQUIPAMENT OS:

Equipamentos de P.A de frente,

16-caixas de sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada caixa;

16-caixas de médios. Line array mínimo com 2 alto falantes de í0 polegadas e drive;

04- caixas de sub com 2 falantes de 18 para o said duplo e 4 caixas KF de médio com 4

Íalantes de 10 polegadas e 4 falantes de l5polegadas e 4 drive;

01 case de potência contendo;

01 potência mínimo 9400w;

01 potência mínimo 7200 0í 3000;

o2-cases de potência para tocar o P.A estéreo;

04- potências mínimo 5.0;

04- potências mínimo 4.0;

04- potências mínimo 2.0,

04- potências minimo 3000;

01-rack de potência para tocar said duplo estéreo;

0í - potência mínimo 8400 para tocar sub graves;

02- potências mínimo 6400 para tocar médios graves;

01- potência mínimo 1800 para tocar drive,

01- mesa digital do P.A modelo de referencia m7cl, digi.midas com 48, canais com 16

auxiliar ou pode ser uma mesa similar do mesmo porte;

- potências e cabos para ligaÇão de todo o sistema;

01- escuta P.A,

01- escuta palco;

- periféricos do P.A;

01-processador drive rack 260 ou similar;

- periféricos do palco;

0'1- mesa de som digital mínimo 48 canais com í6 auxiliar;

02- processador digital drive rack 260 ou similar;

06-fones porta profissional;

- back line;

06- monitores SM400 ou similar;

01- sub para bateria mínimo SB 850W;

01- bateria completa;

Nova Santa Bárbara. Paraná - I - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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01- cubo jazz chorus p/ guitarra ou similar;

01 cubo guitarra valvulado;

0í -cubo com mínimo 2 caixas 4l1je 2115 pi contra baixo ou 0í -cubo com 4 de 10 e 2 de 1 5

p baixo;

06- praticáveis 2i2,5;

45- pedestal,

01- kit microfone de boa qualidade para bateria;

03- microfones s/íio,

10- microfones para vocal;

10- microfones para percussão bateria;

20- direct box ativos e passivos;

150- cabos XLR;

30- cabos p10;

1- multi cabo de mínimo 56 vias com spliter de 70 metros;

1- multi cabo de mínimo 12 vias para vias de P.A, escuta, comunicação com o palco;

2- multi cabo de mínimo í 2 vias para o palco;

ILUMINAÇAO:

100 metros de treliças de alumínio q 30;

12- refletores pat 64 Íoco 11215;

8- elipsoidal;

4- mini brut ,

40- placas de painel de led 64x64 outdoor;

2- máquinas de fumaÇas;

8- beam led 90 wats;

í2- moving beam 200,

30- canhão par led 3 wats rgbwa;

2- strobo mínimo 3000w;

4- atomic strobo;

1- mesa de luz dmx avolight pearl 2010 ou equivalente ao sistema de iluminaÇão;

2.2. BANDA PARA SHOW:

Contratação de Banda Show com excelente repertório variado, de nome regional conhecido,

equipe de palco, músicos de gabarito com instrumentos som e iluminação e palco..

- Duração: mínimo de 3 horas de Show

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao6Dnsb.pr.sov.br - rv*rv.nsb v. br
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- Formação mínima da Banda
- 02 Cantores;
- 01 Cantora;
- 02 Bailarinas e 01 Bailarino,
- 01 Guitarrista;
- 01 Baterista;
- 01 Tecladista;
- 0í Baixista:
- 0í Percussionistas;

- O início do show com a banda deverá ocorrer no máximo às 22h30min, com duraÇão de no
mínimo 3 (três) horas.

- As despesas com alimentaçáo dos membros da banda e equipe de som correrão por conta
da CONTRATANTE.

- A empresa deverá fazer a montagem dos equipamentos de som e iluminação para serem

utilizados a partir do dia 1110512018, e desmontagem somente no dia í 4/05/20í 8.

2.3. LOTE 2- BANHEIROS QUíMICOS:

2.3.1. Os banheiros deveráo ser montados até as 17h00min. do dia 11 de maio dê 2018 e

retirados no dia 14 de maio de 20í8.

2.3.2. As despesas de alimentação, montagem e desmontagem dos banheiros e transporte

dos mesmos correrão por conta da CONTRATADA.

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvrvrv.nsb.or.sov.br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 28/2018

ANEXO II _ ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2812018 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail- licitacao@nsb.pr.goubr - r v.br
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 28/20í8

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGAO

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.qov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 28/20í8

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável
para a digitaÇão das mesmas.
Você receberá um executável com o nome SOFTWARE ll,lEDlADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de proposta com o nome
PP28l20í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI
Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN

DRIVE ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP28/20í 8_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador.
Abra o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO.
Acesse o programa esproposta.exe

Sêrá aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão I

Lores 
I 
p'oddoesdvtd 

l

i -":,-g-§-r- -" ,
Eq.hkE 5dâÍ,õ - rí,,i,í..$id.íE.ccI.b. vdstoi l.l.0,3

t
qst , X dc ldxro d.2q!8

' , fmis5ão dê PÍoposla trErA
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E localize o arquivo PP28/20í8_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI
Serão liberadas as opçóes para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clique no botáo
Vai abrir a janela

S Dados do lornecedcr

Preencha os campos, lembrando que os campos com (*) são de preenchimento obrigatório

Clique no botão
; 'À_J lepresertanle i

Abrirá a janela

r.I[aL] _r2 
[Eú0úJl

t ae. 
I e,"a*isa,i;c 

I

Vãrãor I 1.0,3

ii Eso; I

Prdeíuê M6iipd de lt+.rã

@ oaor aolo*"4'

QiJürà, 30 ê Lneío de 2{oB EqrdüE E*ffi - vtry..qddE.cdn.b

ll! Ldàção EEcÍ.b

T morã | ,ffi

1' tmi§sào dê Proporta trttra

IFB! T x I,

àj Eesca€ÍrãrÉ

F""'às@ehÊesôle§e cm h

| 3.4s lr-
UF f,úrt€

Iss.ss3s.9s99sFôsê cmtàdd

Cil-aí

862m.m0lEtPoaa

93.s93$9999 s.9939 3999
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Bdro

E{nai
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3S9SSS9 3959999
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a EÍsicà
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18 r.o-
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9SS S9 S9 99 ss:E

OdÀdê' CEP

s9 9993 9S99

Eídi
represenl-tàênqesôte§e cm.t

lPFl

cpr.

1'Repre3entantê a

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (*) são obrigatórios. Depois íeche este
Íormulário e teche também o Íormulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opÇão de cadastrar a marca e o preÇo unitário de
cada produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão
tt4 lnprimi popo$a

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

P §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

UniláóEI@
256.üm FahEô l
a6.m

3CÍ1,0@0

Ss*Él E,.id pÍcpo.ràÕ DJo. ô lo'necédo'
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O arquivo foi gerado com sucessol

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP28/20í8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êsI") em um CD ou PEN
DRIVE, o qual será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar
em contato com o Depto de Licitações da Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í00 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Propostê gÍôvôdB em C:\Proposta.esl !l!

ioKl

q/
lníormation trl
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÂO OE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO

Pregão Presencial N' 28/20í I

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no or intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

portador da RG no...,... e do CPF
no.. ..................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao b. r ov. br - rvrwv. n s b. Dr. go v. b r
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAçÃO QUANTO AO CUMpRTMENTO AS NORMAS RELATTVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXil DA CF)

Pregão Presencial No 28/20í 8

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

_, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no_ e do CPF no

DECLARA, para flns 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 í999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva. emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.sov.br - rvmv.nsb.pr.qov.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ

ANEXO V[

DECLARAÇÂO DE TDONETDADE

Pregão Presencial No 28/20í 8

A (empresa)................ estabelecida na
.., no .. . . . . . . .. . . . . . , inscrita no

CNPJ sob no . . . .. . . . . . . . ... . . .. .. .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatóno, sob a modalidade Pregão Presencial No 28/20í 8,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, íirmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lic itacao@nsb.pr.eov.br - urvrv.nsb br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO Vu

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial No 28/20í 8

A (empresa)........... estabelecida
na...................... , no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Preíeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N'28/20í8, sob as
penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de hâbilitar-nos para

a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG

CPF

3l
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAIUENTO

Pregão Presencial N" 28/20í 8

A empresa com sede na CNPJ n o

representada pelo (a) Sr (a) _, CREDENCIA o (a) Sr. (a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial No 28/20í8, para contratação de empresa
especializada na realização de eventos em comemoração ao aniversário da cidade,
podendo formular lances, negociar preÇos e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desrstir de recursos em todas as Íases licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs. Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credencramento
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigoo;
c) Documento de ldentificaÇão;

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb,Br,so\,-br - rvrvrv. ns b r ov.hr
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 28/20í I

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no , DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 28/2018, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o tercêrro
grau de servrdores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - itacao sb r ov.br - rwrv.nsb.pr.gov.br
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MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA SANTA BÁRBARA E A EIVPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A

ReÍerente ao Pregão Presencial n." 2812018

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGAO
PRESENCIAL n." 28t2O18, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA,
pessoa jurÍdica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o no 95.56í.080/0001-60,
com sede na Rua Walíredo Bittencourt de Moraes, n" 222, cenlro, Nova Santa Bátbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro,
casado, portador do RG n' 4..........................., inscrito no CPF sob. o no ............................,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, e a empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no

CNPJ sob no <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela

Lei 8.883/94 e posteriores, aJustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATADA, serviços para

rêalização de eventos em comêmoração ao aniversário da cidade consta da proposta

apresentada no Pregão Presencial n.o 2812018.

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA EXEGUçÃO DOS SERVIÇOS
Os Serviços deverão ser prestados na praça cenlral do Município

localizada na Av. lnterventor Manoel Ribas.

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial N.o 28/20í8 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - urvrv.nsb r ov.br
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento
que os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e
a sua perfeita execução.

PARÁGRAFO 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 reunióes e/ou termos adrtivos que

vierem a ser realizados e que importem em alteraÇões de qualquer
condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
Parc a prestação do objeto descrito

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA
<vALORCONTRATO>, (<VALORCONTRATO#E>).

na Cláusula Primeira, a

um valor total de R$

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá da seguinte forma: 30% (trinta por cento) após a

assinatura do contrato e 70% (setenta por cento) em até í5 (quinze) dias após a prestação

dos serviços e emissão da nota fiscal, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada

da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos

tributários federais e à DÍvida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os

créditos tributários relativos às contribuiçóes sociais prevrstas nas alineas "a", "b" e "c" do

parágrafo único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de SituaÇão junto ao FGTS.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLAUSULA SEXTA. DA RESCISÂO CONTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser dêterminada por ato unilateral e escrito

da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal
no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaÇão escrlta e

fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde
de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚtttCO - Quando o vencedor der causa a rescisão do
contrato, além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sanÇões:
a) Advertência;
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b) Suspensão temporária de participaÇão em licitação e impedimento
de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaÇão perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanÇão aplicada com base no contido na letra "b".

clÁusuLA sÉTtMA - oAs sANÇoEs
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçôes

assumidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei

civil por rndenização integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a
título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAçAO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação

orçamentária no <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
O prazo de duração do contrato a ser firmado entre as partes será até

<DATAFIMVIGENCIA>, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a

soluÇão das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03

(três) vias de igual teor, na presenÇa de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Contratante

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> - Contratada

Responsável pelo acompanhamento do contrato

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao v.br - rvrvu'. nsb.Dr. qov. br'

JO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ar'')
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PREFEITURA MUNICIPAL Jr

NOVA SANTA BARBARA

E=É§

{l**
PREFEITURA MUNICIPAL

NO A SANTA BARBARA
L,S'I ADL' I)o PÀRAÀ]Â

PORTÂRI N" 080120t 7

l']RLlf.Í lO IIUIiICIPAL DE NOVA SANI.{ B-4.Rtl:\R-1- r?solve. ro
uso d(- suas arúbuiçõc legais

NOJVTEAR

- I're!,ocinr: l\larto 
^

Ân.I " - Â Comissão dc Prcgào. composlJ pelos següintes tüenlbr.)s

tôlio rle Asris ll{üncs CI/RC I .-ll1.5 0ó-91-SSl|.'PRi
- Supleeter Mônir* I in Proençrr illrrlins rla Concciçio - CllR(i n" l(r.{5(} l0l-5-sSl'.')']R

- EquiFe dc,{poio: El inc Cristini l-uditk dos srntos - CIIRG n' q. l.:11.227-2-Ss PiP R;
- Suplenre: l\{!rio ,Ios Rczende - CIIRG n" 9.170.7l4-1-SSP,'PR.

- lqLripe de Apoior P liry SintÊre Sotlo - Cl:lt(; n" 9.157.281-0-5SP/PR;
liteirn MrrÍilr§ Pcrcirà - Cl,'T{C n" 7.099.607 i-SSP/PI{:.

i\n. 2o - I-.stâ lloÍtaria e tra em vigoÍ ne;ila dau. revogadlls as dispo.siçÕes

Nosa Slntâ Btirbara, 0? de junho dc 3.017

- Suplentc: .4.ngelita

r l COfiraÚO

í .t/ ,.,
,//,-,/'i:, Í

./Eric Kondo
PreÍi'ito \4Ltnicipal

tlLra \\ úlfrÊdo 8irlen
I]àrhtrra, Pi

. - 8ó l-.ij-U0o \ovr §dnr.j

{\\ rl.sb.pr ::-!ir ir
de Moftcs n'2:2. C€ntÍo,811. 1266.1222.:'

n? tr - I ruJrl hc.r (no.úr',h.l]]jo\ hr \'r.,

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr. gov.br - wrvrv.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA r3

CORRESPONDÊNClA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1310412018

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do Pregão Presencial n'
2812018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na realização de
eventos em comemoração ao aniversário da cidade, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n'8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri na Lu

Set

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

s Santos
s

Paraná - E - E-mails licitacao@osb.pr.qov.bt or.Írov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Aw. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz

Fone/Fax (o4) 3266-8roo
E-mail: pmnsb(ônsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Parana

Parecer jurídico

Solicitante: Departamento Municipal de Licitações e Contratos

Ref. Processo Iicitatório n. q8/ú - procedimento pregão presencia[ tu oz8/ú.

Foi encaminhado a esta Procuradoria Jurídica pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital e anexos do processo

licitatório autuado sob o n. o38/r8, procedimento pregão presencial, destinado à

contratação de banda para show e locação de equipamentos, conforme requerido

e Éundamentado pelo Gabinete do Executivo Municipal.

Pois bem.

fjl

A respeito da incumbência

restringe à área iurídica e não técnica, não se

irregularidade no edital e ânexos.

desta assessoria, que se

vê, às claras, vícios de

Tanto o edital quanto a minuta do contrato (leia-se

também ata) .o...spondem aos reclamos legais e princ ipiológicos aplicáveis à

espéc ie.

Particularmente, a minuta do contrato (novamente,

aplica-se à ata) ostenta bastante clareza em seus termos, constando, entre

outrâs, cláusulas que estabele.em, r) o objeto e seus caracteres; b) o regime de

Páginfíde z



a -'! í,., ll
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVÂ SANTÀ BÁRBARÂ

Âv. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz
Fone/Fax (o43) 3266-8roo

E-mail: mnsb nsb. r. ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

execução ou forma de fornecimento; c) preços e condições de pagamento; d)

prazos; e) direitos e deveres dos pactuantes; tudo de acordo com as disposiçóes

do art, 54 e seguintes da Lei n. 8.666/y.

Com

favorável à aprovação dos

prosseguimento do feito.

Procuradoria externâ maniFestação

de vinculação, balizando, assim, o

eFeito, esta

instrumentos

É o pr....., salvo melhor intelecção.

Nova Santa Bárbara, r3 de abril de zor8.

la 

--.Gabr ií'Alme id. d"fí"rr"

Procu..doria J ,:rídíf

Página z de z



Nova Santa Bárbara . PR, '13 de Abrit de 2018 - Diário Oficial Elekônico - Ediçilo . 1217 12018 -l8l
avrso DE LrcrTAÇÃo

PREGÁO PRESENCIAL N" 2712018- SRP

objeto: Regislro dê preços para êventuâ I conhatâção do empresa para preslaçáo dê serviços dê lavâgêm dê veículos da írota da AdministrâÉo Municipâ1.

Íipor lúenor PÍeço, Por Lote
Recebimenlo dos Envelopês:Àté às í3h30min. do dia 2610112018.
lnlcio do Pregáo: oia 26/041201E, às í4h00min.
Preço máximo: R$ í9.422,03 (dezenovê mil quatrocentos ê vinte ê dois roais e kês cêntavos),
lníormâcôês Cômplemênlârcs: podêrão seÍ oblrdas êm hoério de expedEnle na PrêÍettura Municipal de Noya Santa 8áÍbaÍa, sito à Rua WaLÍedo Brttencouí de Moíaês no 222
íon€: 4 3-3266-E100, porEmail: licilacâo@nsb.oí.ooy.bÍ ou pelo site pr.qov br

Nova Sanla BáÍbara, 13D42018

Marco Antônio dê Âssis Nunes
PregoeiÍo

Poíarà n'080/2017

n.)

pelo

Âvrso oE LErtaçÁo-
PREGÂO PRESENCLÀL II' 28NOí 8

obiêto: Conlrrtaçáo de empresa espêcializáda na realizaçâo dê êventos em comemoraçào âo âniveísário da cidâde.

Tipo Menor preÇo, por lote.

Recebimenlo dos Envelopês:Até às 09h30min. do dia 26rc42018.
lnicio do Pregáo: 0ia 26/01n018, às í0h00min.
Prcço márimo; Ri 14,263,33 (quatoe e mil, duzentos ê sessênta e tÍês reais e tíintas e três centavos).
lnÍormacóês Comolêmêntârês: poderão ser obtidas em horáÍio dê expedienle na PÍeÍerlura Munrcrpâl dê Nova Santa 8áóara sito à Rua WalÍêdo Bittencoun de [10íaes no 222, pelo

á\e: 43-3266-8100, por Êmail: licilacáo@nsb.pÍ.aoy.bí ou pelo site !4UlIg.pLqqlDI

Nova Sanla BáóaG, 13rc42018.

Marco Antônio de Âssis Núnês
PregoerÍo

Podaria n'080/2017

DECRETO N" 0't0i2018

Súmub: Âbre Crédilo Adicjonal Slplemenlar, da quanta de R$ R$ 37.575 00 (tÍiniâ e sele
milê quinhenlos e sêtenta e cinco Íears) e dá oulras pÍovdénoas.

0 Píefeilo Munrcrpal de Nova Sanla 8árbara no uso de suas alÍibui@s legais e, de

mníoíÍnidade com a Leino. ô73 de 15 dê dezêmbrc de 2017.

DECRETÀ

09 SEcRETARTA MUNtcrpAL DE AsstsTÊNcA s0ctAL
002 - Fundo Munrcipalde Assrstênciâ Social

08.244.M00 2033- Manutençáo do Fundo [runopalde Assisténcia Social

3200 - 3.1.90.11.00.00 000 - Vencimentos e Vânlâgens fixas - Pessoal Cvil.

20.608.0180.2014 - Manutenção do Departamenlo de Âgíic!Ltura
1300 - 3 3.90.30 00.00 000 - Matênalde Consumo ........... . ... . .

AnulaÉo dê oolâçles
Excesso de AnecâdaÉo
TOÍAL

RECEIÍA
2.2.1.3.00..1.1.00.00.00.00.00-Alienaçáo de Bens Móveis e Semovenles

3.700,00

8.000,00

25 875 00

ÂÍL 1" - Flca abeío no conente exeÍcico llnânceiro. um cÍédrto adroonal
Suplementar da quantia de R§ R$ 3757500 (trinla e sele mil e quinhenlos e s€tentê e

crnco reais)paÍa ÍeÍoÍço de dota@s conslânlês do oÍçãmenlo píograma, a sabêr:

11.700.00

25.875,00
37.575,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL OE OBRAS, DO TRAEALHO E GERAÇÁO DE

EMPREGOS

,qQl Se.Íelanâ Munropa'de ob?s. oo TÍaball'o e GeraÉo dê Empíegos
',r.00702009 - Manulençíáo oas Afividàdes da SeLÍeEnâ MLrnropal de OoÍas. oo

. rabálho e GeraÉo de Empregos

640-3.3.90.14.00.00000-Diáíias-PessoalCivil..... .. ..... ................ .3.500,00

003 - DepaÍtamenh dê Àgícullura
20-608.0180 2014 - Manutenç€o do Departamenlo de Agnorltura
1341 - 4.4.90 52.00.00 501 - Equrpãmentos ê Malenal PeÍmanênle...................... 25.875,00

08 - SECRETARIÂ MUNICIPAL DE SAÚOE

001 - Fundo Municipalde Saúde

2680 - 3.3.90.93.00.00 000 - lndenizaÉo e Restituiçio ............ ...................... .......... 200,00

09 - SECRETARIÂ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCÁ SOCIÀL

002 - Flndo Muniopalde Assrslênoa Socal
08.244.0400.2033 - Manutençáo do Fundo Municipalde tusisténoâ Sociâl

3400 - 4 4 90.52.00.00 000 - Equipamenlos e Malerial Permanente.................. .... 8.000,00

T0T41,......... 37.575,00

AÍL 2o - Como ÍeqrÍso para abeftrÍâ do cjédilo adcional suplernenhr eÍetuado
pelo âÍligo ânlenor, é oÍeíecldo à anuláÇão paÍcial de dola@s e o excêsso de

arÍecadaÉ0.

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO TRAEALHO E GERÂÇÁO OE

EMPREGOS

Aí1.30- Esle dêcíêlo enlrârá em vrgoÍ nâ dalâ de sua publcrção

Nova Sanlâ BárbaÍa 13 de abnl de 2018.

Eric Kondo
PÍefeilo Municipâl

co cEssÁo 0E otÂRtÂ N" 100/2018

O Prcfeito do Municipio de Nova Santa BáóaÍa, Estado do Paraná usando

das atnburçoes que lhe são crnfeÍilas poÍ Ler, lendo em vsta as Les Munrcpais no

809/20'16 e n'771/2015, bem como lnslruçoes Normalivas do Tnbunal dê Conlas do

Estado do Paíaná, CONCEDE DIARIA(S), como seguel

Sêívidor:
Cargo:
Secrêtâriâ./DepartaÍnento

Quantidâde de DiáÍias:
Valor (Rl):
D6slino:
objetivo dã Viagem:

oata do Pagarirento
No do Pâgâmênto:

CLOOOALOO SILVESTRE
Motorista
Saúdê
20 (vinle)
Rl 600,00 (Seiscentos Reais)
DtvERSOS
Solicitaçáo de diária ao Motorista cloooalDo
§!!!E§IBE pâra custeaí despesas com alimêntaçâo
quândo em viagem íora do Município â serviço do Fundo
Municipal de Saúdê.
13/(),|/20r8
2295n018

ERIC KONDO
PÍefêito Munrcipâl003-

O&"Íéd. d:s',jcr N, aÉri.;.r- L,.tr: fl.,!:r.,
BarbaÉ ti.rrúrlúra 11!n..tá' .i:.61,4,]i,irar;r,
SERASÂ- Süa.!l.nnüJ6úe é;"rài ri i-r-:.r!r-r -l
dr"JàrdosrP:lu. !.'.r 'l! :t

mento de riorllura
ll - Alos do PodoÍ Logblativo

Náo há Íaa nte dala

Náo há publicaçoes para a presente datâ.

Oiário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruá Walfredo Brtlencourl de Moraes n" 222 - Cenko

Fone/Far (43) 3266€100
E{ail: diariooficral@nsb pÍ.gov.br- Site wut nsb pr.gov.bÍ

lll- Publkidrdo
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Detalhes processo licitatório

Mural de Lrcrtâçóes Municipais

}
TCEPR

niúrnã!ó€s 6. rr ';-
Eot tladê Ex€{ltora MUNtCipIO DE NOVA SANIA 8ÁRMRA

^no, 2018

ll. lrc taçáo/d spensa/ nex grbrldade; 28

tloaâ[dade'Pregão

Número Édrlal/Drocesso- j8/2018

I

i

pÍovcnr.nteile oÍ9âf, r\mo, rntêÍnrc'únàrr/ ululàtêràr§ dê ..êdrlô
instrt!rção Frnancêúa

acntratc dE EnlpÍstDro

Des(fldo Resumidê do Oblet.r' ContrataÉo de empíesa esp€\ctallzada na realrzôdo de eventos em comemoÍação

ao anrversário da cidade

Forma oe Alahção

Dôtêção orçanrentár a'

Preço már mo/Reíerêníâ ilê prêço -

RS;

Dàti de Gní;ôínenic io td Gl

Dàta da Aberturà dã5 Propostas

trO\,4 Dab dô Ab€rtura das ProBJsLss

Oata Canaehnrenlo

070021339203 1020243390390000

1{.263,13

13/0.1/2018

2610412018 Dàt'RêOlsÜo

Oata ReçLstro

t6t04l20tB

cPF: :r 27151 1958 {!eqp4)

@ffi

,J

VqIEI

htlps://servicos.tcê.pr.gov.br/TCEPRyMunicipal/AMUDêtalhesProcessocompía.aspx 1t1



t.,t1

OE CURMBAÀ PACIE{IE ROSANA R€IS NO DtÀ o€ OE

r0rs(r
2t16. ,'rzro3i. r.o$,od o.ú_ : i.o5o,6
PEIA DESPESA EMPENI.LADÀ, REFCRENTE A 3 íTRÊS) OARAS. PÁÂA
PAÂTICIPÂR DA VIII EÀCONIRO ÉSIÀDUAL OÀ REDÉ MÀE
PAÂÁit ENSE OO§ Or S 02 A Oa DE 

^AF[ 
OE 2OrA XA CTOADE OE

CURIÍIEA,, Íot Iô Ola:*
. 2E03

1l00,o(f
150,m

0,00_ t.2oo,ol
0,@ 150,00

1.20q@'

150.@

PELA OESPESA ÉMPÉNTiADA RÉF, A OI (UIJA) OIARIA PARA VIAGEM A
CURÍ'I8A PÁFA LEVAR I{O HOSPITAL ANGÉIIii^ CARON M CE'AOE
OE CURMIAA PACIÉNÍE ROSATIA REIS NO OIA O2 OE ABRIL OE 2OI&

1.050,0ú

ii
§

!
Í090

Tot.l dô Oi.: : 150,00 0,00 l5o.0o
? . DEPARTAIÉIíIO DE6AUOE

r2ro o - 2go3 150.@ q@ 0,ú
PELA OESPESA A'PENIiAOA RÉF, A O! (UMA) OÁRIA PARÀ tEl/AI{ NO
BCSPTALAXGELIM CáÂOlr llâ C|OAOÉOE GIJRrÍrgA OS P CTENTES
R( Al.lARETS É ROÔRIGOAIBANO NO 0lA09 OÊA8R[ OE2O|0

t50.00

o.@

Tor.l&J oia: i50.00 0.00 0,00
I;tà! .Crllo: , 2- 0_r 34, {

DÊ. ,O DÊASSIST 6OCIAL E PRRIIDENCIÀ.
11220 23/B 14@,@ O,@ 1a00.6

PEtA DÉSPÉSÁ EMPENIIAOA REFERE NIE A CONCESSÁO DE 04
(At]^IRO)DARIAS, PAÉA PAÂTICIPAR DE ENCONÍRO REGIOÀlÁL SUT
üocEr,âs. colrPE§iooo oE AFAsÍ^MEr{To oEor^07 DÉ A8nlL, ilÂ
ctoaoE oE Jo wrL(E.

tloÉ FaliÉ, lorc.uzoll

t.aoo.@
í,'100,00
1,260,00
9,i60,00

t.aur,oo o,(x,
1.a00,00 0,00
4,910,00 {6t0.@
L9t0,0o /4.6'10 oo

Êub S.ryb CctÉb C.r

cà,ü,râr-ar'íncrÀ7r6

0,oo

9
0_Qo

o,0o
,00.!0

Prefcitura Municipal de Nova S

$

h

Ávlso DE Lrtr-açÃo pREGÂo pREsENctaL N'2?/2018 - sRp
Obplo: Reg§úo de p,r\ps Dara svEoluâl coírlralâ{.llo de êfipí.sâ pà.4 presra§áo

4s s.tuiç.$ d6 lrvagún de vsícrlos da kolâ & M|'üõisIaÉo Muni.ipâ|.
Ipc. lÍêno. Preço, Po. Lol.
Ráebm. o dé Eírvâlooê. A!ê âs I3à30mtt. do diâ 26ôaI2018.
hiêo do Pr6gáo Oa Z6l04n018. À! 14lto0núr.
tuoço núEm: Rl19.a22,08 (dszono/s lníquàIE ánto! êyÍtlê 6 &rE íâãts s três

.2nlavos). ldoÍtnsÍa€s Coírplomenláíês: podeáo sêr oàti6âs em ho.áiú d€
6rp€dênl6 nâ P,êhilrrâ Muí*ipàl d! Nocâ s3nb 8#eÍã. 3ito à Ruá !ryhlíredo
BitlsncouÍt da Moíâôs n. ?22, Delo lonsr a3-3266-8100. por EmEil:
[s!q4üO!!b!Í a^& ou Éo dtê r]s.n$.ú.ey.h.

Novâ Sânra Báôara. 1 3J04r2018.
L.rco Ânrônio .L Ârtl. Nun.! - Píêgo€lro . Poíârlâ n' 0t!rl0í7

avrso DE LrctraÇÁo pREGÁo pREsElícrÂL ll.zuzoi6
obj€lo: coôtalâçáo (b âmp..!. r.pêciálüâdã nâ í€âl'zaÉo d€ €venlos m

co.rÉtrorBç& €o e.ü\,eÍ!árb óâ cíâd.,'l'ipo M.i.Í p.!ço. po.roG
R€crbimêolo dos Efl6lo?6:AIá á! 09h30Íiíi. do dià 2UO{n010.
ln'oô do Pí6S3o: Oia 26/04/]016, ê5 lotílon*r.
Pí€{o .ÍÉriíro:-Rl 1a263.33 (qoa!o.zê Êú, du:entos 6 sess€nLâ e lrêB íÉâis ê

úhlâs ê É3 c.ntâ!/B).
lnlo.!Í'âÉas CdrlpbmênLre!: podêráo !êrobl*lá! eíÍt hoÉio d€ upêúênle m

Prêílilurã Mdújpál d. tloy. Santa 8âóá6.'!ü10 à R!á WãllÍÊdo &BÊrEí d6
ríoÍs€s n' ?2r. p.úoloo.: a3í26€-õ100. po. ÉnE : lrrb.5{48à.Dr-$tüo0 ÍÉk)§lê
\tlturLtEl!(8lY h t{ovâ SanL Bárbârá, 1310/rÀ)'18.

rrc! Ârtônlo d. 
^i.L 

Nu..3 - Pí.soêlro . Portrílà n' 0t0Jil017

Âuso ôE ucrÍ^çÁo pREcÃo ELETRôNrco N. z./zolE. sRp
Obiêto. R.gÉrro de p..96 pãrâ ov€írlEl âqx!*;ão dê êqúpâmenlôs. mat6.úG d€

..íefl nag.m, Ínâlenais dofl lológJcos. E.dkàÍ'.ntos ê inlrlávsis.
Iipo .noÍ prcço, poí íem,
R. 'NÍO OAS PROPOSTAS: d,dl 08à00min do drâ i6/O4l20rE à!

07h59min! 26/'q20í8.
Àr_en ^â^.YASIchsoôtoomir&oElúÍtniôdodia26{X2018.

Nlcro oasEssÀo oE DTSPUTÀr
. LOCA!: lt*.bll.dg.b.'A..sso ló!

PrGço m{iíno: R3 3{2-25.79 (lre;
ê s€i6 rÊái6 e l.lã'b o mE côolalG

lnÍodnáçó€s Cdndãn Írlârês: po
PrêLírÀ_à Municpal (h Ndr Sàol2
Moí!É n' 222. pdo íoll!: 493260-€ 1

F:!&!!!.vrrpr!í NoYá ssiLâ tláôâ
U.rêo 

^nlônlo 
ft Â.slt tl'

avrso oE ucrÍaçÀo
Obiotoi aqubiÉô dê bâld€s, b€b€(

Da6 â SecrerzÊ Mu.*ipãl d€ Sâ':dâ
RECEBIMENTO OAS PROPOSÍI

ú éià27 t$t?014.
ABERTUR O S PROPOSTAS: d
tNlclo oasESsÂo DE otsPurÀi
LOCAL viíí-ul.o.9.ú'4.Êsso l«
P,eço dinÍE: Rl 33.160.00 (lhnt
hto.mâçÕê3 Cofi'dêmentaíê§: po

PÍEÍêilu.à Muniipal d€ ltova Sanl:
Molâês n'222. p6lo lo6s: 43.3?66ô1
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PREFEITURA MUNICIPAL

,-15

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPoN»ÊNcn INTERNA

De: Gabinete do Prefeito Municipal Dataz 1910412018

Para: Departamento de Licitações

Assunto: Esclarecimentos no edital convocatório

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, que seja realizado

esclarecimento em relação as datas solicitadas quanto a contratação de equipamentos de

som e iluminação, íazendo constar que no dia 1310512018, os referidos para as

comemoraçóes do Aniversário de Nova Sânta Bárbara, poderão ser dêsmontados.

Os equipamentos de som e iluminaÇão deverão ficar a disposição da contratante

111O5 e 12105120í 8, mantendo-se inalteradas todas as demais exigências solicitadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e

consideração.

ATENCIOSAMENTE

tc ondo
Prefeito Municipal

11 pt rrü
Data

Recebido por
Nome
,^ LU^IL



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA ",)5

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 l04/2018.

De: Comissão de Pregão

Para: Departamento Jurídico

Assunto: ÂlteÍação Termo de Referência do edital do Pregáo Presencial
n" 2alzOLA.

Prezado Senhor,

Veio a esta Comissáo correspondência do Sr. Prefeito
Municipal onde pedi que seja alteradas as datas da realizaçào do evento
constantes no Termo de Referência do edital do Pregão Presencial n'
28l2Or8.

Solicito Parecer Juridico acerca da necessidade de se
retihcar o editai, abrindo-se novamente a contagem dos prazos, nos termos
do § 4' do artigo 21 da Lei 8.66611993 ou se há possibilidade de correçào
através de uma errata.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

nlo de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" OaO l2Ol7

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa Bárbala,

Paraná- E - E-mails licitacaorAnsb.pr.eov.bt - uryrv. nsb.or.gov.bl



PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Aw. Walfredo Bittencourt de Moraes n9 zzz

Fone/Fax (o43) 3266-8 roo
E-mai[: prnnsb(ôns b.p..so'r.b. - Nova Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante; Pregoeiro do Município

Assunto: Alteração por erro de digitação no edital do procedimento pregão

presenciâl n, oz8/fi,

Veio a esta Procuradoria pedido de parecer acerca da

possibilidade jurídica da realização de errata em edital de licita âo , Para

correção de erro de digitação, sem que, feito isso, se abra novo pÍazo para

entreSa das propostas relativas ao certame.

E o breve relatório.

Conforme pontuado pelo Pregoeiro, o aÍt. 2r, E 4q, na Lei

* 8.666/g, dispõe que:

" Art. zr

g 4e @nlquer modificação no eáital exige áiuulgação pela mesma forma

que se det o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionaaelmente, a aheração não afetar a formulação

áas propostas,"

Pois bem, deve

dispositivo, que relata da

com relação à parte

de exceção à regra

se fitar aqui

possibilidade

final do

geral de

^)'
Págiía r de 7
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PREFEITURÀ MUNICIPAL DE NOVA SÂNTA BÁRBARA
Aw. Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz

Fone/Fax (o 41) p66-8roo
E-mai[: prnnsb@ nsb.pr.sov,br - Nova Santa Bárbara - Parana

necessidade de nova publicação e concessão d,e prazo pâra apresentação das

ProPosta s.

Com efeito, desde que a mudança não atinja diretarrrente a

formulação das propostas, não se exigirá a regra geral.

Vejamos alguns casos em que a eÍÍata Éoi aplicada e não a

republicação do instrumento convocatório, a fim de que tenhâmos ao menos

um norte:

ERRATA AO EOITAL DE LICITAçÃO

coTAçÀo PREVTA DE PREçOS No OO7 nLi

A CONFEDERAçÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO -

CBDU, através dê sêu Presidentg da Comissão Permanente de Licitaçáo, designado
pela Portaria n" 001/2017-CBDU, toma público para conhêcimênto dos intêressâdos.
que foi ÍealÉada correção no Editâl d€ Cotação Prêviâ de PÍêços no 007/2017. assim
como se segu9:

1- ltem 3.'1.4 - Edilal de Licitaçáo - Onde sê lê: 'A saídâ do caminhão para a
rêalização do râspBctivo transpoÍte de caÍgâs está prgvisto paÍa o dia 03/03/2017 às

th'(...). Leia-s€; "A saida do câminhão pâra a reâlização do rsspeclivo transporta dE

caígas está previsto paÍa o dia 0003/2017 às th'.

2 - Anexo ll - PropostE Comêrcial - Editâl dê Licitâção - As pÍopostas a s€rem
encaminhadas pelos licitântês deverão seguir o novo padÍão pÍoposto em anexo.

Tendo em vista que as alteraçóes 6cimá náo âí€tarâo signmcôtivamsnte na
íormulação das pÍopostas poÍ parte dos licitantes. visto que todos os licitant€s
habilitados s€ráo notiíicádos dê tal altêração, Íica mantido o pÍazo pâra rêâlização
do cêrtamê. qual sêja 1610312017 às 11:30h, sncêÍÍando o rêcêbimênto das
pÍopostas às 11:00h, perman€cendo inaherados os domais dispositivos esposados
no instrumento convocalório.

Zulmar Cardozo AÍaúlo
Comlssão PêÍmanêntê de Llcltâçâo

Presidentê

)
P àgir.zi de 7



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Âv. Walfredo Bittencourt de Moraes nq u zz

Fone/Fax (o4) 3266-üoo
E-mail: pmnsb@nsb.pr.gow.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

ESTAIX) DE GOIÁS
SECRETÂRI/T DE ESTÂIX) DE GESTÂ.O E PIJINEIAMF-NTO

Núcr-Eo DE LrcrrAçÃo, coNTturms, stjpRtMErvros E LocÍsrrcÂ

ERXÁTA DE LICITÂçÀO

PROCESSO N': 20170000500011 2.

A hegoeira, uo r.lso de suas atribuições legais, veur RETIFICAR a uuidade de
nredida descrira no sistema \r$'w.con)Drasnet qo.gov.br referelrte ao objeto do Pregào
Eletronico n" 002/1017, cujo o edital de licitaçâo ênconra-se postado junto âos sites
\r.t!'\i'.comPrasnet.go. gov.br e rr'w*.seqplan.eo.qov.br. passando â viBorâr corn a torreiçáo
discrinrinada abaüo:

Onde se lê: 4.000 Pacore(s) com 2 Kg

Leia-se: 4.000 Kg

Tendo em vista que a alreraçâo sLrpracitada interfere na elabolaçâo da proposta.

fica definida nova data de realizaçào do Pregão, para o dia 2010412017, er» sessâo pública
eletrônica, a pârtir das 08:30 horas (horário de Brasília-DF), anar,és do site
ryrtt,.comprasner.po.gov.br

Todos os deruais tennos e coudiçôes esrabelecidas no edital de Licitaçào e seus

anexos, pemlalecenr inalterados.

Esta errata está disponível no endereço abaixo ôu atrâvés dos "sites"
\r,\r,!v.colrrPIasrlet. go. gov.br e rvwrv.segPlan.so.gov.br.

Lise Rodligues Sllvelre Mnedr
Pregoeira

r,r3

----/'/

Pásfíí 1 d," 7



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz

Fone/Fax (o4) 3266-üoo
E-mai[: pmnsb(ônsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

iil

Gor'.mo do Eí.do .l,o Rio dc Ju.río
S.(ÍerrÍü dÉ Eírdo & CÍí.e . T.@logu

ILroàçlo C€ato UE}totino Eáôrl d. Zd. Oesl.

ERRÁTÂ 02

ALTERÁÇÀO DO EDITÀL DE LICTTAç'ÀO

.{ FTNDÂÇÀO CENTRO UXTV'ERSIT.ÁRIO ESTÁDI,TAL DA ZONA OESTE - UEZO tONrA

pÍrblico aos interessados a alteração do Edilal d€ Licitação abalro, relatt\o ao Pregio Eletrõrüco
n."006/l0l.l. tipo nreuor prêço. obJetlyanílo a cotrh'âtaçio de ser1iços de râtul€zÂ continuadr
de lirnprza, cotrsel\'âçâo e bigleülzâçto, jâl dlDngem ê copell agem, todos com ÍoruecimetrÍo de
mào d€ obr'â esperhllzada, conÍorme rspe(lncâçâo deÍrlhadr no Termo de ReÍel êncix -
Auero I.

Allera(Ào do llem 3.1 do Edilrl de Prcgno n'006/2014, que ptrssa s lel, e seguiul€ lrdâçâo:

.1.1. Â âb€Írna da presente licitaçào dar-se-á er sessão priblica. por rneio da INTER\-ET.
uredialte coudições de sepnualça - criptogafia e auteüicaçào - eul todas as suas fasÊs. dirigida pelo
pregoeiro designado. a ser realizada de acoldo corr a legislâçâo nenciotada no preámbulo desÍe
Edital- conforrrre ildicado abar-xo:

Iníclo acolhirneuto das las

Limite âcolLllnento da5 5la!
Dâl{ de abet'ture dat 5[as

Dâtâ dâ r'enllz ào do Precào
Processo no

Ti o \ÍENOR PRE GLOBÁL
i P[àzo Itl a ão até I (dois) dias (neis

0t/ltl20t {

ÁlterrsÀo do item 12.2.4 do Edltâl de PrÊgào D'006/201{, que passe a lel. a srgulDte rcdaçio:

I 2.2.4. QuallícicÀo Técricâ

â) Plor'â dG rrglslrc uo ( RIÁ/RJ E/OU CRQ/RJ. da erupresa e dc setts lesponsii[eit téclrrc(r5

com habiliÍação pnra aluação ern todas as árcas do objelo dÊrle projcto. .\ cou{rrot açào :erá teitl
aÍraves da Ceíid.ào expedida ou tisada pelo C REÀRJ.

b) Licençâ Ambietrtrl Stmplilicada coucedida pelo N'E^à (Irsrihlto Estaduâl do.\ubiente - RT)

Poskio Dir Mà ADo Eorlrlo
08 ll l0t{ 09h 00núr

IOl-l( l9 tl 201.1 09h 55núr
,r ulx l9 l2 l0l.t l0h 00uin

l9 l3 l0 t.t t0h -10ruil
E-26t002t602i20t4

Data da publicaçâo

PoItal
PE 006/rtNilnero da Licitação no Portal

P áglna 4 àe 7
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SÀNTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes nq zzz

Fone/Fax (o4) 3266-üoo
E-mail: pmnsb@ nsb.pr.sov.br - Nova Santa Bárbara - Parana

Gorcmo rio Esado do Rio de Jraoro
St§Íctaff dê Estâdo d. Crêru c Tcolo8la

Fuúd.ção CcaEo UÍritcrsiiiÍio En ór..1 dâ Zd. Ocir

c) Col))pÍo\-açào de aptidào pala deselllperúo de atir-idades peltillelltes ê colnpirliYei) el[
camctêristicas. qtralrtidades e prazos coul o objeto desta licitaçâo. rrrediarrtc apresentaçÀo de rulr ou
mais atestado(s) de capacidade téalica ellúrido poÍ pessoa ju'idica de direiÍo púlico ou prit ado.
devidanrenre Íegisuada(s) no Íespecti\-o conselho- elu Donle da licitante- eulitido(s) erl papel
timblado da eDtidâde. consÍaudo o C\:PJ da r»esnrâ. que cor»pÍo\'Ê(nr):

I - Aplidao para deselnpe,üo de atiridade peÍtixelrte e conrpatível em ciuacterislicas e qrmnlidÂdei
cour o objeÍo desta licitação, denronstraldo que a licilante adrúús[a ou adnunistlon sen'iços <le

lirnpeza. lúgiene. consetlaçào e atividades arxiliaÍes. colrl no rlriúno. 50o'tr (ciilquenÍa por cêllro)
do nrunero de eurpregados que serão necessários para strpú os poslos coutmtados er» decottêucra
desta licitaçào. cujâ pÊrrêlÀ de mâlor. IelevÂucla é fl prcstâsào de seniços «le limpez:r,
cotrserr'âçâo e higienizasào, J$r'dlnâgem e copeirâgeD.

II - Será âceilo o sornâlórlo de al€stfldos e/ou declirnções dê p€r'iodos cotrcomilírDÍes pnlir
compl.ornI n capatidnde técnlca-

O edital se eucouÍm disponível lro endeleço eletônico §"R'tv.comDlastri.8elat e no portal eleno ico
da Fundaçào Ceutro Univelsitário Estadual da Zoua Oeste - LIEZO na páglra rrrrrr-.uezo.rj.go'r:br.
opção "Licitâções" podendo, allernativaurenle. ser adquirida ruua via inrpressa rnediante a pemlúa
de pemurla por 02 (dois) CDS-R\V viryel§ (regrar'áveis). 700N{B / 80 nün. acondicionados eru

erubalageus plásticas rigidas. na Cooldelaçào Adnúüstrativa - PROADFI. na .{r'erúda ÀÍauucl
Calcleila de Alvarenga. l-20J- hédio I. 3" andar. Sala 303, Coordelaçào Âdnúristrativa
COAD,/PROADFI. Campo CrÍande. Rio de Janeúo/RI. de 2" a 6" felÍa nos horános de 09h00urrn às

I lhoonun e de 13h00 as 17h00 ale dois dias titeis anleriores à abenrua do cenaure

Obserrre-se, a rigor dos exemplos acima, a errata se aplica

à correção de elementos como datas (confo.me errata da Confederação

Brasileira do Desporto Universitário), pesos e medidas (conforme erratâ do

Governo do Estado de Goiás) e requisitos secundários (conforme errata do

Governo do Estado do Rio de Janeiro), donde o primeiro caso; de datas, se

aplica de maneira analógica ao caso corrente, isto salvo melhor juízo da

assesso ria técnica,

C a";
-.i!
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
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Fone/Fax (oç) 3266-üoo
E-mai[: mnsb nsb ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

i:,2

r.

Por outro lado, deve se verificar se a errata é

correspondente com as inÉormações dos respetivos processos licitatórios, a

fim de ser transparente o erro, caso contrário, a errata funcionaria corno

ferrâmentâ de alteração dos rumos de uma licitação em curso, !a!:ee p".

interesses escusos.

No caso em voga, em análise ao pedido de contratação

Feito pelo Gabinete do Executivo Municipal, ern que pese nele seja constante

o anúncio de que as festividades se darão de lt a r3 de maio do corrente ano,

são feitos os seguintes pedidos; ol) de locação de som e iluminação, com

desmontagem eÍr. t4/oS e 02) contratação de show para o dia o/o5, pairatd,o,

assim, um certo limbo acerca do dia r3.

Tal lacuna, no entanto, parece ser colmatada com as

propostas para a Éormação do termo de referência, nas quais são previstos

dois dias: um pâra a locação do som e iluminação e o outro Para a

apresentação artistica.

Logo, parece possível vislumbrar o erro. De igual forma,

diante do erro, é até uma obrigação esc[arecer aos licitantes.

Por [im, tendo em vista que a hipótese, se não for

idêntica é semelhante às erratas da Confederação Brasileira do Desporto

lJniversitário e do Governo do Estado de Goiás, e salvo se o conhecimento

técnico não o permitir - ressal.,ando a carência de conhecimento técnico do

signatário, será possível a realízação de errata do edital de licitação.

E o que opino.

Página 6 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SÂNTÀ BÁRBARÂ
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Nova Santa Bárbara, 19 de abril de zor8.

i ,J

a.-,-/

GabrieI
.A

nreida de Jesus

Procurador Municipál

I
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- Ê- Ístado do Parana

ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PR.EGÃO PRESENCIAL NO

2Al20ta

Errata do termo de referência do Pregáo Presencial n" 2812OI8, ern razào

de erro de digitação:

Onde se lê:
CONTRATAçÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E BANDA PARA
REALIZAçÃO DE SHOW para a festa de comemoração do aniversário do
município de Nova Santa Bárbara, nos dias Il,12 e 13 de maio de 2018.

Leia-se:
CONTRATAçÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E BANDA PARA
REALIZAçÃO DE SHOW para a festa de comemoração do aniversário do
município de Nova Santa Bárbara, nos dias ll e 12 de maio de 2O18, sendo
que no dia 11 de maio de 2018 deverá ser disponibilizando os equipamentos
de som e iluminação constantes no item 2.1 do Termo de Referência e no dia
12 de maio de 2018 deverá ser disponibilizando os equipamentos de som e

iluminação constante no item 2.1 e a Banda para realizaçâo do show,
constante no item 2.2 do Termo de Referência.

Nova Santa Bárbara, 19 de abril de 2018.

Ma o Âssis Nunes
goerro

rtaria O8O l2Ol7

Rua Walfredo Bi(encoun de Moraes n'222, Centro, z 43.3266.1222, :l - 86.250-000 Nova Santa BáIbaIa. I
Paraná - tr- - E-rnails licitacaoaÍinsb.or.sov.br - rvrvt.nsb Dr.qor'.br



JÍ.

Poder
Executivo

Ano V

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

Edlção N' 122í - Nova Santa BáÍbara, Paraná. Quinta{eira, í9 dê Âbril de 2018.

| - Atos do Poder Erêcúivo

L

ERRAT DO TERMO DE REFE IAL 18

ErÍata do leÍmo de reÍerência do Pregão PÍesencialno 28120'18, en rczáo de erro de digitação'

0nde se lê:

CoNTRATAçÃO DE EQUIPAMENTO DE SoM E BAt'lDA PARA REALIZÁçÃO DE SHOW para a Íesta de comemoração do aniversário do municipio de Nova
Santa Bárbara, nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2018.

CoNTRATAÇÀO DE EQUIPAMENTO DE SOM E BANOA PARÂ REALIZAçÃO DE SHOW para a Íesta de comemoraçáo do aniversário do municipio de Nova
Santa BáÍbaía, nos dias 11 e 12 de maio de 20'18, sendo que no dia 11 de maio de 2018 devera ser disponibilizado os equipamentos de som e iluminação constantes
no item 2.'1 do Termo de Reíerênciâ e no dia 12 de maio de 2018 deverá ser disponibilizado os equipamentos de som e iluminaÉo conslante no item 2.1 e a Bânda
para Íealizaçáo do show, constanle no item 2.2 do Íermo de ReÍeÍência.

Novâ Sântâ Báôâra, 19 dê abril de 2018

Marco Antonio de Assis Nunes
Pregoelro

PoÍlaria 080/2017

c0NcEssAo DE DIARIA N.103i2018

0 Preíeilo do Municipio de Nova Santa BárbaÍa, Eslado do Paraná, usando das alribuiçoes que lhe são conÍefldas por Lei, lendo em vista as Lqi§
líunicipais n" 809/2016 e n'771i2015, bem como, lnsÍuções Noímativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

Servidor:
CaÍgo:
Secretaria/0epartamênto
Valor (R§):

D,{i,loi
0,, .rvo da Viagêm:

Data do Pagamento
No do Pagamento:

ERIC KONDO

PREFEITO

GABINEÍE
R$ 200,00 (Duzentos Reais)

CURITIBA.PR
SOLICITAÇAO E 1 (UMA) DIÁR|A SEM PERNOITE, AO PREFEITO ERIC KONOO. PARÂ CUSÍEAR DESPESAS EM VIAGEM NO

DIA 17 DE ABRIL OE 2018, ONDE ESTAú CUMPRINDO AGEIiDA OFICIAL COM O PRESIDENTE OA CÂMARA MUNICIPAL, NA
CIDADE DE CURÍÍIBA.PR.
19/04/2018

2457t20'.18

ERIC KONDO
PreÍeito Municipal

ll. Atos do PodeÍ slalivo

lll- Publicldade
Não há blica nte data

Náo há publicações para a presente data

Diário Oficial Eletrônico do Municapio de Nova Santa Bárbara
Rua WalfÍedo Bittencourl de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 32664100
E-maiI diâíioolicial@nsb.pÍ.gov.bÍ

www.nsb.pÍ.gov.bÍ

DÉ:fEílô J5s nril. por Ccn.r.dai l-r ! ; i\i... s.r'll
8árbáíà PÍeíeruÍa t1ü.iopal 955ú1C8naEo16c Àa ;Éi,ii)

Suà ául.Íxkr(,áae e g3rãrt,da íe.aê çLe;,iLãtr:ri. ;1ilê.
n.'âon,ànã 6nt ln,IIi,Ê sbl

B
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ov.Á coNSoDoaDA

q*G. C?úr.d. Llqrrló.

L,rda bôt rirô rg râôlrÍao dô 6.tr do É.a.ol

craÀ{Íaoêv toREs

tddiíô,Í.ít.C..-d5ú ,

úrtr t aaáda Ê, rL..r4& dc §.4d. É...r.1

d ^íá sêÍ di3pontbitizando os 6quipamênloB dô som B llumineção''.n^ ? I s â Banda pârá ,êali.a Éo do 3how, comtánls no il6m 2.j do

. Sar '^ /^ iuÍlde 2OrB.
1r : Nunê!_ pr.go.ko - pôrtâri. O8O/201?

rl,r§cFrÇÀo Eú

NÁO PaOCESSÁDO3.
o., FrEÊcÍcrô

TERMO OE HOM
PREGÃO I

,rol 17 (dezass€te)dias do Í
(2018), em rneu Gabifletê, eu Eíi
ãlÍrbuiÉês lêgâis, HOMOLOT
Eterrõíico n.. 13/20í8, dêstinad
equipânenlos de inÍOímâlica, nx
SêôâlÂÍiE Mrinrõpal de Saud€
menorês preços. sendo eli
05.246.960,10ü)143, num valor (

e um rerrs), C|RúRG|CÂ SÃO
CNPJ n' 07.626.77ü0001-60, r
oil€nlâ ê quaúo rêâis e tnntâ
COMÊRCEIO oE MÓvEIS LTD/
de Rt 1.347.67 (um mtt tí6:en
c€^rãvô.), waM LtctTÂçÔEs r
vâh. de Rts 2.074,49 (dois ínil
c.ntâvôs), JS STMOES EIRELI tü

R! 6.797.94 (s€is mil, sêlêcenro
MUNDI EQUIPÁrtiENTOS MÊO
EIRELLI'ME, CNPJ n' 20.371.3
mil. tÍezentos s vinte e sete re
MATERIÂL MEDICO HOSPITÀI
vâlo. d€ Rl 3.13,{,84 (tíês ín'1, I
cê^rrvos), Ds MÉolcA DtsTt
! 4.720,6a8/0O01-S9, num valoÍ
quat orêais).AGNUSCOMERC
n' 14.676.091/0001.9{, num vr
VMLX COMERCIO OE EQUIF

Pr"16.r+,,ra Municipal de Nova I

ÉRRÂÍA oO TERMo DE HoMoLoGAcÀo EADJUDIcAcÀo
PRÉcÃo ELErRôNtco li..17r2oÍ8

_ Emta de PublicâÉo do Têrmo dc HoÍrologação e Adiudicàçáo do pregáo
Elêtônho n' 17n018. pubIKáds no Oiâdo OÍciai Êtetúnico. 6d_iÉo 1219,1m
1 7/0412018. B no Joínal AC Jad. Rêgonal, .m I 6/]O4nOr B, s€ndo ouê.

ONdé. T6 Ià: TERMO OE HOMOLOGÀÇÃO E ÀOJUOICAÇÃO PREGÃO
ELETRôNtcoN.7áorB

teb..€. TERMO DÉ HOMOLOGAÇÃO E ADJUoICAÇÃO PREGÃO
ELErRôNtcó N.17r2orB

Norô Ssnla Bárbã6. l8de.hÍitdê2018.
Erlc Xondo , pr.ílito Muntcip.t

ERRÂTÀ oo rÉRMo oE REFERÊNCh oo
PRÉGÁÔ PREsENcIAL N. 28f2o1s

EEat. oo teÍno de rêÍcÉmia do Plrgáo prÊsencial ná 2812018, em râráo d6
oíodcdEi!açáo:

Ofldo se ré: CONTRATAÇÀO DE EOUtpATiiENTO DÉ SOM E BÂNOÂ pÂnA
REALIZAÇÃO oE-SHO\,{ paá â tsstá (tê com.moraçlo do âniveÍsáíio.do.
muÀiclp,o dâ Novâ Sante Báôâíâ. nos dias 1! , i 2 o 13 dê mab d6 ZOI B.

Lote-sâ: CONIR TAçÀO OE EOUIPAMENTO OÉ SOM E BANDA PARA .

REAIIZÀçÀO DE SHOW p6rá a Íestâ de coÍnêÍnoráç6o do ânivêrsáÍio do'
municlFio dc Nova SBntâ Báôar., nos dtas tl e I 2 dê málo de ZOIô. s.ndo que :

no dia 1 1 de mâio de 2018 dev€rá t€í disponitilizândo os oquiFmentos ds soi e
ilumin6Éo Eonsr.nlâE no iteIrl 2.1 do TeÍÍlo ds RetcÍÊnciâ e Íro diâ ,2 ds Ín€io d€

0,00

5.í,.-ra5 57

o.00



19t04t201a E_mâ,1 de lsmwêb _ SoluÉes para lntemet _ EÍrala do Íêrmo de referêncra do Editaldê prêgão presencial n. 2Bl201g

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr. gov.br/ismWeb f1 1

c'3i'

Errata do Termo de referência do Edital de Pregão Presencial
n'2812018
l nre n sag en r

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara 19 de abril de
<licitacao@nsb.pr.gov.br> 2018 11:34
Cco: cibelleavila@yahoo.com, vbp-martha@hotmail.com,
bruno.rodrigues@conlicitacao.com.br, reginaldosus@hotmail.com, Confiança
Contabilidade <Confiancacontabilldade@outlook.com>, Paulo Roberto moreira
<paul_ozjr@hotmail.com>, juridico@tecnolamp.com.br, jornal.danielml@gmail.com,
Gilson Villatore <gilson@maxxilocacoes.com.br>, Tarsila Andrade
<tarsila.andrade@crlicitar.com.br>, clubedecomprassc@gmail.com, Alan Carneiro
5planbcar@hotmail.com>, sumaia@ativalocacao.com.br, Marcos Valentim Damasceno

.valentimproducoes@hotmail.com>, Braga <deltashow@sercomtel.com.br>, Bruna
Peres <brunaperes@ativalocacao.com.br>, Som do Bodi Sidnei
<somdobodi@hotmail.com>, Fernando Figueiredo <bandaaquarius@gmail.com>,
contatobandaozl @gmail.com

Bom dia,

Vossa empresa fez a retirado do edital do Pregão Presencial n" 2812018 através do
site e/ou email do MunicÍpio.
Por esta razão estou enviando anexo a errata do Termo de referência .

Att,

Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Teleforte (43) 3266-8114

Errata-Pregao-28-201 8.pdf
67K

https //mail.googtê.com /mai7rtOl?u1=2&ik=1463514Md&tsver=svcFoZ3qpyc.pt_BR.&viêw=pt&search=sent&lh= 162de544c4ebc206&srml='l62de544c4ebc20

Ê
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ORGANIZAÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS SS LTDA M E

R;VergÍlio Jorge. 293- Jd. San Remo - TeleFax (43) 3327.5762-CEp: 86062-260-
l-ondnna Pr Celular ({3) 9919 i2 {0 e-maitr dctrds ho\v'.ri ssrllnr rct conl br

CNPJ 78 loi.l7{/000t.50
. 1.9E9.2018. 29 Anos Fazendo Festas

A PreÍeiturâ l\lunicipal de Nova Sântâ Bârbârâ Pâraná
Ref- Prêgâo Presenciâl N" 028/2018

Ao Ilustríssimo Senhor illarco Antônio de Assis Nunes Pregoeiro

REQUERII\IENTO
Eu José Braganceiro dâ Silvâ, Repres€ntânte legal da empresâ â cimâ venho mui respeitosamente,
Solicitar sa possivel um âdêndo no editâl em epigrâfe conforme segue abaixo

Solicitaí que a empresa possua regisko no CREA e Engenheiro Eletricista ou Elétrico com registro no CREA
Coníorme segue alteração no município de Lupronópolis.
ISTADO DO P{IL\\,\
PRIIIT]ITL]RA DE L(iPIONÓPOLIS
CNPJ 75 E15.5 I tí1001-03

-etilicâçào 
dc Edirâl

nL N'01/10t7 - PRECÀO pRtSLNCt,\t N.03r0t7
A PrcÍirrura Níunrcipal de Lupionópl15. loma Púbhco a Retificaçâo a rcguú discn rnada.
I .^llcração dos lleDs 8.1..1.8.1.1.8.1 5.8.1.6
2 - hclusào do ltenl ll l 7 pârr a Definiçào da Quâlilicação lécnica
Lupionopolis, 08 de FcveÍeiro de 2017

]OSE ÀNTONIO Gt]RÔNI]!íO
Prefe o Jho cryúl

FICOU -,ISSITI

8.1.3. DocrrDentos Relativos a Qualificação Técnica:
8.1.3.1 - ce.tlficado de registto no CREÀ (dô estaco seCe da i.icltal]te), p€ssla
juriclica,
com o responsável técnlco engenhelro elétrico ou eletricista, vincltlado a
empresa, em
Yrgência;
8.L.3.2 - certiiicado de registro jurrto ao CREÀ dos responsáve.I técnico,
vincufaCo à
empresa,
8.1.3.3 - ConprovaÇào .le quê o(s) Responsár'e1 ieis) Técnico(s) indicadc(si .el.

^.rlrcrtanae:êrtence (n) ôo seu quadro permanente: c.1) À comprovaÇão se fará rnedienr:e: c.1.1j
apresentaÇão cie vinculo trabalhista (registro em carteira de trabalho e
previdê.1cia social -
CTPS e ficha .le empregado) em sendo o prcffssional empregacio do lrcrlarce c;;
c.1.2)
apresentaÇão de contrato social, em sendo o proft-ssional rntegrante do quadro
societário do
fr.itante ou; ..1.,1) apresentaçãc de contrato Ce prestaÇão de serviço regldo peLa
fegislação
c|Jii, celebrado entre o proflssional e o LiciLantê.
8.1.3.4 - CAT (certidão Ce acervô técnlco) emitido pelo CREA, em nome do
responsáveL técnico
ieng. Eié:r:i.o ou êletricista), referente desempenho da atrr/1dade/ per:-r,é.-:ê :l
obj e!o ca
lici.tação, por execuÇão de serviÇos cle sonorizaÇào.

José Braganceiro da Silva
RG r.M7.99J-r CPF. r72.229.669-00

Att

Londrina l8 de Abril de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA |'13

CORRESPONDÊNCIÂ INTERNA

Nova Santa Bárbara, 18/04 l2Ol8

De: Pregoeiro

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Requerimento referente ao Pregão Presencial n" 2al2OLa,

Prezado Senhor,

Solicito parecer jurÍdico em atenção ao requerimento
apresenrado pela empresa ORGANIZAçÃO DELTA EMPREENDIMENTOS
ARTISTICOS SS LTDA - ME, que pedi que seja acrescentado no edital do
Pregão Presen cra.J, n' 2812018 a exigência de apresentaçáo de documentaçào
de qualificação técnica, conforme anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ma q de Âssis Nunes
Pregoeiro

Portaria n" O8O I 2Ol7

Rua Walfredo Bittencourt de Momes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná-E-E-mails-li o nsb ov.br - *rnv.nsb.Dr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Av. Walfredo Bittencourt de Moraes ne zzz

Fone/Fax (o 41) 1266-8rco
E-mai[: pmnsb(ô nsb.pr.sov.br - Nowa Santa Bárbara - Paraná

Parecer jurídico

Solicitante: Pregoeiro Oficial

Assunto: Impugnação ao edital do pregão presencial n. 028/18

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica pedido

de parecer acerca do acolhimento ou não-acolhimento dâs razões de

impugnação ao edital do pregão presencial n. oz8/18, lançadas pela empresa

Organização Deha Empreendimentos Artísticos SS ltda.-Me., que fundamentou e

ao final pediu que constassem no edital as exigências, como requisitos de

habilitação, de que a empresa licitante tivesse o registro no CREA, de que

fosse assistida por um engenheiro eletricista e de que este tivesse o devido

registro também no CREA.

E o breve relatório.

Em resposta aos apontamentos da impugnação,

além do fato de que a fiscalização acerca dessas constânciâs se refere a ôrgáo

específico, com corpo de funcionários

assente na jurisprudência que tais exigê nclas so pqderiam (pod"rirm po.que

já são fiscalizadas por outro órgão) ser requeridas no momento da

contratâção, e não na parte das exigências de habilitação, sob pena de

frustração ao certame público. In aerbis:

ij3

es ecializado no caso o CREA, é

Página r de z



.'l 1
PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE NOVA SANTA BÁRBÂRA

Âv, Walfredo Bittencourt de Moraes na zzz

Fone/Fax (o43) 3266-8roo
E-mail: pmnsb(ônsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

"... este Tribunal tem jurisprudência firme no sentido àe que a exigência de

registro ou aisto no CREA do local de realização da obra licitada somente

dar-se-á no momento áa contratação. Nessa linha, cito as Decisões

Plenárias 27g/r998 e 348/1999, o Acóráão 979/zoo5-Plenário e o Acórdão

9 9z/ z o o7' Pr ime ir a C â,m ar a.

6. O entenilimetto h TÀbuaal funilameata-se no pincípio constitltcioflal

ila uaioetsaliihih ile participação en lícitaçíes, imponü-se a ato

conraocaltório o estabelecimento ih regros qtre túantdm d seleçAo ilt
proPostd rnzris oant4iosd para a AilministÍaç:ao, oeihAts cl,áusrlas

ilemecess ,as ou inadequafus qrue ftstriniún o carátr competitioo do

cqtame," (Acóráão ne 772/zoog, Plenário, rel. Min. Aroldo Cedraz) -
grifos.

No mais, em que pese o Município ter elegido

alguns requisitos que esbarram na competência de outros órgãos, não o

precisaria, tendo em vista a legitimidade deles em Fiscalizar os administrados

e a competência para punir quando em desacordo com a Lei.

razões de impugnação I

Artísticos SS Ltda.-Me.

Sendo assim, opino pelo

ançadas pela Organização

acolhimento das

Empreenáimentos

não

Deha

E o parecer, salvo melhor juízo

I
Nova Santa Bárbara, zo de abril de zorS

Gabriel A ida sus - ad.,ogado

P ágina z de z
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PREFEITURA MUNICIPAL
l'!)NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

P:gIeeer tllLComi;srto de Presão

Edilal: Pregão Presenciil n" 28/2018

A Comissão de Pregão da Prefeitttra Municipal de Nova
Sanía Bárbara, designada pela PorÍaria n" 080/2017, em atendimenÍo a intpugnação
ao editol apresentado pela empresa ORGANIZAÇÃO DELTA
EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS SS LTDA - ME, tendo por fundamenro o
conIido no porecer jurídico anexo, resolve INDEFERIR a impugnação apresentado.

Comuníque-se o empresa, bem como publique-se o presenle

decisão para se garantir a lransparência e publicidade necessária a todos os aíos da

Adntinistração.

Nova Santa Bárbara, 20 de abril de 201I

M0 nio de Assis Nunesrc
Pregoeiro

Elaine Cris a Lutlil os Sanlos

Eqttipe e apoto

-- t ),
1-

'--lolliny §mere Sotto

Equipe de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, S 43. 3266.81 00, [< - 86.250-000

Nova Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail lic itacao@nsb.pr,eov.br - rvrvrv.nsb. pr. gor'. br



;- "; ismWeb licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>
rl , Blr

Requerimento Pregão Presencial 028/1 8
3 mensagens

Braga <deltashow@sercomtel.com.br> 18 de abril de 2018 09:32
Para: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>

# Livre de vÍrus. ww\^/.avast.com

,4t04t201B E-mail de lsmweb - Soluçôes para lnlernet - Requerimento Prêgão presenciêl 028/18

E Requêrimênto N S Barbara.doc
49K

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
Para: Braga <deltashow@sercomtel.com.br>

,\)

18 de abril de
2018 09:36

Bom dia,

Recebido.

Att,

^q01 8-04-1 I 9:32 GMT-03:00 Braga <deltashow@sercomtel.com.br>:

s Livre de vírus. ww\,v.avâst.com

Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefonc (43) 3266-8114

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara 20 de abril de
<licitacao@nsb.pr.gov.br> 2018 16:11

https://maal.googlê.com lmaillolol?ut=2&tk=1463514Md&jsvêí=sDW4 EAd-X 1k pt_BR.&view=pt&seaích=sent&th =162e477ó2a943026&siml='162d8bdaBa385l



.2õt04t2018

Para: Braga <deltashow@sercomtel.com.br>

Boa tarde,

E-mail de lsmweb - Soluçôes paía lnternet - Requêrimento Pregão Presenciâl 028/18

. -t,

Segue anexo resposta da Comissão de licitação quanto ao questionamento
formulado por vossa empresa e parecer jurídico.

Att,
[Texto clas rnensaUens anteriores ocultol

2 anexos

:] ParecerJuridico-Pregao-28-20'l 8.pdf
298K

:l Resposta-impugnacao-Pregao-28-20í 8-Delta.pdf
3ôK

htlps //mâil.google.com lmatllul0l?ut=2&ik=1463514Md&jsver=sDW4 EAd-X1k.pt_BR.&view=pt&search=senlEth= 162e477b2a94302ô&5rml=162dBbda8a385a
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CERTIDÃo SIMPLIFIGADA páqina: oo1 , oo2

Certificamos que as inÍormaçÕês abaixo constam dos documêntos arquivados nesta Junta Comercial o são vigent€s
na datâ da sua expedição.
Nome Empresarial
PLÂNTIPAR COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI . ÍUIE

Natureza JUIídica: EMPRESA INDIVIDUAL OE RESPONSABILIDADE LTOA

SECRTTARIA DA MICRO t PTQUTNA'TMPRISA'
DTPARIAMTNTO DE REGISTRO TMPRTSARIAT I.INTIGRAÇAO- -- :- ' turrrrÀtoMtRcrAl oo pnnnnÁ ,

Número de ldêntiíicação do Rogistro ds
Empresas - NIRE (Sode)

41 6 0040í49-2

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

26/10/1983

CNPJ

77.686.608/0001.46

Data de lnicio
de Atividade

't 1Ítl11983

Enderoço Complêto (LogradouÍo, No e complemento, Bairo/Dlstito, Municlpio, UF, CEP)
RUA BARONESA OO SERRO AZUL, 3í, CENTRO, PONTAL DO PARÂN Á, PR,83.255{00
Objêto
coMÉRcto vAREJtsrÁ oE MEDtcaMENTos vETERTNÁRros; coMÉRcro VAREJrsrA DE ANrMArs vrvos E ALTMENToS
pARÂ ANrMArs DE EsrMAçÃo; REpRESENTANTES coMÉRctAts E AGENTES Do coMÉRcto DE MATÉR|AS-PR|MAS
AGRicolAs E ANrMArs vrvos; REPRESENTANTES coMERcrArs E AGENTES oo coMÉRcro DE coMBusrivErs,
MtNERArs, pRoDUTos srDERúRGrcos E ouíMtcos; REPRESENTANTES coMERcrAts E AGENTES Do coMÉRcro DÉ
MADEtRA, MATERTAL DE coNsrRuçÃo E FERRAGENS; REpRESENTANTES coMERcrArs E aGENTES Do coMÉRcto
DE MÁeu|NAS, ÉeutpAMENTos, EüBARGAçÕES E AERoNAVES; REPRÉSENTANTES coMERcrÂrs E aGENTES Do

Y

coMÉRcro DE ELEÍRoooMÉsIcos, i,tóvEts E ARTtcos oE uso DoMÉsrco; REPRESENTANÍES coMERcrArs E
AGENTES oo coMÉRcto DE TÊxrErs, vESTUÁRlo, cALçADos E ART|cos oE VTAGEM; REPRESENÍANTES
coMERCrArs E AGENTES Do coMÉRcto DE pRoDUTos ALTMENTíctos,BEB|oAS E FUMo; REPRESENÍANTES
couERcrArs E AGENTEs Do comÉRclo DE MEDTcAMÉNÍos, cosmÉTrcos E pRoDUTos DE pERFUMARTA;

REpRESENTÂNÍES coMERctars E acENÍES oo coMÉRcro DE tNSTRUMENToS E MATER|ATS oDoNTo-MÉDrco-
HOSPITALARES; REPRESENÍANÍES COMERCIATS E AGENTES DO COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRÂS
puBLrcÂçôES; REpRESENTANTES coMERcrars E AGENTES Do coMÉRcro ESpEcrALlzADo EM pRoDUTos;

REpREsENTANTES coMERcrars E acENÍES Do coMÉRcto DE MERcAooRtAs EM GERAL, sERvtços oE
I oacmrzlçÃo oe rEtRÂs, coNGRESSoS, ExpostÇôEs E FEsrAS, sERvtços DE ALTMENTAçÃo pARÁ EvENTos E

REcEpÇÕEs - BUFÊ, ALUGUEL DE MóvErs, UrENSÍLros E APARELHoS DE uso DoMÉsnco E pEssoAL,
rrstnuueHros uustcArs, ALUGUEL DE pALcos, coBERTURÂs E ourRAS ESTRUTURÂs DE uso rEMpoúRto,
ExcETo ANDATMES, pRoDUçÃo irusrcaL, sERvrços DE MúsrcAAo vrvo, sERvrços oE MústcA MEcÂNrcA,
ATtvtoAoEs DE REcREAÇÃo E LÂZER, ARTES cÊNtcas, EspETÁculos E ÂTtvtDADEs coMpLEMENTARES,
pRoDUçÃo, oRGANrziÇÃo E pRoMoÇÀo DE ESpETÀcuLos ARTÍslcos É EvENTos cuLTURA|s.i:j ,

Capital: R$ 78.800,00

i (SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REÂIS)

capital lntegralizado: R$
(DEZ REA|S)

10,00

Microempresa ou
EmpÍêsa de Pgqugno PoÉe

(Lel no í 23/2006)

Miçroempresa'

Prazo do DuraÉo

lndeterminado

Titular
Nome/CPF

JOSE GASTAO NUNES

o57 .112.617 -77

Adminiôlrâdor

Slm

lnlcio do
Mandato

23t04t2014

Término do
Mândalo

xxxxxxxxxx

Ultimo Arquivamento

Oata:05/07120í6

Ato: ALTER çÃo

Número: 2016405818,1

EVENTO (S): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
Sfatus

COM IMPEDIMENTO J

Situação
REGISTRO ATIVO

IAL

14t271510-4

tilrilIililililtflilil]ilffi[flI

PARÁNAGUÁ - PR, 25 dC AbrII dE 2018

LIBERTAD BOGUS
tlAL\

\.

1..,
.,t::

'i ili'rtlfi'rlft,

e"-j

l-
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éôntinuagão CERTIDÂo SIMPLIFICADA páqina: ooz, ooz
CeÍtiÍicamos que as iníoÍmações abalxo constam dos documentos arquivados n€sta Junta Comercial e são vigêntes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
PLANTIPAR COMÉRGIO E EVENTOS EIRELI - ME

Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIOUAL DE RESPONSABILIDADE LTOA

. Número de ldentiíicação do Registro do
Empresas - NIRE (Sedo)

41 6 0040149-2

CNPJ

77.686.608/000í.46

l

Titular
NomeICPF

JOSE GASTAO NUNES

o57 .372.647 -7 7

Admlnislredot

Sim

lnlcio do
illandato

23t042011

Térmíno do
Mandôto

xxxxxxxxxx

Último AÍquivamento

oata: 0í07/2016

Ato: ALTERAçÃO

Número:2016i1058'184
Situação

REGISTRO ATIVO

Sfetus

- 
SECRITARIA DA MICRO E PTQUINA'IMPRTSA'

DTPARTAMENTO DE RECISTRO IMPRISARIAI- t-INTIGRAÇAO
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Evento (s): ALTERÂCAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Observaçôes:
sl-oouEio(s)
JUDICIAL: PROCEDER A AVERBAçÃO DA INDISPONIBILIOADE DOS BENS EM NOME OA EMPRESA GTN PROOUÇÕES
ARTÍSÍcas LTDA ME (cNpJ: 07.í2ir.i+88/oooi{8} E_ DE JosÉ cAsrÃo NUNES (cpF: 057.372.647-27) E GRETCE BoDzrA(
(cpF: 004.251.219-09) NAS EMPRESAS SUPRÂ, ATÉ O LTMTTE OE R3 457.693,í,t OFÍCIO N.610/2014 EM 30'0612014 DOS
AUTos oE aÇÃo crvrL oE tMpRoBtDADE ADMtNrsrRATrvA No ooo6o35€0.2014.E.16.0028 DA r. vnna ol rnzetoÀ
púBLtcA oE coLoMBo/pR. pRorocoLo: 14t4243214, 14t4243.zB-o, 11t424329Ã E 141424330-0, lcÁzqlz,l-d eul
23t07t2014.

PARÂNAGUÁ - PR. 25 de abril de 20í8
18r2f4510-1
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DECLÂRACÃO DE PLEilO ÀTENDIIEI{TO ÂOS REOTJ§|rOS OE HABILITACÃO

Á HeÍea.Úa H,d*r@ cE llJp,Ya tuúa Müá -PR

PREGÁO PRÉSETS|ÂI N 2E rcíE

PLANTIPAR COfrIERCIO E EVENTOS EIREU-IE, pessoe irÍí(fi,câ de úrêito pÍivado
d6rk sneú€ iÍrscÍita iunt'o ao CIPJ/I/|F so,b Íf 77.6€6.604/(m1{,6, seffia á Rua BâÍonesa
do SêÍÍo Azul n" 3l - HÍo - Pofltd do Peraná - PR, oeste do repíesefitada por seu sócio
José Gâstâo Nunes, portdor <!o CPF O57.372.il7.I7, RG 37545461-5, we sob as penes
dâ Lei e eífl coflÍoímiredê corn e LEI 1O.5ntO2, dedeÍe ere Tlt rdr P,",?oE,€iíE" eos
requisitos de He$IüEçáo,con{oÍÍne $dgk o pelo iírciso MI, do ârtigo t}. dâ Lei Herât írê 10-520,
d€ 17 d€ julho d,B AP2.

PoÍúal do Párená, 25 de aàíil ê 2.0í8

NUfiÊ§

Pla Comercio e Eventc

Dir€dor

cPF O57.372_U7 _77

RG 37íí61-5

E BAECNÉSÃ oo SÊRRO AZUL I\i 31 - CEi\rÍRo - PoNTAL Do PARANA - CEP: 8?.255{cS
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JPLANTIPAR COMERCIO E REPRESENTAçÕES DE PRODUTOS

AGRICOTAS EIRELI . ME
NONA ALTERÂçÀO DE CONTRATO SOCIAI

CNPI 77.686.608/0001-46

NIRE 4160M01492
Folha: 1 de 8

O abaixo identüicado e qualificado:

JOSÉ GASTÃO NUNES, brasileiro, divorciado, empresário,

nascido ern 04/03/1956, inscrito no CPF/MF sob no 057.372.647-77,

portador da caÍteira de idenridade na 375454ó1-S/SSP-SC,

residentc e domiciliaclo a Rua Romário Martins, 820, Centro,

Pontal do Paraná-PR, CEP 83.255-000.

Na condição de titul.rr da Empresa lndividual dc
Responsabüda<le Limitada - EIREU PLANTIPAR COMÉRCIO E'
REiRESENTAçóES DE pRoDUTos .AGRÍCoLAS EIRELT -

ME, conr sede e domicílio na Rua Pedro Zagorrel, 896, Novo
Mundo, Curitiba- PR, CEP 81.050-110, inscrita no CIiPJllvÍF sob n'
n.686.6J6 I 0001-46, com confrato social devidamente arquivadcr

sob número 41600401,492 em 26110/1983 na Junta Comercial do
Paraná, RESOLVI. por este instrumento parlicular de contrato e

na melhor íorma dc direito, alterar e consoüdar o confÍato social

da referida empresa da ftrrma descrita abaixo:

cLÁusULA PRTMEIRÂ - AITERAÇÃo DA RAzÃo SoCIAL: A raáo social
quu eÍa PLANTIPÂR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÔES DE PRODUTOS
AGRÍCOIAS EIRELI - ME passa a ser PLANTIPAR COMÉRCIO E

EVENNOS EIREU . ME.

cLÁusuLA sEcuNDA - ALTERÂçÃo DE SEDE E FoRo: A EIRELT quO

tinha sua sede e foro a Rua Pedro Zagonel,896, Novo Mundo, Curitiba- I'I(,
CEP 81.050-110, passa para a Rua Baronesa do Serro Azul, 31, Centro, Pontal
do Pa.raná- PR, CEP E3.?55-000.

JlNtÀ co!íERcrÀ! Do BsÍÀ.Do Do pÀRÀNÁ - sED

cERTrFrco o Racr!,ÍRo .* orro"raorr/or,rs soB N' 2016{058r,84pRorocolo: 16{oss184 DE 2i/c6/2016. cóDrco Da vERrrrcÀÇÂo,

ruNl^ coÀ{EtctaL
DO PATA},I '

1160098?5?3. NI8.E. í!600{0I{92.
DLrNarDÀa coúÉRcro a EvElrtos trREIrr - ME

\.\J

Liber!âd BoguB
SECRAÍÀRIÀ. GERÀ!

c0RITIBÀ,05/07l2016
tu..npr.!â!rcil,p!. gov-br

À v.Ildôd. de.te llocuÀ.nlo, .. ![pr...o, ticÀ Bojê1ro i coEp!ôwàçÀo d.rDlotuddo ..u. ...pocrivô. códigô. d.
.uÀ aqtcnEici.l.d. aô6 !€.Deé!ivô. r,ô.tsiúve!1!icàçeo
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PLÂ,NTIPÀR COMÉRCIO E REPRESENTAçÕES DE PRODIJIOS
AGÚCOLAS EIRELI . ME :

NONAÂLTEBAçÃO DE CONTRATO SOChL
CNPI 2.686.608/000146

NIRE 41600401492
Folha: 2 de I

CtÁUSULÂ TERCEIRA - OBJETO sOCtAL: A EIRELI que ünha por obieto a

exploração do ramo de Comércio varejista de medicamentos vetçrinários
(a7.7.1-7104\; Comércio varejista de animais vivos e de aÍtigos e alimeritos para
arümais de estimaçâo (a7.8.9{/0a); Representantes Comerciais e agmtes do
comércio de matérias-primas agricolas e animais vivos (ú.1.1.7100);

RepÍesentantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, mrnerais,
produtos siderurgicos e químicos $6;t.2-5100); Representantes comerciais e

agentes do conércio de madeira, material de construção e ferragens (46.1.3-

3/00); Representantes comerciais e atentes do comércio de máquinas,

equipamentos, embarcações e aeronaves (a6.1.4-1100); Representantes

comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, mór'eis e arhgos de uso

clomestico (46.1.ili00); Representantes comerciais e agentes do comercio de

têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (46.1,6-8100); Representantes

comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumt-r

(M.1.7-610O); Representantes comerciais e agentes do comércio de

medicamenbos, cosméticos e produtos de perfumaria (46.1.84/01);

Representantes comerciais e atentes do comércio de instrumentos e materiais

odont+.medico'hospitalares (44.1,84102); Representantes comerciais e atelltes
do comérqo de jomais, revistas e outras publicações (46.1.8a/03);

RepÍesentantes comerciais e agentes do comércio especializado em prodtrtos
não (t16.1.&4/99); Representantes comerciars e agentes do comércio de

mercadorias em geral (46.1.9-2100), passa a explorar o ramo de Comércio
vareiista de medicamentos veterinários @7.7.1-7l%l; Comércio varciista de

animais vivos e de artigos e âIimentos para animais de estimação @7.8.9410$;

RepÍesentanteg Comerciais e agentes do comércio de matérias-primas
agrícolas e animais vivos (46,1.1-7100); Representantes comerciais e agentes do
comércio de coobustiveis, minerais, produtos sideúrgicos e quimicos (46.1.2-

5/00); Represenlantes comerciais e âgentes do comércio de madeira, material
de constnrção e feragens (4ó.1.3.3/00), Representantes comerciais e agentes
do comércio de miiquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (46.1.4-

U00); Reptesentantes comerciais e agentes do comércio de eleEodomésticos.
móveis e artigos de u6o doméstico (46.1,5-0/00); Representantes comerciais e

agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem (46.1.

JgrÍ!À coúaRcrÀ! Do E6tÀDo Do pÀ.RÀNÁ - SEDE
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CBRTIPICO O RrcrdTRO El. 05/07l2016 09:55 8OB N. 2016{05818t,pRcrrocoro. 16t05819{ DB aa/05/20\6. cóDrco DE vBRrFrcÀçlo:
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Lib€!râd Eogut
slcna'rÁ.RrÀ-cBR t"

currrrDÀ,05/0?/2016
flv. ê!Dra3ÀtÀci]. pr. gov. b!
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101
PLANTIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

AGÚCOLAS EIRELI . ME
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJ 2.686.608/000146
NrRE 41600401492

Folha- 3 de 8

8/00); Representantes comerciais e agenteo do comércio de produtos
alimentícios, bebidas e Íumo 146.7,7-6100); Representantes comêÍciais e

agefies do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfunaria
({6.1,E-4/Oü; Reprcse.ntantes comerciais e egentes do comércio de

inetrqmentos e materiais odonto-médieo-hospitalares {46,1.841021;

R€presentantes comerciais e atentes do comércio de iornais. reüstas e outÍas
publicações (a6.1.8-al03); Representantes comerciais e agentes do comércio

especializado em produtos @6.7.Ea1991; R€pÍesentantes comerciais e agentes

do comércio de mercadorias em geral (46.1.9-2100): Servicos de org:anizaglo de
Íeiras, e Íestas Sen"iços de alimentação
parâ eventoo e Í€cepsões - búê (56.2.0-U02); Aluguel de móve§ utensflios e

apaelhos de ueo doméstico e pessoal, instru$entos musicais (n.2.9-2102\;

Aluguel de palcos, coberturas e outÍas egEutures de uso temporiírio, exceto

andaimes (77.3.9-0103); P"ôdução musical (90.0.1-9102); Serviços de música ao

vivo (90,0.1-9102); Serviços de música mecânica (m.0.7-9l0Zl; Atividades de

recreação e lazer (9?2.9-81991; Artes cênicas, espeáculos e atiúdades
comPlêmenhres (90.0.1-9199); Produção, organização e promoção de

espetácrrlos artiaticoo e eventos culturais (90.0.1-9199).

cúusutA eUARTA - DA coNSoLIDAçÃo Do coNTRÂTo: À vista da

modiÍicação oÍa aiustada e em consonância com o que determina o art. 2.032 da
let 1O.4J612m2, o titular resolve, por este instnrmento, atualizar e consolidar o
contrato social, tomando assim sem eÍeito, a partir desta data, as cláusulas e

condições conüdas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da
referida let 70.4f,612002 ap[cáveis a este ripo societário, passa a ter a seguinte
redação:

JIr*rÀ cortlrcrrr, m EsTÀDo Do pÀRÀNÍ - 9EDE

,'ll.Ítr^ COaET|^I
OO lÀi^N^-

CERTIPICO O REOISTRO 05/07/20L6 09r55 SOE N. 2016{058I8{
PROT OCOLo ! 15105818t DE 23/06/20L6, cóDrco DE vBRtFrcÀÇÁo:
11600987571. NIRE: {1600{0lt92.
PLÀNTrpÀR co+dncro E EtrErrros ErRtLr - ríE

Li,b.!trd BoEu.
srcRttÁ.RrÀ - oERÀr

cunITIBÀ,0!/0?/2016
H..qr..rf .clI. pr. gov. b!
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i3iPLANITPAR COMÉRCrc E REPRESENTÀÇÕES DE PRODUTOS

AGÚCOLAS EIRELI.ME
NON.A ALTERAÇÃO DE CONTRÂTO SOChL

cNPJ 77.686.608/000146

NIRE 4160001492
Folha: 4 de I

PLANTIPAR COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI . ME
NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

cNPJ 77.686.608/0001-46

NIRE 41600401492

coNsol,rDAçÃo po coNTnÂro socrAL

O abaixo identjíicaelo e qualiiicado:

IOSÉ GASTÃO NUNES, brasiJeiro, divorciado, empresário,
nascido em 04/03/1956, inscÍito no CPF/I\IÍF sob ne 057.372.647-77,

porràdor da carteira de identidade n" 3754F161-5/SSP-SC,

residente e don'riciliaclo a Rua Romário lr{artiru, 820, Centro,

Pontal clo Paraná-PR, CEP 83.255-000.

Na condição de titular da Empresa Individual cle

Responsabilidade Limitada - EIRELI PLANTIPAR COMÉRCIO E

EVEI{TOS EIRELI - ME, com sede e domicílio na Rua Baronesa

do Serro Azui,31, Centro, Pontal do Paraná- PR CEP 83,255-000,

inscrita no CNPI/Uf sob n" 77.ó8ó.608/0001-46, com contrato
social devidamentc arquivado sob númercr 41600401492 enr

2611011983 na Junta Comercial do Paraná, que se rege pelas

seguintes cláusr.rlas e disposiçôes:

CLÁUSI,JLA PITIMEIRA - NoME EMPRESARHL SEDE E DOMICfi,IO: A
EIRELI gira sob o nome êmprrq54ri.i de PLANTIPAR COMÉRCIO E

EVENTOS EIRELI - ME, com sede e domicilio a Rua Baronesa do Serro Azul,
31, Centro, Pontal do Paraná- P& CEP 83.255-000.

4
I

irlrNTÀ cot{aRcrÀ! Do EarÀDo Do pÀiÀNÁ - saDa

CERTTPTCO o ricrsÍRo al a5/01/20t6 09r55 soB N. 2016{058t0t,
pBorocll,o I l6ao501Ba D! 23/06/zot6. cóDrco Dr vERr?rc_ÀÇIo:
11600907s73. NIn!r {1600{01,192.
plJÀtrrrrÀR cotdRcro r EvirItbs ETEELI - t{E

LibGrtÀd Bôd.
s ecnrrÁn re - oÉnr:,

(IJRIIIBÀ,05/07/2016
9w, êDp!.8â!àci.l. . p! . gôv. br

rr{aor*ul
oo »l^N/I

À v.1idâô. d..r. doc\r.!ênro
In!o
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pLANrrp.A,R coMÉB€ro E REpRESENTnçôus DE pBoDtTp§
ÂGRICOLAS EIR8IJ. ME

NoNÂ ÀLTEBAçÃo or coNTRATo soctÀL
eNn; zz.raemumor+e

NIRE 41600401492
Folhar 5 de 6

CLÁ]J§ULA §EGUNDÂ - FILTAIS E OUTRÂS DEPENDÊNÇIAS: A EIEEU
podela a gualquer tempo, abrir ou Íechar filial ou outra dependênci4, no país
ou no orterior, mediante alteração contraíral assinada por todos os sócitr.

cuiusurá, TERCEIRÂ - oBIETO SOCIAL: A Em.ELI rem por obieto a

ex.ploração do ramo de Comércio varejista de medicamentos vêSrlnários
(47.7.1-7l0É)i Corrútcio varejista de anirnais vivos e de artigos e aÍimefims para
animais de estinação (ür 8.9{l1C{l); Representantes Comercieis e agentes do
comércio de matifuias-primas agrlcolas e anirnais vivos $6.7.L-7/O0);
RêpresÍrtmtes comerciais e agentes do corrércio de combustíveis, minerais,

produtos sideúrgicos e quÍmicos (46.1.2-5100); Representantes comêrciEis e

agentes do comércio de madeira, qlaterial de constÍução e fer.ragenq (46.1.3-

3/00); Representantes comerciais e atentes do comercio de nÉquinas,

equipamentos, eanbarcações e aeronaves @4.L.ÇU00); Representantes
comerciáis e agenB do comércio de eletrodomésticos, móveis e arEgos de uso

doméstico (rtó.150/00); Representantes comerciais e age$tes do comércio de
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 1«.1.6-8/00); Representantes

eomerciais e atentes do comércio de produtos alimentíciog bebidas e fumo
(46.1,7-6100); Representantes comerciais e agentes do comé1do de

medicâneutps, cçsmébços e pro{utos de perfuraaria (r1ó.1i.&a/01);

Representa*tcs cpmereiais e agentes do comércio de instr.umentos e materiais
odonlo-médieo-hospitalares (46.1,.8a102); Representantes comerciais e qt€ntes
do comércio de jomais, reüstas e outras publicações (a6.X.ea/03);

Representantes comerciais e atentes do comércio especializado em produtos
(#.1.84.199\; Representantes mmerciais e agentes do comércio de merçqdorias
em geral (44.1.9-U00), Serviços de organização de feiras, congressos, exposiçoes
e festas (82.3.04/01), Serviços de alimmtação para evmtos e recepçõeà - búê
(56.2.CU02), Atuguel de rnóveis, ubensíIios e aparelhos de uso dooÉstico e

pessoal, instrunentos musicais (n.2.9-UU), Aluguei de palcos, coberturas e

outras estruhrras de uso temporário, exceto andaimes (77.3.9-01031, Produção
musical (90.0. L-9102), Serviços de música ao vivo (90.0.1-9102), Serviços de
música mecânica (90.0.1-9102), Atividades de recreação e lazer (93.2.94199), .
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PIÀNTIPÂR CO{VIÉRCIO E REPRBSBNTAçÕES DE PROETIIOs
AGRÍCOLÂ§ EIREU. ME

NONA ALTERÂçÃO DE CONTRÁTO SOCIAL
CNPJ 77.6E6.606/m0146

NmE 41600401492 
Follra::6

,drtes c&ricas, espetáeulos e atividades complementares (90-0"1-9199), BioduçÂq
oÍganização e promoção de espetáculos artíeticos e evenbs culturaB (90,0.1-

etee\.

cuiuswe QUÀRTA - rNÍcro DAS ÂTTVTDADES E FRâFO DE
DLJI{AçÃO: InÍcio das atividades em 11/1U1983 e o prazo de duragâo é por
tempo indeterminado.

ct-Áusura. QUINTA - CAPTTAL SOCIAL: O capital social será de Ri$

78.800,00 (setenta € oito mil e oitoc€ntos reais), dividido em 28,800 quot"s de R$

1,00 (um real); cada uma, subscritas e integtalizadas neste ato, em moeda

corrente no País, pelo empresário:

CLÁUSUIA SHCTA - RESPONSABILIDADE DO TITUIÁR A
responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respandêndo
ainda pela integralização do capital social conÍorme disposto no art. 1.052 da

Lei 10.406/2002,

cIáuSUtA §ÉTIMA - aDMIMsTRÂçÃo oa EIRELI: A adrrinistração da
EIRELI caherá ao titular |O8É GÂSTÃO NIINES com os poderês e atrihuições

de Adqinistsador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente,
vedado, no entanto, em atividades estr.anhas ao interesse social o-u .laequmir

obriga$es seia em Íavor próprio ou de terceiros bem cqno oner'ar oq úerrar
bms imóveis da EIRELL

§ 1.0- Faculta-se ao administsador, nos limites de seus poderes, csnstituir
procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instnrateÍlto de
cundato, os atos e opera@es que poderão praticar e a duração do mandato,
gue no caso de mandato judicial, poderá ser por pÍazo indeterminado.

t glrrÀ cotíERctÀ.L Do EEtlDo Do pÀxtxí - arDE

cEnrrPrco o EcrstRo u 05/01/2ot6 0t.55 soD N' 2016,a05810a
pR(/rocoLo, 161058131 DB 2!/06/2016. CíDrOO DE vrArlterÇf,o,

xr.m c n€lÉl r
DOi r }{À

11600t87573. NtR!: {1600a01{92.ptÀtfrrtÀa cordRclo E Êvrws rti.tt.r - rc
Lib.rEâó Bogua

sicnEtÁrrÀ-6s!-À!
cortrlaÀ, 05,/07l20t 6

ffi..ry!..rtrcÍ1.. D!, gov. br

8de

' td

U

à

EMPRESÂRIO (1o) QUOTAS VAI,êR
JOSÉ GASTÃO NUNES 100.00 78.800 7ri.800,00

TOTAT 100.00 78.E00 78.E00roo

À v6lialrala daata alocuEanlo, !. i.q)rêaôo, llc. luj.1!o I co4rôwrçlo d. .u. Àut.nttctalàd. aor r..D.ctivô, pô.Lâi6
. IülorDÀndo ..u. r3.P.ct:lvo. códtgo. il. v.rtficrçlo



PLANTIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAçÔES DE PRODUTO6
AGRÍCOLAS EIRELI. ME

NONA ÀLTERAçÃO DE CONTRÀTO SOCIAL
CNPI 77.686.608/0001-46

NIRE4X600401492
Folha: 7 de 8

§ 2,c- Poderão ser desitnados administradores não titular, na Íorma Prçvi#- no

aÍt.'1Jó1. da lei 10.406/2002. ,

CLÁUSULA OITÂVA - DECLÂ.RAçÃO OT DESIMPEDIMESrO: O
Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a

administrafo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condmação

criminal. ou por se encontrar sob os eÍeitos del4 a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faümÉ-gr, de
prevariea$o, peib ou suborno, concussão. peculato ou contra a eEénomia

popular, conEa o sisteEra financeiro nacional. contra norÍnas de deÍesa da

concorrência, contÍa as relaçôes de mnsumo. Íe pública ou a propriedade. O

tituIar da ETRELI dedara, sob as penas da lei, que não participa de r enhuma
ouha empr€sa dessa modaüdade.

cL(usurA NoNÂ . ExERCÍqo socIAL, DEMoN§T8ÀçôES
FINAN€EIBÂ-6: Ao término de cada exerdcio social, em 31 de dezeqnbro, o

adminiskador prestará contas iustiÍicadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inveatii,rio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico. O lucro apurado será distribuído igualmente entre os sócios,

podendo ser distribuÍdos lucros intermediário+ sendo os mesüos comfiensados
com o lufro apurado no final do exerdcio social Ocorrendo prejuíz§s, seÍão

compensados com saldo de reservas existentes.

clÁuswa. DÉcrMA - FÂLECTMENTo ou INTERDIçÃo Do TITULAR:
Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empÍesa continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo posqív.el ou
inexistiado interesse destes, o valor de seus haveles será apurado e li.quidado
com base na sih.aso pakimonial da empresa, à data da resolução, veriÍicada
em balanço especialmente levatrtado.
ParágaÍo único - O rnesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a EIREIJ se resolva ern relação a seu tih:Iar.

JuúTÀ cotíBRcrÀ! Do BsrÀDo Do pÀR xÁ - §BDE

13i

r1058 8{Ulr'El
Lrrt{rÀ aaÊrÊaat lI 00 i^rÂàu I

CERIIPICO O RSOISTiO E\ 03/01/20L6 09:55 goB N' 2016
Pnoaocor.o: 16a05818t DB 23/06/2016. CóDrGO DE VERIII
1r5009875?3. NI&E: lI600t0la92.
ttÀ.lrltpÀa cotdBcto ! t!v!!r!o6 ltitt.r - rc

LJb.rErd losnr!
atcnirÍÀrÀ - crtÀ!

guRttraÀ,05/0?/20r6
ffi ,.q!.râtâc11,9r,gov.br

À vÀIialàal. il..t. dôêui.nlo, aa i.q)raaao, ttcâ suj6tto À c.@pÍovrção dê auâ âu!êrilicldâda ôoa raaDacElyo! poÍtâj.s
IôlorDando aêue reaDactlvor código! d. vê!1tic.çIo
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PLANTIPA,R GOMÉRCrc E REPRESENTAçÔES DE PRO

AGÚCOLÀS EIRELI. ME
NONA ALTERAÇÃo DE CONrRÂTO SOCTAL

CNPI 77.686.608/000146

NIRE 41@9401492

DLI'$s

Fofu: Ede 8

CLÁUSULA DÉCITúA PRIMEIRA. FORO: Fica eleito o Íoro de Curitiba - PR

para o exercício e o cumprinrento dos direitos e obrigações resultantes deste

contrato.

I15

E por eplr qsim, iusto e contratado, data, lavra e +ssiná o iPr,eFente

instÍurn€rtto em 01 (urnd via, obrigande.se Íielmente por si e por seqqliFndeiros
a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitib+ 20 de junho de 2016.

T AO:NUNES

JElrrÀ cor{aÀctÀ.1 Do EsrÀlo Do DÀnrNÁ - sBDt

CaRIIPICO O RBGISTRO Ell 05/07/20L6 09:55 608 N' 2016{058 a
D8.O{OCOLO ! 16(05018t DB 21/06/20L6. cóDrco DE vERrPrCÀçI'O
116009875?3. NIaEr t1600t01{92.
pLlltTrpÀa ooÉicro E rvErro8 ErBtrrr - E

lib.ltrd Eosui
sEcETírr^ - oERJu,

cuarTlBÀ,05/07l2016
vYí. .q)r.. â f ôc 11, . pr. gov.br

UIIYII
lrr'íta o firc|^I lI DOAI Nri I

À valldaCo d..te alôcuú.ntô, .ê lEp!ê!.o, flca iuj.i!o à co!9!oeâção d..u. âui.EEIcId.d. Ào. r..p.êrj.vo. DorEái.-
IDlorDsdo ..u. r.rp.c!ivo! cóô19ô. dB v.!1.!1câção
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CERTIDÃO SiMPLIFICADA -iáC!NA; OOl I OOÍ

CeítiÍiÇamos que as:nfoiÊ1ôçÕes abaixo constâm dos docu:r1..ilos ãror;vadls :iÉstô..1,-..5 --_cr.e,cir, e tãô !iEentês
nã data da sua expsC;çãc.

Ncriê Empresa.ial
VÁNOERSCN RIEEIRC S-JJÂ':!Ô. EVENTOS. àíE

Nâtureza iJrÍ.lica' ãUPt(;: {Iii
Númerc de ldentií:caçáo d. Reg:slrc.iÉ
Enpreses - NIRE iS€l=/
41 1 07üStO8-6

Dá'., de Àrêúisa.ie irl,_,

Co l\io :c si:-ri'r.
ilaÍ? de:nicio

-!

Endereçc CoÍrpieÍ. tLoi:a..!r-. Nc e Complemeníc, Bai:rc Cicãce. UF. CEà:

RU,À .jOSÉ CARNETÉC CÀ S;-VA, 09 - FUNoOS, R NJL,:-t;:,'saDELi:ÍiA,3í:l:aaEi:1,^;i.L1.,iC.Fi ú,j.-:5.3t,
e Djete

sÉRvtÇos oa o-o"n,affvi3 3E FEiRÀs, CoNGRESSCS :)(?-sii;És. iÉsTAs Âutc i-i.'.:-:s-I-<.2ÁÇÂc
E;íÍ VEICLiLOS ETOTCÃ,IZ1iO: Jü liAO, COM Á FIflÁ::9àqI :.a ilUS:iclrr.ilÊ
aTiv!oA!,'E oE Yliiri-Á)ra:.r, : ::; -r:'-1.r.1Çq PRl..'Á:;i,
FTLMAGIM É REPRODtiçÂO DÉ ViDEOS PÁRA PROPÂGArú9:1 !Ê i:STAS Ê EVEiiÍO9:
ar.rMÁç-Áo É RECRÉÂÇÂC EÀr -SS-ÍáS É EyEI\ITCS;
LOCAÇAO OE BÁNCAS, ScM, il|ii!ÍtilÁÇAO. BARRACaS EM FESTÂS E 

=VENIOS 
aoi.l Âi1B::',:-'ES ABERTOS E

FECtl li lS'
LCaA;-'
,-ocÂçAJ oE eÂ \IHE,ROS CrJtÍúICOS'
LrCAÇi.C lE SP'":Crc1--\:: rr?{ qNlírÀÇiO ú: F!S '.- - r'\j:}r'r 19

PRODUÇÁC E FR3rrlOÇÀO 9E ESP$ÁC'JLOS OE RODETOS E !ÂOuÉ.iÀDÀS.
AL|;Gli=i-lEPÁ.;3s,cl!E:t"'.Ji,ês=auTRÀsESTRLIT!:,lisDE'.rsiÍEt,:-aiJ'^L
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2410412418 Comprovênle de lnscr çào e de Siluêçào Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A inÍormaçáo sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

i33

NUTTTERO llÉ NSCRIÇÃO

14 .221 .15910001 -20
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OAÍA D€ ABERTUF{A

'19t08t2011

NOME EMPRESAR AL

VANOERSON RIBEIRO SUOARIO . EVENTOS

ÍiT(JLO OO ESTABELECIMENÍO (NOME OE FANTASIA)

GAE - GRUPO DE APOIO E EVENTOS
PORTE

ME

c IGO E OESCR OA ÂTIV DADE EC

82.30-0-01 . Servi osdeo aniza ão de íeiras, çon Íessos, e ost óes e Íestas

aõ-[3o E oEscRÇÀo oas ÂTlvroaoEs EcoNaú cÀs sEcuNoaÂrÂs
74.20.0.04 - Filmagem de íestas e eventos
E0.í1-1{í - Atividadês de vigilância e soguíança pÍivada
93.29{.99 . Outras atividôdes de Íecreação e lazer não especiÍicadas ânteriorm€nte
90.01.9.05. Produção d€ sspêtáculos de Íodoios, vaqueiadas e similaíos
77.39.0.03 . Aluguel de palcos, cobeÍtuaas e out6s estÍuturas de uso tempoÉrio, exceto andaimes
18.13{.01 . lmpÍessão de mateÍial paÍa uso publicitário
73.19-O-99. Outras .tivldades de publicidadê não êspeciÍicadas anteriormente

NTE F VEL IEFR)vo REspoN

COD CO E DESCR O OA NAÍURÉZÁ JI.]RIDICA

213-5 ' EmpÍesáÍio (lndividual)

NUM€RO

09
COMPLEMENÍO
FUNDOS

86.225.000
BAIRRO]OISTR TO

RÂNULFO ROSA DE LIMA
MUN CIPIO

SANTA CECILIÂ DO PAVAO PR

R JOSE CARNEIRO DA SILVA

ENOEREÇO ELET rco
SUDAR GMÂIL.COM

TELEFONE

(,t3) 915,t{584

OAÍA OA SIÍUAÇÁO CADÁSTFAL

í 9/08/2011

MOT VO OE SIUAÇÀO CAOASÍF{AL

SITITAÇÃO ESPECIAL oÂTA oA struAÇÁo ESPEC|AL

P 1l

Voltar

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

Emitido no dia 2410412018 às í0:00:13 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

...}:,
.t:

.il_i_...

Y*>"Ç )r /)
a

httpsr/www.recerla.Íazenda.gov.br/PessoaJundrcai CNPJ/cnplreva/CnpJreva_CompÍovante.asp

PreÊ,aíar Peqirê
paíê irrp€3sã ú

1t2
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JSe erií3 da MiÜo e Pequena Emcresâ

Sêcrerirr'a da Bacronalruàçào e Simpliíicaçao

Ocpoíomenro de Regislro EmprêssíEl e lnlegraçào

Junta ComeÍcraldo Êstado do Parâna . JUCEPAa

REQU ERIMENTO DE EMPRESARIO

: i:a s-:a a:j s.,.irsr +iEtÀslci

I SlrÉ:J

Í -1.t.:\.raÂaro r.rAfi,r À]alÊ4 ![ .: sLD,..: -]

, -. . iÀ^-írs

C" f'tC\Ía ÇaSTELa ,É?i5 c -:11

re.r Dc vur'-crPi],LF'a .-Éa jstr d

0065;0 . SanU CccrIo oc P:vác

A;i;. 3 soD ns pcnôs da lci, não eslar rrr\pedido ce erero€í alividade crnpícsariâ, que náo pogsur oulrc ,egislro de empresano c ÍequeÍ a JUNÍa
1aítcrÁ. Do ESTAOO OO PAnANA.

.^,
r.i TaÊÀc,14 t:1

,, ._,',.-: ._{aF-1) :ta!F Er,1>ir!s:ill4-

, --a.1S''r.i ir Ui iir SLrDÂila a!CI\;OS rit

t-,'.i ia.l :A Sl!:,Â
l--=

C0ôS7a Senra accria o. P:vác

SEqVIÇOS DF OPGÂl'.lzAÇÀC DE Êt irÁs iCl.;-ESSO5 ElPaSÇJ:Str::13> r- rLl-:Âlli ):
llljlL^\ClA ! SLG-AA^{ÇA PR \rAlÀ r Ll,lA;:tl = 

PEP:riltLr.A: -_:..i :J: r-Ê-r::-:r.i
,tt FFSrÁs:F!:r,-os Â\tr,raÇaL t 'r=cijEA'?ra EilF;sT^sÉErF\rc- Lt ia4ai.:
E^.r!ÂS Sar.r Lir,',l.rACrO 8ÁiÂ^C^SEtJFasir\SÉEVE\l:Slol,'Á\1EEr,i:S^j.ti',-):,r-
iE:jfra-il:r Ll.,a,,l:-r!jzaj,p/\.rÇ^:'.'L!EsÀFNrarn.r-ÀçÀoDEt^'rH:rasa,.rr'.1,-t1,j
.. :.... -.:-N-- .Í. - ôÁpÉÀ\r,.tr,À' ltÉEl rJ:r.t-r.:>pc-D-!r- _,--t....: .,i.

( :i€ c i':=

!-ar rÁ.rijrrÀ aorJUra!Á!

tr '))

&',tL
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rii _ i Êr1-,sr,a aa rirlÁ coxExcral
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PHrtrlOaírqrazi'r.

: ,'i \': -; :'.r]i ll-., Lsi, iial-r- !'! a? ra

Do EsrÀDo oo PÀaâNÁ - SEDE

CEÀtIFICO O REGISTRO q4 22/02/20t6 1{:{8 SOB N' 20160?8

i#r
rur.{T^ coí^ErcL{ l

I OOPÀLÂNÁ .]

PÂOIOCOI,O: 160?81906 0E L9/02/2016. CóDIGO OE VEAIPICÀçãO
PR160781906. NIRE: 41107090086.
VÀNDE8sON RIAEIRO SUDÀRIO - EVENTOS - I{E

JUNTÀ

,â
.o**.1*

Lab€rtad BogüE
SECRETÀRIÀ GER,À!

cua,tlrEÀ, 22/02/ZOt6
ffi. êry!êsàfaciI. p!. gov -br

À v.l1dàd€ dê6te clocLlmnto, sê lEp!êsso, fica sujello à coBprovàçào de 6ua Àutêncidàdê nos lespectrvos portàiE
InrolEndo seus lespectlvos cócllgos cts verificaçào

:..ij:FSi_.rr.- e:: - -júDAFlo
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lii:-i.t.. (,:t_.iÍ:--:oaf.ji. .-:,i



,:r,ts

üJ
Seci(,1êí:r da l,írcro e Pequênâ Empresa

S€crerariâ oâ RacionêlizaÇáo e SimplilrcaÇào

Doponamcnro de 8êgistro Empresaníl o lolegÍôçâo

Junrr Corercraldo Éslado do Para^ê -,JUCEPÂR
FEOUERIMENTO OE EMPRÉSÃÉ.O 1}J

.;:a i- --DA§io

i ,ar..Â \.rR.)írA :r-r stti\ria.

,:rüali

'.,'r r'. ',. JA\r CS

i,.

DOuir\ltrlãCLir.uc úrLsrú.a
006570 - Santa CecíIa do Pavãc

r-- â,d soo r5 ÍrL,ras aJ lêi, nào estrr mpedril!ae!\Lrrc!.Jr,.rJrdeerprlsar, !!.ràopcssrroulícreg,sl.cdreoror{rsrfl,,)€llja-c'J"'Ulil,i
,\ol,rEÊcraL Do Esraoo Do PARANA

,. j'. _^,)as :xctIc NcMÊ af.,rPRÊsAPrAL

8622r C00

F^.i.-r :a ;i-]sÂ Da riÂ i oC6a7C fuir. Ceci

>iJ:l r. i I - qj(i !r t.li,

. ,..

À;Às

!SDa-Á: .:: DE 3'l;E.l: t .'n,l!FJ,AlÂs .i, .l(l:jaL Dã Fi\LCaS aC8!uluHi: ! 1,,

:22;::,-_:l-.24 !
&: :<-.rJ '2r L {<' - ( r-j

. -: i , _. .ir,o !Á rL4IA colrÊncra!

,i
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PHr tdccollcÊú 1,9

I
,,UNTÀ COMERCIÀ! OO EStÀDO DO PÀAÀNÁ -

CERTTETCO O REGTSIRO sE 22/02/2016 14.48 §OB N" 20150?8190
pRorocor,o: 160781906 oE 19/02/2016. CóDrGO DE VERTFTCÀçàO:
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propostas e orçamentos, assinar contratos de abertura de crédito podendo
também abrir, movimentar e encerrar as contas de depositos, e poupança,

;autorizar débitos transferências e saques efetuar: a-plicações e resgate
e pagamento, receber, dar

iem fundos
e investimentos, inclusive pgr ordem d ,quitaçãg e

ra moedaau torizar conversão de ordens de pagame nto de,.rqoedas estrangeiras pa
nacional; receber, requisitar talonários de cheques e solicitar extratos de conta's,
receber, retirar o cartão e fazer o uso do cartõo, registrar senha, alterar sênha,,
receber, passar recibos e dar qúitaç0es de' qualquer natureza, emitir, sacar,

.endossarf aceitar e avalizar cheques, notas prornissórias, 
- duplicatas, assinar

,borderôs e instruçoes de. cgbrança alterandg..as características e condiçôes
originais dos tÍtulos ues em cobranp desÇontada, entregar fra de
pagamento, ca conceder..a vencimentos

F .'l- A f,
t
I
(t

I
!

?Rua Marechal Floriano,

."i^! r!!
^[Êiu**,"üi,9#rirtiL

r - Fone 43 3270-11

u

9;'t !)
O D]STRITAL DE SANTA CECíLIAsERVrÇ
SÃO JERÔNIMO DA SERRA - EST

a ri:ü:t

OÍicial- ALCEU HENRIQUE MONTEIRO

CARTÓRIo M

n

J

Certifico
de.Procu

ped ido verbal dea
deles verifiquei a segúinte:

E,FAZ:

rçvendo qm Ca

- Fls.
pessoa

3.P

virem este Públi Eo§
cidade de Santa de da Serrd.,
Paraná., Brasil, em Cartório, per"ante mim Tabelião de Notas, comparece como

jurídica, inscrita no 14.22t.
Adelson dos Santos,

-20., com
- Santa Cecíl

conforme declaração de microempresa, na Junta Comercial de
em data de 19108120t1, sob n9 Z}tt7O703s1 Neste ato representado pelg seu

CNPJ :§ob nq
11 - Gonjuntô

proprielário: brasileiro, divorciado,
empresário, portador da CIIRG po 7.881.053-0-PR., e CPF/MF no 051.539.669-92.,
residente e domiciliado a Rua Adelson dos 11 - Conjunto Monte
Santa Cecília do Pavão (PR)r-,1s6qt o o$:?róprids mi
Juramentado de cuja identidade e capacídade ica dou fé.- al, ele.outorgante me foi dito gue por este público mento; nomeia e 5eu

bAStANtC PROCURADOR: brasileiro solteiro-
maior, funcionário público estadual, portador da CI/RG no 4.t46.772-0-pR., e
CPF/MF no 077.784.978-08.) residente e domiCílÍado a Rua Maria Conceição
Macedo 580, centro Santa do Pavão A quem c_o,.nfere
amplos gerais e'i limitados poderes para o fim de efetuar transações com
qualquer Instituição Bancaria do Território Nacional podendo para

t,' procurador ajustar valores, clausulas e condições de Íinanciamentos
tanto dito
e assinar

t

426-:
lnt
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sustar protestos, dispensar e cobrar juros, conceder descontos, retiffcar vatgi Oe

desconto, receber por conta, alterar dãtas'para concessão dé descontos; .onéedet
e assinar cartas de anuência, inclusive em causa própriai para fins de obtenção de
financiamentos junto ao mesinp BANCO, em imóveis pertencente ao
OUTORGANTE; podendo ainda contrãtar côm o referido estabelecimento bancário
abeftura de crédito em contê,.corrente para garantirl,â cober.htra de cheques
emitidos. Fica ainda o OUTORGADO'investido.de poderes para assinar o r,eferido
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 anteriormente pelo procurador ora
constituído., respondendo ao pUTORGANTE civile criminalmente pela exatidão,das
declarações que o OUTORGADO fizer e pelos atos que praticar nos limites_ e por
força do presente mandato, poderes ainda pam administrar os bens e haveres de
qualquer natureza, podendo para tanto dito procurador, comprar, vender,
permutar, doar, alugar, hipotecar ou arrendar bens moveis ou imóveis, estipular o r
"quatum", prazos, juros, multas, alt;gueres, modo de pagamento, arrendamentos e ._o
locações, aceitaRdo e assinando os respectivos instrumentos públicoS' ou
particulares; assinar guias, recibos, protocolos, requerimentos, declarações;
rescisão de contratos de quaisquer natprezas; assinar, endossar ou avalizar
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, notas de crédito, cédulas rurais
pignoratícias e hipotecarias, cartas de fiança, cartas de anuência, contratos ou
escrituras públicas de quàisquer naturezas, adquirir ou vender Ações,-Apólices,'
Obrigações e outros títulos da dÍvida pública, Federal, Estadual ou Municipal, de
bancos e companhias, pagando os preços, recgbendo quitação e promovendo a
transferência dos títulos para o nome do outorgante; celebrar, rescindir, modiflcar
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 imóveis; 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 nos Correios, Alfândegas, Portos,
Aeropoftos, Estrada de Ferro e de Rodagem,'assinando guias, recibos e demais
papéis necessários; requereN'assinar, iiromover e eRcaminhar perante os
Ministérios da Fazenda, da Agricultura, Secretarias de Estado, Institutos, Barcos,
Cooperativas, INSS, INCRA, BRASIL TELECOM, TIM, VIVO, CIÁRO, 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, Fórurn de Justiça,

t.'
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o DtsrRlrAL DE sANTA oecllta oo'Éi{sERVrç
COMARCA DE sÃo uenôNtmo DA sERRA- ESTADoie *,:

Oficia I. ALCEU HENRIQUE MONTE
-..r..,r, , 

,;

Prefeituras tudo quanto diga respeito aos negóêios Oo outorgaítE;
advogados com os poderes da cláuspla "ad-judicia"; Comparecer pera

,
*

,l

f
r.

Prefeitura Municipal do,território nacional para fins de participar.ide quãlquer
modalidade de Licitação Publica, ou dispensa dessa., enfim, praticar e assinar tudo
o que for necessário ao ftel desempenho e cumprimento do presente mandato,
interpor recurso as instâncias óuperiores, reguerer o que necessário for,
relativamente ao benefício, bem como usar de todos os meios legais para o fiel
cumprimento do presente mandato., inclusive substabelecer no todo ou em parte.
E, como assim disse e me pediu; lavrei-lhe este instrumento que sendo-lhe, lido e
aceitam e assinam deelarando expressame'r6e hue dispensam a presenç de
Testemunhas de acordo com o provimento 346 da Corregedoria Geral de Justiça do
Paraná., Eu, (AA), (ALCEU G. MONTEIRO), Escrevente que digitei, snbscrevi, datei
e assinei em público e raso, Cusbs 384 2 VR,C R$ s4, 23 Lançado no livrô de
feitos sob no 07l20tl VANbE RIBEIR.O SUDARIO NADA MAIS.- 10(AA)
Traslado está conforme o orlgina ua! me e dou fé.- NADA
MAIS.- DECLARO AINDA QIJE â RR PROC SE ENCONTM:EM
PLENO VIGOR NÃO CONSTANDO QU TIPO DE REIUNCIA 9g xEVOcA6O
POR PARTE DA OUTORGANTE.- Eu (ALCEU EGóRIO MONTEIRO),
Escrevente Substituto, que digitei,, su , datei assinei em público, nesta
data.- NADA MAIS.-

EM TES'TE NHO DA: V-ERDADE.
SANTA GECILIA DO; (PR)r abrll de 2,01

ALCEU G GóRIO M RO
ESCRET'E

FUNÂRPEN - SELO DIGITAL N' FyÇn*.h6\rxi. jq , Controle: aaQix.cSor/
Consult se sslo em http://fu n.cirm.br

reporto
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A INVAIIDA ESTE MEN]O

426 - Santa CecÍlia do Pavão - Pr'Fone 43 3270'1121Rua Marechal Flqriano,
carto riomontei ro@hotma il.com
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. ERUPO DE APOIO E EI,ENTOS
VANDF:RS()}\r RIBEIR() SIll)ARI() - li VF:?\[I'( ).5 .lVrl:

Rua Aelsot. do]' S(lnÍos, 1I - Monte Caste,o - So,la<, Cecllia do Pauao - P,
Á.lwar á n' 3Íi412O11CNPJ: 14.221 .4 59,/OOO í -2O I rr sc. Mrrnc. 1OO

E Trail; valentimproducoes@hotmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE

HABILITAÇÃO

Pregão Presencial No 28/2018

Prezados Senhores.'

A empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS - ME, inscrito no

CNPJ n' 14.221 .45910001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr.

VANDERSON RIBEIRO SUDARIO, portador do RG no 7.881.053-0 SESP PR e
do CPF no 051.539.669-92, declara que "Atende Plenamente" aos requisitos
de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

í 0.520, de 17 de julho de 2002.

Santa Cecília do Paváo -Pr,24 de Abril de 2018

M alentim masceno

RG n'4.146 772-0

CPF n'077.784.978-08

Procurador
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GRüPO DE AP,.rO:lO.iEt'EI,tlI:EI,-s.,....,. ..

VÁNDF:R.-^( )l{ R II}F: IR() S I ll)A R I( ) - ÊVF: NZ-()S tvtl,:
RLa Aelsott d.o6 Sonro§, t I - Mo te Caatelo - S.Lnta Cecrlid do Poudo - Pr

Alwará rr'3641201'lCNP J : 1 4.221 -459lOOo1 -2O l11s,c. Munc 1OO

Ema,7.' valentimpÍoducoes@hotmail.com

DECLARAçÃO COMPROBATÓNIE OC ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 28/2018

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006, que a Empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO -
EVENTOS - ME, CNPJ 17.781 .24110001-18, esta enquadrada na categoria
(Micro Empresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santa Cecília do Pavâo - Pr, 24 de Abril de 20í 8

alentim masceno

RG n" 4 146 772-0

CPF n" 077.784.978-08

Procurador

Mar

§
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ORGA|IZAÇÃO DELT}, - EMpREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS S/S LTDA - ME

CNPJ 78.30s.174i0001-s0
OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma <ie direito, os abaixo assinados, José Braganceiro
da Silva, brasileiro, casado sob regime de separação universal de bens, rnaior. empresário.
nâscido em 31/08/1953, portador da Cedula de Identidade RG 1.067.993-l SSpiPR, CPF/MF
172.229.669-00, residente e domiciliado na Rua Vergilio Jorge, 293, Jd. San Rerno, CEP
86.062-270 Lnndrina./P& e Maria Aparecida da Silva, brasileira, casada sob regime de
separaçâo universal de bens, maior. empresária. nascida em26106/1952. portadora da cédula de
identidade RG n." 7.552.928-7 SSPIPR" CPF, \.{F 363.789.929-91, residente e domiciliada na
Rua Vergilio Jorge, 293, Jd. San Remo, CEP 86.062-270 Londrina"/PR, sócios componentes da
emprcsa que gira sob a razÁo social de OryaúzaçÁo Delúa - Empreendimentos AÉísticos S/S
Ltda. - ME, empresa de direito privado com sede na Rua Vergilio Jorge.293. Jd. San Remo,
CEP 86.062-270 Londrina,/P& devidamente inscrita no CNPJ 78.30-<.174/0001-50. com
contrato social Íegistrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 1" Oficio de

Londrina, Estado do Paranrár sob o n' 698 do Livro A de Pessoas Jurídicas em 28112/1981, e
ütima alteração de contrato sob o no 69817 do Liwo A de Pessoas Jurídicas em 0l/07/2014,
resolvem alterar desta forma seu contrato social de acordo com as seguintes cláusulas e

condiçôes:

Clausula Primeira: A atividade da empresa passa a ser Promoção de shows ârtísticos,
produção de show pirotécnico, locação e instalação de palcos, tendas, pirâmidcs,
arquibancadas, estrutura para rodeios, gradius, fechamentos, sonorizaçõ,es, iluminaçõcs,

banheiros qúmicos, geredor de energia e serviços de orientador de públic\

Clausula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que nâo

colidirem com as disposições expressa.Íi no presente inírumento-

De acordo com as altera es realizadas. c<l nsolida-se o contrâto social com A §9gu ntc

1:5

\:

redacão:

ORGA}IIZAÇÃO OBITE _ EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS SiS LTDÂ - ME

ctÍPJ 78.305. 17 410001-s0

coNsoLIDAÇÁO »r. CONTRATO SOCIa

José Braganceiro da Sitva. brasileiro, casacio sob regime de separação unir al de bens.

maror, empresano, nascido em 31/08/1953. ponador da Cedula de Identidade RG l '067 993-l

ssP/PR" CPF^4F 172.229.669-00, residente e domiciliado na Rua Vergilio Jorge. 293, Jd

Renro, CEP 86.062-270 Londrina/PR e Ma. ia Aparecida da Silva' Lrrasilcira, casada
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ORGANIZAÇÃO DELTA E},IPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS S,'S LTDÂ - ME

CNPJ 78305.r741000r-50
orTAvA ALTERAÇÃO DÉ CONTRATO SOCTAL

Clau ul imeira: A sociedadc gira sob ( ..)m. elrplesalial de Org:rnização Dcit:t -
Empreendimentos Artísticos S/S Ltda. - ME.

Clsusula Sesunda: A sociedade tenr sua scdc a .'-oa , ergslio Jorge,293, Jd. Sa.n Retlo, CEI,
86.062-27 0 L.ondrina/PR.

Çltusula Terceira: A sociedade tem por objeto social o(s) ramo(s): Promoção de shorvs
artísticos, produção de show pirotécnico, locação e instalação de palcos, tendas, pirâmides,
arquibancadas, estruturâ para rodeios, gradius, fechamentos, sonorizações, iluminações,
banheiros quimicos, gerador de cnergis e ser \ /Ços oc oricntador dc público.

Clausula Ouarta: O capital social é de R$ 50.00t).00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000
(cinquenta m.il) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas ern
moeda corÍenle do pais no presente ato, assr.m s.,.nliiasi

Valor Totai ern R$
25.000 509/o 1.00 25.000,00
25.000 50% r 1.00 25.000.00

50.000.00

Clausula Ouinta: A sociedade iniciou suas atividades em 02/0111982 , e seu prazo de duração e

indeterminado

Clausula Sexta: As quotas são indivisiveis e nãc pcderão ser cedidas ou transferidas a terceiros

sem o consentimento do outro sócio, a quem Íica assegurado. em igualdade de condições e

preço o direito de preferência para a sua aquisiçào. se postas a venda. formaliz:rnrlo- se realizada
a cessão delas, a alteração contratual portinetrle

Clausula Sétima: A responsabilidade de cada sócio ó restrita ao

todos respondem solidariamente pcla inte graiiz;r,..r dr: capital socia

i1s

regime de separação universal de bens, ruaior-, e--.,;,esi-:4 lr,ascida en,26/a6,:19 52, por-taciora da
cédula de identidade RG n." 7.552.928-7 ssp/pR, cpF/MF 363.78g.g2g-gt, residente e
domiciliarle na Rua vergilio torge, 293, Jd. san Remo, cBp g6.062-270 Londrina/pR, sócios
componentes da emp].esa que gira sob ;. iaziio social de organização Dclta -Empreendimertos Artísticos s/s Ltda. - ME, empresa de direito privaão com sede na Rua
vergilio Jorye,293, Jd. San Remo, cEP 86.062-27 o Londrina/pR- devidanrente inscrita no
CNPJ 78.305.17 4/0001-50, com contÍato sociai registrado no Canório de Registro de Títulos e
Documentos do Io oficio de Londlina, Estado G: Palaná, sob o n" 698 do Lir r.o r\ clc pcssoas
Jurídicas em 281 l2l 1981.

-:"-{À
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T
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(.. iúBtEtI,,_

Quadro Socieuí,rio No de Quoras % I Quota RS

José Braganceiro da Silva
Maria Aparecida da Silva
TOTAL 50.000 ,r00%i1,00

alor as quot
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oRGANIZAÇÃo DELrA - EMiflIDE1{|SIMENTã; ÉfRiA
ARTÍSTICOS S/S LTDA - ME

cNPJ 78.305.r 74i0001-50
orrAvA,l,rrtReçÃo DE coNTRATo socIAL

clausula oitava: A administração da sociedade caberá ao sócio, José Braganceiro da sitva,
com os poderes e atribuições de administrador. ,r.ltolizado o uso do nonre enrplesarial, vedado.
no 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,
wÍn, a autorizacíão do outro úcio.

Clausula Nona: Ao término de cada exercício sociaJ, em 3l de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário.
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção
de su2s quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula Decima: Nos quatÍo meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso

Clausula Decima Primeira: A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar t'ilial ou
qualquer oura dependênci4 mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

Clausula Décima Sesunda: Os úcios poderào tie comum acordo, fixar unra retirada nrensal, a

tífulo de pró 1u66.s, 6fserv3rlas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Tercei : Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará
suas atividades com os herdeiros, suc€ssores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres seni apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da sociedade" à data da resolução, verificada em balanço

especialmente I evantado.

Panígrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio.

Clausula Decima OuaÉa: Os administrador oeclara. sob as penas da lei. de que não esta

impedido de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial. ou em rirtude de

condenação criminal, ou por se encontraÍ sob os efeitos dela- a pena que vede. ainda qtrc

temporariamente, o acesso a calgos públicos. ou por crime falimenrar. de prevaricação. peita-

sUbomO, COncuSSão, peculato, OU Cgn11a a economia pOpular. contra o Sistema financeiro

nacional, conEa normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé p

ou a propriedade.

Clausula D eOuinta: Fica eleito o foro da comarca de Londrina/P&
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

ública.
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ORGANIZAÇAO DELTA . EMPREENDIMENTOS
ARTÍSTICOS Si S LTDA. ME

CNPJ 78.30s.1 7.r/000r-50
orrAvA urrneçÃo DE coNTRÁTo socrAl-

E, por estaÍem justos e contratados, datam e ass;narn o presente illstrumenlo em três vias de
igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

Londrina./PR. l4 de Junho de 2.017

l-úo
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J ragancelro da Silva
G 1.067j99$r SSP/PR

Maria Aparecida da Silva
RG 7.552.928-7 SSP/PR
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LSEDERA rryd ào

Londrinâ Estado do

t.. oúcIo DE Rpclsrr.o DE rÍrulos r DocLlMENTos E prssors nmÍnrcas
RUA HAUí, 399 - 3.. ANDAR - sALÂ 3o4 - FoNE/FAX: (43) 3322-19oo

Luiza l-osi Coutinho Mendes
(oFícrAL)

c r nrroÃo
C e rt i fic o, em brcve Íelato, a pedido verbal de pessoa

interessada, que nesur data, revendo o Livro "A", do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, às fls. 315,
consta existir a Inscrição sob no 698, de 28 de dezembro de l9El, do Contmto Social da

"oRGANTZÀÇÃO DELTAS DE COBRANÇAS S/C LTDA.", CNPJ^4F n'7E.305.174l0001-50,
e à sua margem as Averbagões subseqüentes, sendo: Averb. 698/l de 31.03-1989; Averb. 69812 de

2l .@.1990, na qual, dentre outras alterações, pâssou a denominar-se "ORGAIYIZAÇÃO
DELTA-COBRANÇAS E EMPREENDIMDNTOS VC LTDA."; Averb. 698/3 de I1.03.2004;
Averb. 69U4 de 13.02.2009, na qual, dentre outras alterações, pas$u a denominar-se

"ORGANIZAÇÃO DELTA . EMPREEI§DIMENTOS ARTÍSTICOS S/S LTDA-ME"; AVCTb.

698/5 de 17.06.201 l, na qual consta Cláusula D'ecima Quarta com os seguintes dizeres: "Os sócios
declaram, sob as penas da lri, que a presente emprÊsa se enquadra na condição de lVlicroempresa,
nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006, e não incorre em qualquer das situações
impeditivas à opção pelo Simples Nacional previstas nos 3", l7 e29 dz Lei Complementar n" 123, de

14 de dezembro de 2006"t Aveú. 698/6 de 25.01.2013; Averb. 698/7 de 01.07.2014; e Averb. 69E/E

de 19.07.2017. Scde o Foro: em l,ondrin4 Estado do Paranri na Rua Vergilio Jorge, n" 293, Jd. San

Remo, CEP. E6062-27.Início das Atividades: em 02 de janeiro de 19t2, com prajzo de duragôo por
tempo indeterminado. Objeto Social: promoção de shows artísticos, produção de show pirotécnico,
locação e instalação de palcos, tendas, piÉmides, arquibancadas, estrutura para rodeios, gradius,
fechamentos, sonorizações, iluminações, banheiros químicos, gerador de energia e sewiços de

orientador de público. Capital Social: o capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de RS 1,00 (hum real) cada uma- §ócios Quotistas: Jose
Braganceiro da Silvq CPF/MF n' 172.229.66940, com 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Maria Aparecida da Silva" CPF/MF n'363.7E9.929-91, com
25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais). Administreçôo: a
administrâÉo da sociedade caberá ao socio Jose Brâgalceiro da Silva, com o poderes e atribuigões
de administrador, autorizÂdo o uso do nome empresarial, vedado, no 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.
Microemprcsa: declaram os sócios que a sociedade se enquadra na condição de Microempresa, nos
termos da Lei Comp no 12312OO6. Filiâfu: não há. Era somente o que me foi @ido para
certificar. Dou fé. Eu, , Samira Nara Souza Sam te Autori digitei, conferi,
subscrevo e assino

/ o FE.

aA

FUNARPEN
LO DIGIIAL N'

374E3. DXxül.lÍrj j v
Controle

qdEvx. RXA75

Coísúe esse sêlo êm
http:r,/funarDer com bí

1S oFíciU.] DE TíIUIO
t..
Vn

Àua Piãui. 399 - 3! Áni?. - !aia :0.
.uira Losi Coutinhc Merdes

f F ICÍÂL
t;amtíã i!a'n !cü:ê 5!ntpêlc

A:thu: f ,;ugiâs .iniicr)
<aiiJeia SezEtra ..ta Silva ilbr:ir.
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6.f SIMPLES .33NÀC ONÂL

Simples Naciona! - Consulta Optantes

Data da consultai 2OlO3l2O1A

E Uentmcaçao do ContÍibuinte - CNPJ taEiz

CNPJ : 78.305.17,1/0001§0
A op@o pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : ORGANIZACAO DELTA - EXIPREENDIHENTOS ARTISTICOS S/S LTDA

B Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 0í/0í/2010

Sra@o no SIMEI: NÃO optantê pelo SlllEl

E Períodos Anteriores

Opçóes pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

B Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

E Eventos FúuÍos (Simple6 l{acional)

Eventos Fufuros no Simples Nacaonal: Não Existem

§ Eventos Fúuros (SttrEl)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

2



ORGANIL{ÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ÁRTÍSTICOS SS LTDA M E
R:VergíIio Jorge, 29I Jd. San Remo - TeleFax (43) 3327.57621FP . 86062-260-

t ndrina Pr.CelulaÍ:. (43) 9 29.32.4O e-mail: {rltashol rl:qqe!l!!l.cp11!r
CNPJ 78.305.17410001.50

1.969- 2olt29 A06 Fú.trdo fcs..s

Preêitura túuniipal de Nova Sânta BâóaÍa PR

ReÍ. Píegâo Prê.êncial M 02E /20'lE

DECLARAçÃO @umprimento da Lei no 10.52U2@2)
A licitante abaixo assinada, participante da licitaçáo modalidade
Pregão Presencial em epigrafe por seu representante legal,
declara, na forma e sob as penas impostas pelo artigo 4o, inciso Vll, da Lei 10.520, de
17 de julho de 2002, que cumpri plenamente os requisitos de habilitaçáo, conforme
Exigidos pelo Edital em referência.

Por ser expressão da verdade, f,rmamos a presente.

i21

ilrta*t'es
.r.0ó7.99$l

Londrina 23 de Abril de 2018
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ctcJt 14 221459/0001-20 Fornecedor: VANDERSON RIBERO SUDARIO - EVENTOS - [iE

Enderêço : RLA JOSE CARNEIRO DA SILVA 09 FUNmS BANULFO ROSA OE LllrA - SANTA CECILA DO PAVÁCyPR - CEP

lnscrição Estadual: ISENTO Contador: EBON @mNHO OA @SIA

Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Prêsêncial 2812018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS
E-mail: edsoncosta.conlabi@yahoo.combr

Tel€lone: 43 3266-1529 Fax: Colular:43 99961-8485

TeleÍone contador: 43 3266-1529

Fbpresentante: ÍúAR@S VALENTIM OAN,IASCEI'IO CPFt 077 7U.978-OB RGt 4.146772'0

Érdereço rêprêsentante: RUA JOSE CÁRNBRO tA SILVA Og - RqNULFO ROSA DE LII\rA - SANTA CECILA DO PAVÂCyFR - CEP86225-000

E-mail representanto : edsoncosta.contabi@yahoo.com.br

Elanco: Agência: -- -/ Conta: -

Telef one rep.esentante: 43 3266-1 529

tbta de abertura:

Fornocêdor ênquadrado como microemprqsa ou êmpresa de pequeno portê (pare obtor os bêneÍlcios da lei complementar no í2312006).

Lotr : 001 Lotâ oo1 l'rirlh i' ' i ;.;il'l,{., 'i,,,, 
jlll']. . . . r:..,'! :'i,::.'

Nc ltem D€.crlçáo do Produto / Sorvlço Otde. Unld. PÍoço Ílráxlmo Marca M,odolo Pr€ço Unlúrlo Proço Tolâl

001

Validade da proposta: 60 dias

Plazo de entrega: 1 dia

CONTRATAÇÀO DE EQUIPAMENTO OE SOM E BANDA PAFA REALIZAÇÃO DE 1.OO

paíâ a Íeslâ de comemoÍaçáo do âniveísáno do municipio de Nova Santá 8áítarâ, nos diâs 11

12 e 13 d€ maio dê 2018.

UN

crtPJ.14.221

12 OOO.OO UMA BANDA CONIRATADA

RIO-EVENTOS-iilE
1-20

PRE@ TOTÁI- DO LOTE

TOT'I- DA PROPOSTA

í2.000,00

12.000,00

,l2.000,00 12.000,00

GAE - Grupo de Apoio Eventoe
VandêB)n Rlb€irr Sud3do Eventos -ME

Rua: José Comêirc câ Sitv3 . 09 . Fund-
trÍú C, do Pâvào . FF i CEP 66,2250ô

CNPJ:'14.22 1,459/0001.20
YâllntlftlFlqq LlÉêeÉ.ô l,r gtrn 4 11,s6n-l

t
CJi

€§Proposlâ - V€rsêo I141

4
25/o4IrO1S 16 01 04

) \ )
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UANDERSON RII}ETRO .SUDAI?IO - EVENT^OS IU'D
Rua Aeraor. doa So'n,os, I I - Monte Cdate,o - Sanad Cecrlid do PoDão - Pr

Alwar á rr' 3íj4t2011CNPJ: '14 221 .459JOOO1-2O lrl sc. Mr!'rc -t OO

Emair: valentimproducoes@hotmail.com
Pregão Presencial No 28/20í 8

Todas as especificaçôes são minimas do som:

Equipamentos de P.A de frente;
16-caixas de sub grave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada caixa;
í6-caixas de médios. Line array mínimo com 2 alto falantes de 10 polegadas e drive;
04- caixas de sub com 2 falantes de 18 para o said duplo e 4 caixas KF de médio com
falantes de 10 polegadas e 4 falantes de 'l5polegadas e 4 drive;
01 case de potência contendo;
01 potência mínimo 9400w;
01 potência mínimo 7200 0'l 3000;
o2-cases de potência para tocar o P.A estéreo;
04- potências mínimo 5.0;
04- potências mínimo 4.0;
04- potências mínimo 2.0;
04- potências mÍnimo 3000,
01-rack de potência para tocar said duplo estéreo,
01- potência mínimo 8400 para tocar sub graves;
02- potências mínimo 6400 para tocar médios graves;
01- potência mínimo 1800 para tocar drive;
01- mesa digital do P.A modelo de referencia m7cl, digi.midas com 48, canais com 16
auxiliaÍ ou pode ser uma mesa similar do mesmo porte;
- potências e cabos para ligaçâo de todo o sistema;
01- escuta P.A;
01- escuta palco;
- periÍéricos do P.A;
01-processador drive rack 260 ou similar;
- periféricos do palco;
01- mesa de som digital minimo 48 canais com 16 auxiliar;
02- processador digital drive rack 260 ou similar;
06Jones porta profissional;
- back line;
06- monitores SM400 ou similar;
01- sub para bateria mínimo SB 850W;
01- bateria completa;
01- cubo jazz chorus p/ guitarra ou similar;
01 cubo guitarra valvulado;
01 -cubo com mínimo 2 caixas 4110e 2h5 p/ contra baixo ou 01-cubo com 4 de 10 e 2

de 15 p baixo;

06- pratrcáveis 2/2,5;
45- pedestal;

01- kit microfone de boa qualidade para bateria;

03- microfones s/fio;
í 0- microfones para vocal;

10- microfones para percussâo bateria;
20- direct box ativos e passivos;



GAE :25
i:.-:'r.i.: 

...i.:;;GlIlfrI|.O. -IrE APOI.O E EIU,EIÜ'IIOS. T

VANDERSON RII}EIRO .SLIDARIO - F,'VENI-OS PTC

Rua Aeleon do, Sanros, 11 - Monte Cdsteao - S@n,o Cectlia do Paoão - Pr'

AlvaÍá rr'' 36412011CNPJ : 1 4.221.459/OOO-1 -2O lnsc. Mrrrlc. -l OO

Email.' valentimproducoes@hotmail.com
150- cabos XLR;
30- cabos p'10,

1- multi cabo de mínimo 56 vias com spliter de 70 metros;
1- multi cabo de mínimo í2 vias para vias de P.A, escuta, comunicação com o palco;
2- multi cabo de mínimo 12 vias para o palco;
ESPECIFICAÇÃO DA ILUMINAçÃO:
'100 metros de treliças de alumínio q 30;
12- refletores pat 64 Íoco 1125,
8- elipsordal;
4- mini brut ;

40- placas de painel de led 64x64 outdoor;
2- máquinas de fumaças;
8- beam led 90 wats;
12- moving beam 200;
3G- canhão par led 3 wats rgbwa;
2- strobo mínimo 3000w;
4- atomic strobo:
í- mesa de luz dmx avolight pearl 2010 ou equivalente ao sistema de iluminação;
ESPECIFICAçAO DA BANDA PARA SHOW:
Contratação de Banda Show pela empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO -
EVENTOS - ME com excelente repertório variado.
equipe de palco, músicos de gabarito com instrumentos som e iluminação e palco..
- Duraçáo: mínimo de 3 horas de Show
- Formação mínima da Banda.
- 02 Cantores;
- 01 Cantora;
- 02 Bailarinas e 01 Bailarino,
- 01 Guitarrista;
- 01 Baterista;
- 01 Tecladista;
- 01 Baixista,
- 01 Percussionistas,

Santa Cecília do Pavão - Pr,24 de Abril de 2018

Márcos Valenti Damasceno

RG n'4.146.772-0

CPF n" 077.784.978-08

Procurador

. 
GAE - Grupo dê Apoio Eventoe

_vand€rson Rib€jro Sudario Evêntos _ME

ffi '3ff 
ililx.^.r%;*,3,ôrrtr

valantiÍnproducociO hotmêil,com
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ORCÂNZÁÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS SS LTDÁ M E

Pr.feituÍr Müíiciprl dc Novr Srtrtr Brrb.rr P.Írná

Pr.?ão Pr6.rci.l N' 2E Z0l8

Prcsâdo s.rhor6 scgue.briro roar. propostâ dG preço refêÍ.Dtc.o PrGgIo Prescnciel .m cpigrde prr.
§úa âPrcciaÉo

I.OTE OI

Vrlor tot l da propost, Rll 14.159.00 Qurtoraa Eil ce[to c cilrquent! e novc rGâis

V.lid.dc d. proposta «) di.! após . .bcílrr dos envelopcs,
D.dos B.lcário B.trco do Brril Ag.ãcir l2ll-2 Conl, CúJcitc ,153íll
Dealrrauros quê ellr nolrsâ propost! €str incluso todâs as despesrs a oos {tribuídas paru a rerlizrçío do
avento.
FoÍrl'. dc prE úcnto coÉfornc o cdit l cm cpigr.fc.

Eouioamêit6 de PA de frente.â t ôáixas de suo grave corn 2 áio Íabntes de '18 polegadas cada caua;
16-caüas de médiG. Line aÍray minimo coÍn 2 ato Íalântes de 10 polegadas e dÍive,
O{- caixas de sub coín 2 faHes de l8 para o sail drplo e il cáixas t(F de Ínédio cún ,t
íalantes de 10 polêgadas ê 4 falantes de lspolegadas e 4 drNe;
0'l case dê potência contendo;
01 pdência minmo 94OGv;
0Í potêícà mínimo 7200 0l 3000;
o2-cases de polénda para tocar o P.A estéreo:
oil- potências miniÍp 5.0;
04- p{dências minino 4.0;
04- potêÍrciG mlniÍE 2 0;
04- potências miníno 3000;
01 -rad( dê poúência paÍa tcar sall duplo estéíeo;
01- potência minúno 8400 para tocaÍ sub graves;
02- pdências miniÍto 6400 pare locaÍ Ínédic grâves;
01- potência mínimo 1800 para tocaÍ dÍive;
01- rnêsa dirital do PA rnodeb (b ÍebÍeírcà m7d, dilr-mil§ coín aa, canab coín í6
auxiliaÍ ou pode sêr una rnesa sinilar do rÍEÍÍro poÍle;
- poténcias e cabc paÍa ligaçáo (,e todo o sêteíÍia:
0í - escuta PÂ:
01- e§,q.na paho,
- periÍâiros do P.A;
olríocessador dÍ e rad( 260 ou sinttar
- pêrif\áÍic6 do paho;
01- ílesa de soÍn digital minino 48 canab corn 16 auxiliaÍ;
02- pÍocessâdoí digital dÍive rack 260 ou sinibq

R:vrÍgílio Jorge, 29! Jd S6t Rerno Tel€FaÀ (1313327 5'l624EP: 86O62-26G
t4írdÍinaPr CefuW. (43)9 29.32.,10 e-.Ínâil: deltõlrow@rcoÍntd.conbr

CNPJ 78305. I 741000r.50

. f.969,201t. 29 4tro3 Írz.ndo it§trs

ItcD D.s.riçlo Qu.at Utrid V Unit rio V Totll

0l CONTRÂTAÇÁO DE
ÉQUIPAMENTO DE SO[,l E
BANDA PARA REALIZAÇÃO DE
Sttot , para a íe6la de
coíneÍnoraÇáo do an eÍsárb do
munbíplo de Nova SaÍía Bárbara,
nos di6 11, í2 e 13 de mâb dê
2018. Banda oíeítadâ BANDA COVI/tsOYS m ASFALTO

0l UDid I l-E99.m lt -E99.m

02 LOCAçÃO D€ BANHEÍROS
QUIMICOS Fomecineíto,
morÂag€ín, desaÍroÍÉagem e
menutenÉo peímanênte no local
cqn um profissional c€pacitado
de 10 banheiÍos quúni:os, sendo
.l masqJlinc, 4 Íeínininc e 2
pare PoÍtadores de l{ecessilades
Especrab

0l Urid 22ú4.ú 22ú,.N

o



0 ones porta píússiroal;
- bad( EE
6 rÍontorEs S$am ou shiaai:
Ot- §.ô Ea êrÉ miÉno SA 8s(f,lt
01- baterÉ compbta;
01 - crrbo iazz crroíus C guitaÍra ou sinila[
01 oJbo guitarrâ valvulado;
O1-cubo ctín mírÉno 2 caüas 4J10e Zí5 d cont'â baixo ou Ol -drbo cqn 4 de íO e 2 de'l5|LUINAçÃO:
'100 ínetros de trclbas de alumínio q 30;
12- íeffêtoÍes pâÍ 64 íoco 1/25;
& elipsoiral;
+ mini brut ;

,fG phcâs de painel de led ô1xü oüdooc
2- máquinâs de fi.cr!âçc;
& beâm led 90 wets;
12- moving beam 200;
30- canháo par led 3 wats rgbwa;
2- slrobo mioho 3O0O.{
+ atoÍnic stÍobo;
1- rÍiese de h-E drnx ãvdiÍrtt peaÍl2O1O ou equivabnte ao sbtema de iluÍninaÉo;
2.2. BA}'DA PARA SHOW:
ContÍataçáo de BarÉa Shd cqn excetente repertódb vaíiado, dê noíÉ Íegiontú conhecilo,
equipe de palco, músi:c de gâbadto @n insÚrrÍEnto6 sún e ihrÍúação e paho..
- DuÍaÉo: mínino de 3 hoÍ6 de Stlow
- FoímaÉo mínrÍna da Benda:
- 02 CantoÍês;
- 01 Cantora;
- 02 Baibrnas e 0'l BailaÍino;

^ - 0'l GuiiaíÍÉtaoí BateÉta:
- - 0í Teddiía;

- 01 Bãiís1a;
- 01 PeGJssbniías.
- O início do show coín a benda deErá ocorÍeÍ no máxmo às 22h3omin, com duEÉo de no
mínino 3 (tÍê§) horas
- As dêspesG coíÍr alhentaÉo dos rn€írÊros da benda e equipê de soín corÍeÉo por conta
da COMI.RATAMIE,
- A eíÍFí€sa de\,rerá Íazer a Ínontagem do6 equipãnentos de soan e ilurninaÉo para s€rEín
utilizados a parlir do dia líroímtE, e desmontageÍn somente no dia liU0í2018.
2.3. LOTE 2- BAIIHEIROS OUIIEOS:
2.3.'l . Os banheiros deveíão sor montados até as 17h00íÍlin. do dia 1 I de malo de 2018 e
ráiÍadG no dia 1 4 de maio de 201 8.
2.3.2. As despesas de alinêírtaÉo, montage.n e dêsmootageín dos banheiros e transpoúe
dos rnes.nc coíerão por csrta da CONTRATADA.

SeE msis pârâ o momento, enyismos nossoô proiestoó de estime e conskleraçío.

Atetrciosâmente

t:3

J
I Q.r^

ilüa
t-057 I cPF- I .66940

l,ondrine2Xic Abril de 20lt



MunlcÍplo de Nove Sente Bárbare

Pregáo PÍosancl al 2ü2018
pRoposTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

CIPJ: 78.305.17410001-50 Fornocodor: Oganizsçâo OBlts ÉrproGndiíÉntos Artbtico8 VS Ltda. iib
Ehde r.ço : Rue Virgilio Jorge 293 CASA - Jardim San RsnD - Londrinai FR - CEP 86062-270

ln3crhlo Btrdurli bonto Contrdor: Cêzar

)

Ém sil: d€ltashow @sercornt€l.com.br

T.leÍonei 43.3327.57.62 Fe,j 3327.57.62 Co lulsr: 99629.32.40

T€ loÍon. contldoÍ: 3339.27.29

&pr.r.nt!nto: José Braganceko dâ SituE CPF; 172.229.669-00

ÊrdcÍ.9o r.pÍ.t.ntrnt : Rua Virgilio Joroo 293 Casa - J8ÍdimSan RÊÍE - Londrina/PR - CEP86062'270

Êmrll Íepraaantlnta : d6ltâBhow @§orcorÍú€l.com.br
Lnco: I - BB Agônchr 1212-2 - Tiredentss - Londrins/FR

RG: 1067993- 1

Cont.: 45350-1

TolcÍonê re pre.e nttnte: 3327.57.82

D.tr de ab.rlure: 1311012012

Fornacedor anquadrado como mlcroemprore ou emprca. do paquono portc (prrr obter ot boneítcior d! lalcomplomonteÍ n"'123/2008).

Lot r 0Oí lôi. 0Oí

l{o ltÍn Drê.l9lo do Prodúto / 8.Ívl9o Oüa. Unld. Pr.ço if,rlrno hrc. hddo Pr.ço lJnlúÍlo Praço Íotrl
OO1 CONTRATAqÀO OE EOUIPAMENTO OE SOM E BANDA PARA REÂLIZAÇÂO DE 1,()O

prra a laatt da êomamoflçâo do anivaítáí1o do munlcÍpio dc Novs Sant. BlrbâÍ., noa dl!! 11

12 a 13 dc malo da 2018.

002 LocAç.Ào oÉ BANHEIROS OUIMCOS 1,oo

Fornaclnânto, monlrgcm daamonteglm ! mânutcnçIo paÍÍnâncntâ no locâl com Llm

prollaalonrlcâpacltadodal0benhalrcaqulmlêoi,tando4maacullnol,llamlnlnoaa2part
Porlrdorta dâ Naêcalidadôa Erpaciala ,...-

Vâlidadê da propo8ta: 60 dias

ftazo de sntregar 2 dies

UN

UN

12.000,00 Cowboy. do A.Í.lto

2 2€3 33 S.t.llt.!

PRE@ ÍOÍA- OO LOIE :

TOTIL DAPROPOSTA:

ta.íae,0o

1a.í40,00

Show

R6ainr

11.899,00

2.28O,00

11 t99,00

2 280 00

))

aÇâo DEleErÍprê€ndiÍ€ntos Artisticos SiS Ltda. iib
- -- Cr.lPJi 78 305.17410001-50

rJ

-PÍ@r. - \Áí.& 11 25/!]4/2018 13 37 $
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_'i?i 77-686.60€i0S0145
:estm dê Eve*ios

i3j
PEPOSÍAOCPf,ÍçO

Á netexwa uwaipat de í\bva síúa aõDará - PR

PLANÍIPAR COT,ERCIO E EVENTOS EIRELFITIE,

CNPJ/IJiF so$ íl. n.606.6ügÍm1-{€,

Rua Beronesa do Safio Azd Ílf 3í - CeÍúo - Poflt8a (h Pãaná - PR,

TeleÍone:( 41) 988920558 e-m@tê-QevCntgs2@g!!B!].§g!0

Pregão PreseDcaal no 2v 18

Objeto: coÍrffiÉo de empÍEs BpeciâÉzads na reelização de sêÍ*os êm
coÍreírror#o âo aniÉÉáíio dr eidaé, cúfuÍne espêcificações e $raÍíúâlrvos
abaixo íelacionados.

2. FSFECFrcAçÕES OG PR(XX'TOS

Prazo ê pagEíÍHtio :30% (Einta por cerü) aÉs a assir*.ra do conffi e 7096

(sstenb por cenb) aPoc a prestaça do§ s€Í\rrtps e ernissfu dâ nú fiscat;

Pa8ina 0l - 02

Lote
1

Prcço totdItatt Cod
pÍoúÍo
saÍviço

R$
Íí.HE,m

(I.h Uoad PÉço

1 t,N R3
í 1_üx),00

5002

t{atE rro píoúío acírií;o

CONTRATÀÇÂO DE
EQUIPÀIIENTO E SG'l E
BANDA PARA REALIZAÇÃO DE
SHOW para a tus€ de
cornemoeçao do aÚvÉí§áÍo do
rr*rniÍpro de l,bva Santa BábeÍa,
nos días 11, 12 e 13 de maio de
2014.

1

2.200,00

I

Um 2.200,@1LocAilo DE BANHEIRoS
QUíMGOS Fdnecimento,
Ínmtagsfli, &sípfitagpm e
mânt teítção poínmeírb Í|o locel
@rr rÀÍ profissioÍEl qaritaAo
de lO br*rdre SJimicos, s€rdo
4 mascl.diÍp§, 4ltsmirúms € 2
para PoÍtâdd€s dê NecêssiJades
Especla+s

5E012

; earowsn DÜ SERRO ÀZUL ti 3 í - cÊtiTRo - P AL OO PÃRANA - CEPi s3-255-00ü ?
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ORGANIZAÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS SS LTDA M E
R Vergilio Jo.ge,291Jd. S ReÍÍlo - TeleFax (43) 3327.5762<EP. t6062-2*

lnndrinâ PÍ.Crlular (43)9 9629 3240ô-mail: J.lrn'h,\\ zj:lr!1]nrl.l .,{ hÍ
CNPJ 7t.305 17,V0m1.50

. 1.9t9. 201&29Aoos F z.trdo Fc.t s

PreEituía Muniipal de i{ova Santa BaÍbara PR

Ref. Pregáo Presencial M 028 2018

Declaração de que não empregâ rnenor€s de lE anos

A empreso o cimo. Por intermedio de seu represenlonle legol o (o) Sr. José
Brogonceiro do Silvo portodor(o) do Corteiro de ldentidode n." 1.0ó7.993-l e do
CPF n.o 172.229.66940
DECLARA, poro fins do disposto no lnciso V do ort. 27 do Lei n.o 8.óóó, de 21 de lunho
de 1993, ocrescido pelo Lei n.o 9.854, de 27 de ouiubro de 1999. que nõo emprego
menor de dezoito onos em trobolho noturno, perigoso ou insolubre e nõo emprego
menor de dezesseis onos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

.067.993r

tondrina 23 de Àbril de 2018



1-l

ORCANIZAÇÃo DELTA EMPREENDIMENTOS ARTiSTICOS SS LTDA M E
R vergilio Joíge, 293_ Jd. Se Remo T.leFax (43) 332'l .5762{EP: t6062-26G

I-ondÍin. Pr .Celulâr: (43) 9 9629.32.40 e{ail: ,l.lrJ.lLf§ 4'cr.t!a1rl .,,,r) hr
CNPJ 7t305.174l(m I 50

lJ6!r. 20lt.29Atros F.z.ído F6trs

PreÍeitura Muni:i)âl de Nova Santa Baíbara PR

ReÍ. PÍegáo Presencial N' 028 1201E

DECI-ARAçÂO DE TN|DONEO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório sob a
modalidade Pregão Presencial em epigrafe, instaurado por esse Município, que não fomos declarado
inidôneo para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressâo da verdade, firmamos a presente-

w'D
.(57.99&1

Londritrâ 23 de Ábril de 20lt

cet
.669{X)
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ORGANIZAÇÃO DELTÀ EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SS LTDA M E
R:v€Ígílio JoÍge, 29]- Jd. Sar Remo - Telefâx (43\ 3321.57621EP:8ffi2-2($

l-{xrdÍim Pr .Celuh. (43) 9 9629.32-,10 e-nÂil: üilttr.h,\\ ,/ sürennrt.l .,,r!!hr
CNPJ 78,305.17,U000 I 50

. l-9t! . mlt29Arü F.utrdo F.ltrs

Prebitura Munidpal de Nova Santa BaÍbaÍa PR

ReÍ. PÍegáo PÍesencjal l{p 0281201E

DECLARACÃO DE I}'EXtSTÊHCIA DE FATOS SUPEFVE!'IE}ITES ITPEIXTNOS DE HABILITACÃO

A empresa acima inscrita no CNPJ sob ne7830517410001-50
DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágraio 2o e
Artigo 97 da Lei ns 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas
alterações posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

(q-MÀ
1.m7.993.1

l,oodrinâ 23 de Abril de 20lE

.6ó9{m
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ORGANZAÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS SS LTDA M E
R:vqgflio Jorge, 293- Jd. S{l ReÍao TeleFax (13) 3321 .5762{EP: t6062-260-

t fldrim Pr .Celula: (43) 9 9629.32.40 e-mail:,1!l rr'iut !-.cre,,fi nel .i n hr

CNPJ 7t.305-l7,V0ml 50
|.9tllr. 20lt2lrAn6 Frz.rdo Fcst s

PÍêfeitura Munijpal de Noya Santa Baôara PR

Ref. PÍegão PÍe§€ncial No 028 /201 I

DECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

A empresâ a dma por intermâlio de s€u Íepres€ntante legel o Sr José Braganceiro da Siúa poÍtadoÍ da carteiÍa de
idenüdade n'l-067.992-í e do CPF no 172.2229-66,9.00, DECLARA, especialmente para o o edital em epigrâÍê, que em
sêu quadro soc.ietáÍio náo compõe nenhum integrante que lenha parentesco com: PÍefeito, Vice-Prefeito, SecÍetários,
Coordenadores ou equivalentes, por Ínaüimônio ou parentesco, ãfim ou consanguiÍrêo, até o sêgundo grau, ou por adoÉo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a pres€nte

José Qr
CPF .669{X) 1.99t1 \

Londrina 23 de Abril d€ 20lt
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ORGANIZAÇÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SS LTDÂ ME

l.,ondrina Pr Celtdlú: (43)99í'29-32.40 €-marl: J.lrrJr,,$ ,r ,.r.r,nrrcl r,,in hJ

CNPJ 7t.305.17,Vmr.50
lJt9. A)lu9Anoü Fiú Ído F.!tú

Preêitura Muniipal de t{oya Santa BaÍbara PR

Ref Pregáo Presencia{ N'028 /2018

DECUTRÁçÃO DE MTCRO EMPRESA

Declaro, sob as penas da lei, sem preiuízo das sanções e multas preústas neste ato convocatório, que a
empresa Organização Delta Empreendimentos Artisticos S/S Ltda ME CNPI nq.78.305.17410001-50 é
microempresa, nos terÍnos do enquadramento preüsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portánto a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial em epigrafe,
realizado pela Prefeitura Municipal .

1 Por ser expressão da verdade, firmamos a presenle

LC-,\-v3

99.}l

tondrina 23 de Abril de 2018

RG.
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UINISÉRIO DÂ FAZENDA
SecÍeteÍia da Recêlta Federa! do Brasll
Procuredoria-Gêral da Fazenda Nacional

GERTIDÃO POSITIVA COT EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELANVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ANVA DA UNÉO

Nomer ORGANIZACAO DELTA - EIPREENDIUENTOS ARTISTICGS SrS LTDA - IE
CNPJ: 78.305.írumoí-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionel côbrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieilo passivo acima idenlificado que vierem a ser apuradas, é ceíiÍicado que:

constam dêbitos administrados pela Secretarie da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. í5í da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou obielo de decisão judiciâl que determina sua
desconsidereÉo para fins de certificaÉo da regularidade fiscal, ou airÉa não vencidos; e

2. não constam inscriÉes em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacíonal (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verilicâÇão de sua autenticidade na lntemet, nos
erdereços <http://rb.gov.bÊ ou <htF:/tuv &.pgfrl.gov.bÊ.

Certidão emil uitarnenle com base na Po(aía Conjunta RFB/PGFN no 1.7 51 , de 2l1Ot2O14
Emitida às 221212017 <hora e data de Brasília>.
Válida até
Código de
Quahuer ras e inv

Esta certidão é válida para o eslabeleciÍnento matriz e suas filiais e, no caso de enle ÍedeÍativo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da adminisúaÉo direta a ele vinculados. Refere-s€ à situaÉo do
su.leito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conÍibuições sociais pÍevistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no 8.2't2, de 24 de julho de 1991.

5EEC.FBF3.C688.D966
alÍdará este aÍocumento.

U:21
018

da
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

'ti i 33

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 017920142€8

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 78.305.í 7tU000í §0
NOME: GNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICTS/PR

Rêssalvado o direito da Fazenda Públicâ Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
regisúados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍicando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, @nstatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificâdo,
nesta data.

Obs.; Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere.se a débitos de
natureza tributária e não tributiária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida 15tO8nO18 Fomecimento Gratuito

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

Émitu i, li,/enel Pit liz íl /lo1ng18 17 21 37)
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"irxr'.i!,
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINÂ

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N'108í8 5 t2018
Válida por 20 (cento e vinte) dia a contar da data da expedi@o

Certificamos que náo existe débito vencido conespondente a lmpostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro ilobiliário, Contribuinte e lmobiliário,
bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

ORGANIZACAO DELTA ETPREENDIMENTOS ARTISTICOS SS LTDA TE
CPF/CNPJ : 78.305. 1 7410001 -50

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos quê porventura venham a ser
constatados em buscas, assim @mo de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, lncenüvo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, lnventário, Baixa, Transferência).

Londri , 18 de abril de 20í8

A aceitação desta certidão está condicionada à verÍficaÉo de sua autenticidade na lntemet,
no endereço <http:i/www.londrina.pr.gov.be.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto No 640/2015

Código Validador
0li#pG4YFoXH

Modelo aprovado pela Portaria No 002201siGABlSMF

1 1

http //wwwbndrina-pÍgov.bÍiindex.php?opüon=corÍl-wrappêr&ü€w=wrappêÍ&ltemid=2o93 1t1
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CÁ.IxA
carxa ECONôMrca FEoERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78305174/oool-50
R.AZãO SOCiAI: ORGANIZACAO DELTACOBRANCÂS E EHPRÂRTISTS

Endereço: RUA VERGIUo IoRGE 293 / IARDIM SAN REMO / LoNDRINA / PR /
46062-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft,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 serviÉ de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Yalidade: 3L/03l2OrA

Certificação llúmero: 2018033102071504779932

Informação obtida em O3|O4/2O18, às 15:52:15.

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

29/04/2018

h@oJ/ww.sifue.caixa.gov.bí/ErpÍesdtr/cÍíFgecFslmpíimiÍPapd.Gp?r'ARPêssoaMatsiz=1't3015g2&VARPessoa=1430í592&vARt'ÊPR&VARlnscÍ=783
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
L(2

Coíffi.tiÊ.

Confira G ddc de ld€fitrcação ü Psss@ üfídica e, ss houy€Í qrJahrE diY€Ígênda, pwiferxie junO à
RFB a ,a â.ldiuÉo caffid"

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACK)NAL DA PESSOA JURiT'ICA

tE
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DECLARO para os devidos furs e direitos qug a empresa
oRGAÀ{rZAçÃO »rr,ra EMPREET{DTMENTOS ARTÍSTTCOS S/S,
LTDÁ - ME, CNPJ/IVIF n" 78.305.17410001-50 com sedê'na cidade de:
Londrina" Estado do Paranri prestou serviços, a este Munícipio, sendo locação
de palcos, sonorização e iluminação, shows artísücos, bandas, locutores, Painel
de Led, tendas, Rodeio completo com arquibancada, Trio elétrico, baúeiros
químicos, fechamentos e Gerador de Ene.rgia

Tecnicamente e profissionalrnente cumpriu rigorosamente com o
fbmecimento do objeto contratado

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Corumbataí do Sul, 18 de Setembro de20l7

SI FILHO
Responsável de Licitações e Contratos

F
L.

l.::
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Município de Centenório doSu
1i
I

1

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378 ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

www.centenariodosu l.pr. gov. br

ATESTADo DE cAPACTDADE rÉcNrcl

NtnttcÍpto oe cr,NrENÁRro Do sul, Estado
do Paraná, inscrito no CNPJ n'75.845.503/0001-67, com sede a Praga Padre Aurélio
Basso, no 378, atesta para os devidos fins que a Empresa ORCaNtZaçÃO DELTA
EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA - ME , inscrita no CNPJ no

78.305.17410001-50, com sede a RUA: Virgilho Jorge , No 293 - Bairro: Jardir Sam
Remo - CEP | 86062-270, no Município de Londrina, Estado do Paraná, Prestou
atendimento abaixo relacionados:

PRESTOU SERVIÇOS, COMO LOCAÇÃO DE PALCOS, SONOruZAçÀO,
rruumaçÃo, sHows anrÍsrtcos, cARNAVAL, BANDAS, LocuroRES,
rgIÃo, TENDAS, RODEIO, ARQUIBANCADA, TRIO ELETRICO, BANHEIROS
quÍurcos, FECHAMENToS,

Informamos que a mesma desempenhou todas as funções propostas de
maneira satisfatória.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Centenário do Sul, 05 de Abril de 2018.

A SILVA
Di o e Licitações

Ânderson Muniz Silva
üE6a do Oepa.taíneito dê

Co.ilrõ e t.rjraÉo
oÉmElÍ) Xc 0q2017
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLEISTÀS

Nome: ORGÀNf ZÀCÀO DELTA - EMPREENDIMENTOS ÀRTISTICOS S/S LTDA
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNP,f : 7I . 3 0 5 . 174 / 0 0 01- 5 0

Certsidão n": 1419809 50 / 2o!7
Expedição: t7 1_2 2 7, às 19:56 :03

180 (cento e oitenta) dias, cont.ados da dat.aValidade:
de sua ex;r

certifica-se que oRcÀlÍIzÀcÀo DELTÀ - E!íPREE0IDIIíETTOS ÀRTTSTTC'OS S/S r,TDÀ

(IíÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n"
78.305.17,1/OOO1-50, rÍÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emítida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Tra-baf ho, acrescenEado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Àdministrativa n" !4'1o/zo]-f do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agost.o de 201-l-.
Os dados constantes desEa Cert.idão são de responsabil idade dos
Tribunais do TrabaLho e estão atual.izados até 2 (dois) dias
anE.eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesEa a empresa em relação
a todos os seus es EabelecimenEos , agências ou f j.1íais.
A aceitsaÇão desta certídão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst . jus . br) .

Certsidão emitida gratuit.amente .

IITFORIdÀçÀO IÜPORTÀITTB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consEam os dados
necessários à idenLificação das pessoas naturais e jurídicas
i.nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatsória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

lilE

recolhimentos previdenciários, a honorários
emolumentos ou a recolhimentos determinados em Iei
de execução de acordos firmados perante o Minist
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I a custas,
; ou decorren

a

4/ / 2or-.a
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PODER JT}DICúRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCADE LOI{DRINA

Ary tistão
fituLt

F-4rtúrdG ,rr.E.lt dG

Árl P.olâ ltilrão
Lflriv.l D.Edrtti

xd.ail6 Dori!.t Mãi
H.i EÚo àtoíG

02.á6 PinhÊiro iL GG
Mrr. R!.h.

citiadas

cJ

CARTÓRIO DO DISTRIBI]IDOR E AI\TEXOS

CERTIDAO
Fr. 00í/00'r

CertiÍico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido

,- distribuida a qualquer Vara desta Comarca, FALÊNclA, coNcoRDATA,
RECUPERAÇÃO .rUOtqat uma em que Íosse
o brigad o (a):

78 _ 305

Busca

CUSTAS: R$ 31,33
Lêi 19.350117 - T.b xvl - 141 VXC x o.D:l + I

20 anos, exclusivam ente sobrê

o
toÍEEi de 2018,7

Av Duoue do Caxhs-689 -.H Mâ,i - cFP Pâ nt5.ql' - I Ã '{'i" o_-^^
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GRV - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME

cNPJ - 03.630.579i0001 -64
OESYs.R,YiK.ffi

A PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVASANTABARBARA. PR

DEPARTAMENTO DE LIC|TAçÃO PREGÃO PRESENCTAL N" 028 /2018

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

A empresa GRV ORGANTZAÇÃO DE EVENTOS LTDA, CNPJ. 03.630.579/OOO1-64.

Situada a Rua Paulo Augusto dos Santos, 95 - Jardim São Rafael, Londrina /PR, declara

que conforme disponibilidade em estoque fornecerá sanitários químicos conforme previsto

no edilal N" 028/20í 8 do Município de Nova Santa Barbara / PR, caso a empresa

oRGAN|ZAÇÃO DELTA EMPREENDTMENTOS ARTTSTICOS R/S LTDA - ME, CNPJ:

78.305.174t0OO1-50, seja a vencedora do certame Íicando a empresa ORGANIZAÇÃO

DELTA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS com a contratação exclusiva dos sanitários

químico para este certame com a empresa GRV ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA que

forneceu as documentaÉes ambientais para este c€rtame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

MAXXI :" I

L l-C-,,.-

Londrina,25 de Abril de 2018

- 
.1,.!

[r,'t
o tzA o E EVENTOS LTDA

cNPJ. 03.630.579/0001 -64

RUA aulo Augusto dos Santos, 95 - Jd. São Rafael - Londrina-PR I lE - lsento
CEP - 86.035-296 | Tel.: (43) 3325-8730 | e-marJ: qilson@ maxxilocacoes. com. br

1



l\,Íinistério do l\íeio Ambientc

Insriruto Brasileiro do Meio Ârnbiente e dos Recursos Naturais Renovavár'crs

C-ADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTI[ICADO DE REGULARIDADE . CR

Confornre dados disponiYeis na presente data, CERTIFIC.\-SE que a pessoa juridica esui ern conÍ-ormidade conr as obrigações

cedastrais c dc prcsraçào dc informaçôes amhrcutais sobre as atividadcs dcseü!'oh'idÀs si)b controlc e fiscalrzaçâo do lhama. por

nreio do CTF/APP.

O Ccrtificado dc Rcgulandade emitido pelo CTIiAPP não desotrriga a pcssoa inscrita de ohrcr licenças, autoÍrzações, pcrmrssõcs,

concessões. ah'arás e demars docurnentos exigireis por instituições fedcrars, estaduais. distritais ou rnunicipais pala o exercicio de

suas ati\idadcs

O Ccnificado dc Regulàridadc emitido pelo CTF/,ÀPP nào habilita o rransporte e produtos e subprodutos flor(stârs c fauníslicos

t'7J

RegisÍro n." Data da consulta: CR ertritido em: CR válido

5255 04l 26i 04/201 I l6i 04,'201 tl I toi zorx f
Dodos básius:
CNPJ :

Razào Social :

Nome Íartasia :

Darn de irbcriura

Enlereço:

0i.610.579/0001-61

CRV ORGANZAÇ,ÀO DE EVENTOS LTDA,
MAXXI LOCADoRA DE SANITARIOS PoRTATEIS
27.,01 '2000

logradou.ro

\.'':
Bairro:

CFP:

RU,\ PALI-O AUGUSTO DOS SAN'TOS. 95

g5

J SÀo RÂTAEL
86015.:96

Complcmemo

N{unicipio:

LIF:

LONDRI\'A
PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmentc Poluidoras

r Utilizadoras dc Recursos -àmbientais - CTFiAPP
Cótligo Descrição

dcstítação de rcsiduos dc csgotos sanitários c de lesiduos sóLdos urbaros, inchsivc aqueles proYericntes de

tbssas

4UH.UCCKLAI\iCA6Z2ChÀsc dc autcIlticação

IBâ\L{ - ('TF,.{PI' 267M,20t8 -09:45:4ó



í 3/03/201E Site OÍcialda Cidade de Londrina ': Prefeitura do Município de Londrina

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE LONDRINA ..,,.lJ

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICENÇA SAN|TARIA - N'2575

A Autaíquia Municipal de Saúde, com base na Lei Estadual 13.331 de 23.11 .2001 - Art. 159 e 161 e Decrelo
Estaduel n'5.711 de 05.05.2002, do Estado do Paraná, e Resolugão Municjpal no 001i2016 de 24l08i2016

concede a presente licença sanitárial

CNPJ/CPF
03630579000164

cMc
12767 51

Processo SIP
9398i 2018

COD. REQUERENTE
121241

Razáo Social
GRV ORGANIZACAO DÊ EVENTOS LTDA ME

Nome Fantasia
Endereço
RUA PAULO AUGUSTO DOS SANTOS,95 - - JARDIM SAO
RAFAEL
Complemento

Cidade
LONDRINA

fuealm2 zoneamento

80 zR-3

CEP
86027770

lnício atividade
2510112000

Código (CNAE) Descriçáo da atividade principal
N-77390/03-00 - Aluguel de palcos, cobenuras e outras estrutuÍas de uso temporario, exceto andaimes

Código {CNAE} Descrição das atividades secundárias
LOCACAO E IVONTAGEM DE SANITARIOS E EOUIPAMENTOS PARA EVENTOS,

Londrina, 13 de março de 2018

OBSERVAÇÃO

LICENCIADO ATE UA PAULO AUGUSTO DOS SANTOS, 953to312020

Código Validador 4ea3Kb6MlOWX

IMPORTANTE

Estâ licÊnça sanitáÍia dÊwíá ficâr expostà no eí,âbélecimeíito. devendo o repÍÊscnlente legel soÍicitár
sua rêngvação antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudançá de endereço, alteraÉo de
râmo de alividâde e de râzáo sociel, deveÉ soliqtar lais alteraçóes Junlo ao setor de prolocolo da vigilânoa
sanrtáíia previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os dados cadastrais atualizados
iunto à Prefeitura Municipal de Londrina.

MARIA ISABEL SERRA MatríAutoridade Sanitária: cula: M 10591 0

htts://ww[lon&ina.Pr.goYbíÍndex.php?optioh=com_wrapper&üew=wrapper&ltemid=221,1 1t1
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IAP
Secretaria do Ettado do Xelo
Ambier ê ê RocüÍsos HldÍicos

lnstituto Ambiental do Paraná
DlEdori. d€ GodÀle d6 RecuBob amóior*arc

FaSmrrDrâ5Frru
DO BTItrl

Licença de Operação

. N" 22419

Validadê 1U10/20í8

. PÍotocolo 1312864a1

Local e data

Londrina, 10 de outubro de 20í4
CaÍÍnbo e assinalura do repres€nlânle do IAP

Aêar .:âi ':.P;i ônd É
2.31i;..riS3

UPOS

O proprietário requerente aciína qualificado náo consta nesta data,

como devdor ' no câdastÍo de autuaçÔes ambiênteis do

lnstituto Ambiental do Paraná.

(

151

Os restduos sólidos gerados, relacionados às awidades desenvolvk as, quaisq uer que sejam e em quatquer época,

lll - su pervenlência de graves riscos ambientais e de saúde

deveÉo s€r convenientementê separados, armazenados, reutilizados no.próprio local.dou encaminhados à terceiros
devidarnente.licenciados pelo Órgâo Ambientâl para este fi.m-

Tancagens eyentualrnente existentes, desünadas ao armazenamento de combustlveis, produtos e/ou Íêsíduos llquidos e
semi-sôlidos, deverão estâr de conformidade com as respectivas NBRs da AEINT - AssociaÉo Brasileira de Normas
Técnicas.
Fica proibida a queima a céu aberto, de qualquer tipo.de material, exceto nos seguintes casos:
" Quando fior praticada após autorizaÉo do lnstituto Ambiental do Paraná,
" Treinamento de combate a incêndio,
" Em situações dê emêrgências sanitáriaq assim.definidas pelê Secrehria.de Estado de Saúde ou pela
Secretaria de Estado de Agricultura.
O lAP, ínediante decisáo motivada, poderá modificar.as condicionantes e as medidas de conbole e adequáÉo,
suspender ou Grncelar a licença expedida, quando oconer:
| - violaÉo ou inadequaçáo de quaisquer condicionantes ou normas lêgais;
ll - omissáo ou falsa descriÇao de inÍormaçÕeb relevantes que subsidiaiam a expediçáo da liçença;

lmpressa: 10n0f201 4 08:g:40 Página:2de2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTTIRA DOS ENWLOPES N' T E N'2

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 28/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N."
38/2018

Ata da sessão de recebimento e abeÍura dos envelopes no I e

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

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 28/2018 -
(PMNSB) - Contratação de empresa especializada na
realização de eventos em comemoração ao aniversário da
cidade.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, as quatorze horas e vinte
minutos, no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, no 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, reuniram-se, em sessão pública, sob a

presidência do Pregoeiro Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.331.506-92 SSP/PR, e os

membros da equipe de apoio. Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227-2 SSP/PR e

a Sra. Polliny Simere Sotto, RG n" 9.257.282-0 SSP/PR,, designados pela Portaria n' 080/2017.
para proceder a abertura e julgamento dos envelopes n" I e no 2 entregue pelas proponentes

interessadas na execução do objeto do Pregão Presencial n" 28/2018 - destinado a contratação de

empresa especializada na realização de eventos em comemoração ao aniversário da cidade. Aberta
a sessão, o pregoeiro informou que protocolaram os envelopes no I e no 2 as seguintes empresas:

ORGANIZACAO DELTA - EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA, CNPJ n.
78.305.17410001-50, representada pelo Sr. José Braganceiro da Silva, RG n' 1.067.993-l SSP/PR,

PLANTIPAR COMERCIO E EVENTOS EIRELI, CNPJ no 77.686.608/0001-46, representada

pelo Sr. José Gastão Nunes, RG n' 37545461-5 SSP/SC e VANDERSON RIBEIRO SUDARIO

- EVENTOS, CNPJ n' 14.221.45910001-20, representada pelo Sr. Marcos Valentim Damasceno.

RG n'4146772-0 SESP,/PR. O pregoeiro resolveu dar continuidade ao pregão solicitando que os

representantes das empresas presentes apresentassem os documentos para credenciamento exigidos

no edital convocatório. Após o credenciamento, o pregoeiro iniciou a sessão com a análise dos

envelopes contendo as propostas de preços, momento em que verificou-se que a empresa

PLANTIPAR COMERCIO E EVENTOS EIRELI, CNPJ n' 77.686.608/0001-46, deixou de

apresentar o arquivo digitat da propostâ, sendo por esta razão desclassificada. em atendimento ao

item 8-lII do edital convocatório. Em seguida, Íbi dada oportunidade aos representantes das

empresas classificadas de apresentarem seus lances. Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o

representante da licitante que apresentou os menores lances à negociação direta, visando à

obtenção da oferta mais vantajosa para a administração. Os preços finais obtidos tbram os

seguintes: Lote I - R$ 1 1.400,0,00 (onze mil e quatrocentos reais) Lote 2 - R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais). Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa ORGANIZACAO
DELTA - EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA, CNPJ n' 78.305.17410001-50.

cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e observou-se que a mesma apresentou os

documentos exigidos nos itens 10.4.1,10.4.2 e 10.4.3 em nome da empresa GVR Organizaçào de

Eventos Ltda, CNPJ n'03.630.579/0001-64. Apresentou também um termo de compromisso de

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes, 222 . 3(Oxx43) 3266-8100 C N P J 95.i61.080/0001án '
E-mailr lq[êsêEolsDrljqy.U Novâ Sanla BárbaÍa - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL ,)3

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

fomecimento onde a empresa GVR Organização de Eventos Ltda, CNPJ n" 03.630.5 7910001-64,

compromete-se a fomecer os banheiros quimicos caso a empresa ORGANIZACAO DELTA -
EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA, CNPJ n" 78.305.17410001-50 seja a

vencedora do ceÍame. O representante da empresa PLANTIPAR COMERCIO E EVENTOS
EIRELI, CNPJ n" 77.686.608/0001 -46. pediu para constar em ata seu inleresse em interpor
recurso em razão da desclassificação da sua proposta. O representante da empresa VANDERSON
RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, CNPJ no 14.221.45910001-20 também pediu para constar em

ata sua intenção em interpor recurso em razão da empresa ORGANIZACAO DELTA -

EMPREENDIMENTOS ÀRTISTICOS S/S LTDA, CNPJ n' 78.305.17410001-50, ter

apresentado os documentos de qualificação técnica para o lote 2 - banheiros quimicos em nome da

empresa GVR Organização de Eventos Ltda, CNPJ n" 03.630.57910001-64. Foi então informado
pelo pregoeiro que o prazo para apresentação das razões do recurso é 3 (três) dias úteis, ficando os

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que

começarão a coÍrer do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos

autos. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk dos Santos, lavrei a

presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de

licitação e demais presentes

M ntônio de Assis Nunes

Pregoeiro

Elainc C stina Ludi s Sântos

e aporo

"';*";;;ri" So

Equipe de lo

Jos6,3
-ffiWuclc-.

Representante da empresa Or Delta - Empreendimentos AÍísticos S/S Ltdaç

1

Jo

Representante da empre par Comercio e Eventos Eireli

Marc\ amasceno

Ribeiro Sudário - Eventosresentante da

Rua WalÍredo BittencouÍt de MoÍaes, 222 - E(0xr43) 3266-8100 C N.P.J 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb or oov.bí Nova Santa Báíbara - Paíaná

2
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO DEPARTÂMENTO DE

COMPRÂS E LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA

BÁRBARÂ - ESTADO DO PARÀNÁ.

't' 
,r1",, '.,-7

Pregão Presencial no 28/ 2018

Processo Administrativo n" 38 / 2018

rl3
rr

À emptesa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO -EYENTOS,

pcssoa jurídica de dtei«r prttado, inscrira n" 11.22'1.159 /0001-20, por seu

reprcsentante legal, abaixo assinad<;,vem, tempestiva c mü respeitosâmente â

presençâ de \rossa Senhoria, apresentar suas RÂZÔES DE RECURSO a .\ta de

Pregào Presencial, nos termos das I-eis Fedetars de n' 10.250/2002 e 8.666/1993,

pclos fundamentos de fato dc dreiro a seguir expostos:

1. DA TEMPESTIVIDÂDE RECURSAL.

-\ntes mais de r.rada, rmpotta salientat que o presente recuÍso

prccrrchc roclos os re<1uisi«.rs dc :rdmissibilidade , bem como c tcmpcsdr-r-, eis que

conforme itens 13.1 e 13.2 , prer'écm, rcspecdtamente, gue "qaalqaer liilanle poderá

rnanifàttar, moliyadamente , a inhrção de re,omr, atruuél do ngttro du intete de ruat raqões em

tt/rt..." e " .\'m) toncedido pralo de 0)(rê:) dia: ?dru d aPrerentdtào das raiõet do retano,

li;ando a.; demail lLitunlet detde /0,10 inlimudat pura d?ft:entdr tltttrdrrdiõe.; en igta/ ntimem de

diu:. qrc iomei)ràl d 'lr'rer d0 lérmino do PHi0 d0 reLznente, yndo-lhe-t axegarada útta

imedtulu aat urlot."

1,

t
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Tendo <.rcorrido à sessào de iulgamento das propostas do ptegão

presencial em epígrafc cm 2(r de abril dc 2018, quinta-feta, tem-se início o ptazo

recursal em 27 de abril 2018, sexta-feira e findo em 02 de maio de 2C)18, quarta-íeira.

Portanto, tendo a emptesa recorrente tegistrado em 
^ta 

À intenção

de rccorrer sobte a decisào do pregoeiro, aprescntando de modo fundamentado as

razôes clue lhe dào suporte, bem como ante a inrerposiçào deste recutso dentto do

prazo legal, requer-se o conhecimento do recutso, ante âo ptecnchimento dos

requisitos inúnsecos e extrínsecos e ao final seja dado provimento ao mesmo

determ.inando-se a reabertura da sessào pública dc iulgamento das ptopostas, pelos

fundamcntos a seguir expostos.

2. DO EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do arrigo 109, §2, da Lei n. 8.666/91, a Recortente

requer a esta Autoridade .\dmrnisuaula seja conferido ao presente recurso o

Irf,l.ll'1'O SUSPENSIVO uma vez que o acolhimento do presente rccurso acartetará

a invahdaçào dos atos insuscetíveis de aproveitamento e podetá ocasionat vício

insanár'cl para o presente processo.

Neste senudo REQUE,R seja auibuído o efeito suspensir-o para o

normal processamento deste Recurso visto quc restatá demonsüado o equí\.oco

praucado no que tange a habilitaçào da ücitante declarada vencedora do ceftame.

3. DOS FUNDAMENTOS

Na decisào proferida pelo prcgoeto, Sr. I\Íatc<.r Antônio de Âssis

Nunes, ao Êrnal da sessào de julgamento das ptopostas, este dcclarou r-encedora a

empÍesa ORG,\NIZ-\Ç-\O oErrr - L,\ÍPREENDI\ÍENTOS .\RTÍSTICOS

S/S l-TDÀ, CNPJ n' 78.305.17.1/0001-50, no cÍrtanto a empresâ declarada

vcnccdora nào cumpriu parte do ed.ital licitatririo, pois, de acordo com L]dital de

2
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Pregào Presencial em apreço, estabelecido Frcou,

parucipaçào, que:

enúe outras condições de

1 _ DAS CONDIÇÕES DE PÂRTICIPÂÇÃO

1.2. Não serão admitidas nesta licitaçào

d) consórcio de empresas, sob nenhuma formal

Ocorre que a empresa vencedota do certame, ORGÀNIZÀÇÂO
DELTT - EX{PREENDTN{ENTOS ARrÍSTTCOS S/S LTDÀ, CNPJ n'
7 8.305.171/0001-50, apresentou os documentos de quaüErcaçào técnica para o lote 2

- banheiros químicos, em nome da emptesa G\rR- Otgaruzaçào de Eventos Ltda,

CNI']J 03.(r30. -579 /0001-61, o quc câractcriza formaçào de consórcto pata

parucipacào no certâme.

Sabemos que nào exrste vedaçào legal à parucipação de consórcios

de empresas na modaüdade e que, quando o Edrtal é omrsso quanto à questào, â

norma é que ele seja aceiro, no entanto, no câso em tela, existe a prevtsào da nào

pcrmrssào de consórcio em lldital, o que torna inaceitável a parucipaçào da emptesa

GYR- Organizaçào de Eventos I-tda, CNPJ 03.630.579 /0001-, em consórc.io com

vcncedora.

Portanto resta claro que a empresa participou do presente certame

sem os requisitos legais, Lupótese que a emptesa der.erá ser excluída do processo

hcitatória, pelos motivos e\postos.

4. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, é a presente pâÍa tequcrer a Vossa Scnhoria

seja recebido o ptesente Recuso no seu FlFLll'fO SUPFINSIYO e ao final acolhido

integralmente o presente recuÍso pâra que:

a) Seja RITITOR-\Í,\D,\

â emPtesa

a decisào com

oRGANrzÂÇ-\O

o fim de declarar

DEL'I..\

3

IN.\BII,IT.\D.\
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t i\tpnFrENDINÍENTOS ÀR'IÍSTICOS S/S I -TD,\, CNP.J no 78.305. 1 7110001 -50,

uma vez que esta descumpriu o Edital, consorc.iando-sc com outÍa empresa pata

participat do certame;

b) Seja consequentemenrc dcclarada vencedora do certame esta

Recorrente, classificada em 2" Iugar.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Nor.a Santa Bárbara, 2l de abril dc 2018

DERSON R
. 10UDARIO-EVENTOS. f ,.

CNPJ N" 14.221.459 /0001-20

GAE - Oíupo de Apcio 6 Evontc6
Marcos Val€nlim Oamascznc

cPF. At?.7U 9tü4e
Rc.4.í46.772{

*.snirffi

4



27 tO4t201a E-mail de lsmwêb - SoluÇõês para lnlêrnet . RecuÍso empÍesa VANDERSON RIBEIRO SúDARIO - EVENTOS, CNPJ n' 14.221.4

16!*l ismWeb
s".-^.qGr tlr

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Recurso empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, CNPJ n'
14.221.4591000í -20
l mensagem

Setor dê Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
<licitacao@nsb.pr.gov.br>
P ara: Braga <deltashow@sercomtel.com.br>

27 de aótll de 2018 11:17

Bom dia,

Segue anexo recurso apresenlado pela empresâ VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, CNPJ n'
14-22'1.4591000'l-20, referente ao Pregão Presencial n' 2812018.
O prazo para apresentaÇão das contrarrazÕes é dê 3 dias úteis.

Att,

Sêtor dê Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

E Rêsposta-impu gn acao -P Íe gao -28-20 1 8-Delta.pdf
36K

https.//mail.googtê.com lmailul,l?oi=2&ik=l463514Md&lsver=CmFBtlQ-Pmg.pt_BR &view=pt&q=deltashow%40sercomtêl.com.br&qs=lruê&sêarch=query&tl
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ORGANIZAçÃO DELTA EMPREENDIMENTOS ARÍSTICOS SS LTDA ME
li:Vergílio Jorge, 293- Jd. San Remo - TeleFax (43) 3327.5'l624EP: E6062-260-

LoDdrina PÍ .Celu1ar: (43) u1s2@9 e-mail: deltashowl(rl:sercomtel.com.br
CNPJ 78.305.17410001.50

1969. 2018J9 ÂDo3 Fücrdo F.ítt!

Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara PR

Ref. Pregáo Presencial No028120í I

DECI-ARAçÃO

A empresa a cima apresêntada pêlo sênhor José Braganceiro da Silva,

Declara não ter intênção de.interpor contranazões por analisar o recurso impetrado pela
empresa Wanderson Ribeiro Sudário Eventos, sem fundamentação, sem embasamentos

Assim deixando a decisáo, a ser tomada pelo lluske senhor pregoeiro Marcos Antônio de
Assis Nunes.

Sem mais para o momento, enüamos nossos pÍotestos de estima e consideração

di'slMrtÕ
.fi2a9.669ÃR.G,r,ú7.9.rr

Londrina 02 de Maio de 2018

l



PREFEITURA MUNTCIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

rE2

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Pregoeiro
Para: Departamen to Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0210512018.

Prezado Seúor,

Encaminho a Vossa Senhoria o recurso apresentado pela
empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, CNPJ no

14.221.45910001-20 e desistência das contrarrazões apresentada pela empresa
ORGANIZACAO DELTA - EMPREENDIMENTOS ÂRTTSTICOS S/S
LTDA, CNPJ n" 78.305.17410001-50, no processo licitatório na modalidade
Pregão Presencial sob n' 28/2018, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada ra realização de eventos em comemoração ao aniversário da

cidade, para que tenha o parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

nio de Assis Nunes

Pregoeiro

Portaria n" 08012017

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222. Centro, Fon€ 43. 3266.8100, CEP - 86 250-000 Nova Santa Llárbara-
Paraná w1v\v.nsh.Dr.Êo\'.br
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PREFEITURA MI'NICI PÀT DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀR]A

Av. Waffredo Bittencourt de Moraes, 222, Fone (043)3266-8100
cNPJ N. ' 9 5 . 5 6 1 . 0 8 0 ,/ 0 0 0 1 60

E-mail: mnsbG nsb . r ov.br - Novã Santa Bárbara - Paraná

Solicitante: Pregoeiro e Comissão Municipal do Pregão

Parecer jurídico

Assunto: Análise
028 /78. Análise de

por participanLe.

final do pregão presencial n.

rêcurso administrativo interposto

Cuida-se aqui de anáfise final acerca

do pregão presencial n. 028 /T8, cuj o obj eto e a

contrataÇão de show artistico e locação de

equipamentos de somi ainda, anállse de recurso

administratlvo protocolizado pela "Vanderson Rtbeiro
Sudário - Eventos" I que requereu a inabilitação da

participante melhor colocada e a adjudicação do

obj eto Iicitado para si.

Para o pleito aclma,

invocou o suposto fato de que a melhor

cefebrado consórcio com outra
participação e vencimênto no lote 02,

vedado a teor do item editafício n. 1. 2

a Recorrente

colocada teri a

entidade para

e o que seria

Página I de 5



PREFEITUF"A MUÀIICI PÀI DE NOVÀ SÀNTÀ BIíRBÀR]A
Av. WaLfr:edô Bittenccurr- de Moraes, 222, Fane (043)3266-810C

CNPJ r'*. ' 95.561.080,/0001-60
E-maif: pmnsbLQnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

1C,
I'j .<

Oportunizado

colocada só disse náo

administrativo.

o cont radi tório,
ter cabimento o

a mefhor

recurso

É o breve relatório, do qual fundamento

e oprno.

A respeito das razôes recursaj-s

levantadas pela parte, evidentemente o item 1.2 veda

a participação na licitação de empresas consorciadas,
e o consórcio sob todas as formas.

Porém, in casu, não se vê às

um consórcio, tendo em vista a

claras a

falta deformação de

instn]mênto que revele dita
de demons t raçêo

constituiÇão j ur idi ca e

a fafta do elemento volitivc na

formação do aglomerado.

O jurista Afexandre Wagner Nester, no

Ticitações eartrgo "A participação de consórcios en

as atribuições da empresa 1ider",
clareza que:

enfat i za com

"Por aeio do instn:aaento de constituição as

consorciadas, alán de estabelecerela as regras

mesmo tempo outorgan à empresa fider os poderes

necessários para dtuar em seú nane (en nome do

consórcio) perante a Adninistração - do que não

)

Página z de 5



PREEEITUAÀ MUNICIPÀT DE NOVÀ SÀNTA &ÀRBjARJA
Av. Walfiedo Brtl,encourt de Moraês, 222, Eor.e (043)3266-8100

CNPJ N." 95.561.080,/0001-60

1§5

E ma il: nsbGnsb r ov.br - Nova Santa Bárbar:a Paraná

Pois bem.

se segue, evidentemente, a excfusão
responsabilidade soLidária entrê todas
consorciadas peios atas praticados en nome

consórcio. " - grifos.

da

áS

do

E, dos documentos juntados pela melhor
colocada, ela iunta termo de compronisso de

fornecimento assinado por outra entidade para o lote
02, o que não é, nem se aproxima de um instrumento de

const:-tuição de consórcio, muito menos evrdencia
vontade das entidades nesse sentido.

Logo, não há que se acolher as razões

recursai-s para o frm de entender como consorcio a

relação da melhor colocada e a outra entidade,
inabilitando-a e entregando o obj eto da licitação
para a Recorrente.

O que comporta uma meLhor verificação,
e que não foi obj eto de recurso pelos demais

participantes, é o fato de que a melhor colocada,

para o Iote 02, apresentou proposta em seu nome e a

documentação de habilitação em nome de outrem, numa

totaf confusào Ce personaliciade e sem que houvesse

documento especifico regularlzando a posição de cada

qual.

)
Página 3 de 5



lqsPRETEITURÀ MI'NICIPÀÍ. DE NOVÀ SÀ}ITÀ BÁRBÀR]A
Av- Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, tote (043)3266-8lCC

CNPJ N." 9 5 . 5 6 1 . 0I 0 ,/ 0 0 0 1 60
E-mail: pnnsbG n sb pr-gov.br - Nova Santa Bárbara - Par:aná

Ordlnariamente, haveria de se ter feito
o seguinte, segundo as normas do edital: g a melhor
colocada tivesse apresentado os documentos de

habilitação em seu nome conjuntamente com a proposta,
ou a outra entldade tivesse apresentado a proposta em

seu nome conj untamentê com os documentos de

habilitação, ôu, em último caso, e isso bem feito, a

melhor coLocada tivesse apresêntado a proposta em

nome da outra entidade, munida com procuraÇao

conjuntamente com os documentos de habilitação. Mas

nada disso ocorreu, remanescendo, por não ter outra
interpretaÇão, a necessidade de lnabilitação da

entidade para o segundo Iote (banheiros quimicos).

Observa-se que a circunstância acima

nào atinge a melhor cofocada com relação ao primeiro
lote, em razão de que o edital de licitação não exige

envelopes separados para cada proposta (item 6.1) e

que para o fote 1 a melhor colocada cumpriu

devidamente os requisitos de habÍIitação. Até porque.

nesse espequef o lote A2 exj-gia requisitos
específicos, o que foi coLocado no edital em tópico
separado.

Diante do êxposto, opino pelo não

acatamento das razÕes recursai-s,' pela poss j-bilidade

de homologação da adl udicaÇão do Iote 01; e

declaração de inabilitaçào da mefhor cofocada para o

);
Págiru 4 de 5



PREFEITI'R;à, MT'NICIPÀI DE NOVA SÀ}iITÀ BàRBAR]A
Av. tlalfredo Bittencourt dê Mo.aes, 222, Fane\A43) 3266-8100

cNPJ N. " 9 5 . 5 6 1 . 0 I 0,/ 0 0 01- 6 0

E-maiL: Dmnsbílnsb. r ov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

lote 02, com

possibilidade
referido lote,
fê stê jos.

consufta à Administração acerca

de repetição da licitação para

considerando a data marcada para

-..--..
Gabríe1 Àlrneida de Jesus

Procurador Mun i,,cipaI

da

o

OS

E o parecêr, salvo melhor 1.;lizo.

Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 20i8.

Página 5 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1§s

ESTADO DO PARANA

Puecer do Comisstio de Pregão

Etlilol: Pregão Presencial no 28/2018

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, designada pela Portaria n" 080/2017, em consideração ao recurso

formulado pela empresa VANDERSON RIBEIRO SUDARIO - EVENTOS, CNPJ
n" 14.221.459/0001-20, resolve INDEFERIR o recurso apresentado, porént, tendo
por fundamento o contido no parecer jurídico anexo, resolve INABILITAR a etnpresa
ORGANIZACAO DELTA - EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA,
CNPJ n'78.305.171/0001-50, no !p1!gf Banheiros Químicos e HABILITÁ-LA no
loÍe I - Equipamento de Som e Banda.

Comunique-se a empresa, bem como publiqtte-se a presente

decisão para se garantir a transparência e publicidade necessária a lodos os alos cla

Ádmínistração.

Nova Santa Bárbara, 03 de maio de 2018

Marco n io de Ássis Nunes

Pregoeiro

Elaine lint Lutli, Santos

E,q opot

Polliny Sim ollo
Equipe de apoio

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvurv.nsb or'.brr



03/05/2018

ismWeb

E-mail de lsmwêb ' Soluçôes para lnternêt - Rêsposta ao Recurso apíesentado no Pregão Prêsênciâl n'28/2018

r §g
licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

" 
G, gl':

Resposta ao Recurso apresentado no Pregão Presencial n" 2812018
í mensagem

Setor de Licitações . Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara <licitacao@nsb.pr.gov.br> 3 de maio de 2018 08:01
Cco: Braga <dêltashow@sêrcomtel.com.br>, Marcos Valentim Damasceno <valentimproducoes@hotmail.com>

Bom dia,

Segue anexo resposta da Comissão de Pregáo e Parecer Jurídico quanto ao recurso apresentado no Pregão
Presencial n" 2812018.

Favor confirmar o recêbimento deste email.

Att,

-§etor de Licitaçõês
Prefeilura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

2 anexos

B Rêsposta-RecursoPregao-28-201 8.pdf
í6K

?l Parecer-Juridico-Rêcuíso-Pregao-28-201 Lpdf
672K

httpsr/marl.google com lÍ].àayulOll ui=2&ik=14635 í 4Md&isver=HduB3rY4Pdk.pl_BR.&cbl=gmarl_Íe_180426 í 4_r3&view=pt&search=sent&lh= 16325aa4ac64
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ORGÁNIZAçÀO DELTA EMPR.EENDIMÉNIOS ARTISÍCOS SS LTDÂ M E
FLvqtilio Joqe, 293- Jd Sân Rcoo - Tcl€Fax ( 43\ 3321 .5762aEP, a@62-2*

LdürÍÚ Pr .Celulú (,í3\ 9 96».32 40 e-ríeil: delr6holras.rcoíntrl.mm-bÍ
CNPJ ?t.305.174lm01.50

. 1.96!f,2lllt., A16 Í.z.rdo F.!us
PrcÍGitür. Mutriciprl dc Nov. Stntr Brrbrrr Pereoá

Prelo Pr6clcirl N' 2tlr018

Pr6rdo sctrioÍt! scgrc rb.iro trGs. propGt dG pr.ço rcÍGrcrtc.o Pr.glo Prcsclci.l cn cpf,nfc plre
§oa aprccirÉo

LOTE OI

0t

Vrlor totrl dr pÍopostt R§ ll.,llXl.m Oruc nil c qostÍo..trto3 rcri!

vrlid.dc dr pÍopo6tr @ dir! .pó! t .bcrtur. dc GEvclopcs.
DrdG Bracírio B.!co do Bresil Agcocie 1212.2 Co,,t CorÍcntc,l535Gl
D.clrr.E6 quc G[ io!!r Fopost GJt! i.cl!!o tod§ .3 d.3D.r8 r tros rtribaldr3 prrr r rctlirrçlo do
cvctrto.
ForDr d. p.g.Dcrto corfoÍDc o cditrl cD cpigrrfc.

Equqrâment6 de P.A de íÍEnE;
16.ca8as do sub grave cqn 2 alto íalentB dê t6 pobgadâs cada caixâ;
l6-caixas de médio8. Un€ array mínino co.n 2 ato Í8laÍn€§ de 10 pologadas e díive;
0+ cãô€s dê sub co.n 2 ÍalaoE de 18 p.ra o sai, duplo e 4 caiEs KF de médb qn 4
lÇal€nt€s dg 1 0 polegadas e 4 fabÍ 6 (,ê l Spolegdas e 4 drive;
01 cõ€ do poGncia contsndo;
01 potêflcia mínino gltxlt:
0'l pdênch mínino 7ã)0 0í 3O0O;
o2-cas€s do pdência para tocar o P^ €stéÍeo;
0+ potênciâs mínmo 5.0:

I 0+ potências mín;no 4.0;
04- potêncies mínino 2.0;
o+ potêncjG mínino «m;
ol.í8ck de potêoci8 para tGr sâi, duplo êdàro;
0í - potência mínino 8400 pal'a tEr sub gÍayra;
02- po{ênci6 mÍnirD 64q) para bcaÍ médiE grsv€s;
01 - potênoa mínimo 'l 800 para tocer drive;
01- mosa digitel do PÂ modeb dê ÍEíerencia m7d, digi.midas coín ,18, canais co.n 16
euxiliâí ou pode sêÍ una mesa sinilaÍ do írE§lno po.te;
- pdâncis e cabc para liÍFÉo de todo o sÀrtB.na;
0í- ê6dJta PÂ;
01- êsorte pâho;
- pÊÍiÍáncc do P^
0l rro€Essádor driE rad( 260 ou sinilan
- pêriíéÍicG do palco;
0'l- m€sa de so.n dÍlitalmínimo 46 canaÉ coín 16 auxiliar;
02- píocGsadoÍ diritâl driv€ rad( 260 ou sinilar;
6Íones poÍta profissbnel;
- bad( line;
0ê monito{ês Sl,}ífl) ou sinile[
01. sub paÍa bateÍl8 mínino SB 850W;
0í- MeÍia contpbt4
0 l - oJbo iaz dtoÍus C guaaIre .lr sinier:
01 qJbo gutaÍra vatYutado;
o1-oJbo cqn mínim 2 caiEs /Ul(b 2/15 C cúà'â b.ixo oll O1-qôo cqn ií do íO e 2 &, íLt IINAçÃO:
10O íÍrêtc ê têàFs ê efmirúo q 3q
1 2- íÉíe(oígs pâr 6il tuco í fzs;

ItGE DrlcÍiçio Qo.rt Uril V Uritrrio V Tobl

0l Uril I l.a(p.m ll.,lm.mcoônRATAçAO D€
EQUIPAiEI TO DE Sü E
BÂNDA PARÂ REAI.-ZAgIO T)E
Stl0l, para a ftsla de
cqfl€rnoraçáo do ariEsátio ô
muniÍÉtu de taorí. Saúa Bá.bara,
nc dhs í 1. í2 e '13 &.ndi, de
20í 8. Bandâ offia BAND COtt BCTYS m ÂSFÂLTO

E
é



17i
É eli,3(*,.t
+ miri bnü ;

{S pl$ de painsl do l€d ôlÉ1 ouEoo[
2- máquina ê ftmaça;
& bêam bd q) *EtE;
12- moviÍE bearn 200:
30- canháo par l€d 3 wats Ígbwa;
2- !üobo mínino 3O0Of
+ atorÍc stobo;
'1- íle§â dê luz únx avoligtrt paâd 2010 ou êquivâlenio e sirbme ô iEnineçáo;
2.2. BA'{DA PARA SHOW:
Contrataçâo dÊ Bânda Show cúr excêbíúe ÍlpeÍtóÍb yariado. de nome Í€gbnel coírirêciro,
êquiíF d€ pako, misicG óe gebaíito cün iÍrgtwnentc soín ê ilrrniÉÉo e paho,.
- DuraÉo: mínino de 3 horas de Shqí
- Foímaçáo mínima da Bandai
- 02 Cantorê:
- 01 CaÍ ora:
- 02 BailaÍinas € 0í Boilâíno:
- 0'l GuitrÍÍisiaol Babíida;
- 01 Tcd.disaa:
- 01 Baixista;
- 0í Percüssimirtas;
- O início dg show coír a banda derrerá ocon9Í no müimo à9 22h30ínin, com du.aÉo dG no
mlnino 3 (És) horas.
- As despcsc csn alincnaaÉo &§ ÍrErü.6 da barÉa e equiE & sqn corÍeÍáo poÍ conta
da CONTRATAIÍÍE.
- A €í|pÍEsa ê€rá tâzeí a montagreor dos equipanento6 de sdn e íuÍninaÉo para seÍeÍn

,\ úlizados â paÍtií do dla íírÍl5zlll8, e d€smontageín someÍíe no dh I'UO5/ã)18.' 2.3. LOTE 2- BÁXHE|ROS Clt r@S:
2.3.1 . Os banhsircs deltrão soÍ mol|tdG dá 6 17h00Ínin. do dia 1 1 de mab ds 2018 e
Íáirâdc no dÉ 1,+ de mab dê 20í8.
2.3.2. À9 &sp€36 de alinelttaÉo, montag8Ín 6 desmontagsín dG banheiÍos ê tÍanspoÍtÊ
dc in€Írc con€íão por conta <ta COITRATADA.

Scm meb p,re o momeDto, envisBo6 nossos protcstos de cstima e consideraçío.

Atencio§amentc

,í)
.669{X}

Londínr lts dc M.io dG 2OlE
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Dialte do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" n." 2812oL8,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 08 / OS /2018.

Marco n tõnlo de ássls Àfunes
Pregpeíro - Portaria O8O 12017

Rua walfiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara.
Paraná - E - E-mails licitacaoúànsb.pr.gov.br - rvrwv.nsb,rrr.qov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMo DE HoMoLocAçÃo n eo.ruorcaçÃo
pnpcÃo PRTSENcTAL N" 28l2o18

Aos O8 (oito) dias do mês de maio (OS) do ano de dois mi1 e

dezolto (2018), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no uso de

minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Presenclal n." 2812OL8, destinado a contratação de empresa especializada na

realízaçào de eventos em comemoração ao aniversário da cidade, a favor da

empresa que apresentou menor preço, sendo ela: ORGANIZACAO DELTA -

EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA, CNPJ n' 78.305.174/OOO1-50,

num valor total de R$ 11.4OO,O,OO (onze mil e quatrocentos reais), para que

a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

ondo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.8 100, [{ - 86.250-000 Nova Santa Bárbara.
Paraná - I - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - tr'\ w.nsb.pr.gov.br
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TERM E }MOGâçÂO E AII'UDICAçÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 2820í!

Aos 08 (oito) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezoito (2018), em meu Gabinete, eu Eric

Kondo, Prefeito lr.4unicipal, no uso de minhas atribuições legais, HoMOLOGO o procedimento da Licitação Pregâo Presencial n.o

28/20í8, destinado a contratação de empresa especializada na reallzaçâo de eventos em comemoração ao aniversário da cidade, a

favor da empresa que apresentou menor preço, sendo elar ORGANIZACAO DELTA - EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA,

CNPJ n' 78.305.174/0001-50, num valor total de R$ íí.400,0,00 (onze mil e quatrocentos reais), para que a adludicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescÍiçôes legais pertinentes.

Eric Kondo
Preferto Municipal

PORTÀRIA N.'02612018

O PREFEITO I\,'IUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais e de

conÍormidade com o art.'118 e ss, da Lei Municipal n0.586/2011, 839/2016, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova

Santa Bárbara e ou Art. 64 do Estatuto do Magistério:

CONCEDER

Art.'10 - A Sra. Maria llda Antunes, ocupante do cargo de Faxinerra, matricula 3030-1, RG n0 6.877.547-7

SSP-PR, lotada na Secretaria de Educaçã0, LICENçA ESPECIAL, de 0í (um) mês, compreendida entre o período de 09 de maio

de 2018 a 07 de junho de 2018.

Art.20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiÇões em contrário

Nova Santa Bárbara,08 de maio de 2018

ERIc KoNDo

Prefeito Municipal

DECRETo N" 0í3/20í8

O PreÍeilo lr,4unicipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso de suas akibuiçoes legais

RESOLVE:

Art. í0 - DECRETAR feriado municipal no dia 09/05/20'18 (quarta-feira), em razão da Emancipação Política do

Município de Nova Santa Bárbara, Paraná - Aniversário da Cidade.

Parágrafo 1o - Os serviços essenciais como colela de lixo, limpeza pública, serviços de saúde, segurança pública e outros que em

razão da tipicidade dos serviços executados não admitem paralisação, funcionarão normalmente.

Parágrafo 2o - Dar-se-á o retomo normal das atividades às 8:00 horas no dia 1010512018.

Arl.20 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicaÇão, revogando as disposiçôes em contrário

Nova Santa Báóara, 07 de maio de 2018

Eric Kondo
PreÍeito Municipal

Diário OÍicial EletÍônico do Município de Nova Santa Bárbara
Ruâ:WalÍíedo Sruencou( de Moíaês n'222 -Centro

Fone/Far' (43) 3266-8100
E-mail: dranoollcral@nsb.pÍ.gov.br - Súe: w1À\!.nsb.pr Oov.bÍ

www.tíansparenciaparana com.brdoensb

' DL:!trÉ,,r1 &n-c. uJ' C" rÍ,.-d ttr'rdl N-- 5- r-
I Ba.&ía P.etoluê uu.lopâI. 945ôlIBoCoCl60 AC

' SEÊ^S - Sua à!lênl'o@dé ó:.r.nrd.r i.sc. q!. !L:!.n:rá1
| .tÊ4!ib5tr€-htror?Mu.r@!Ís!Er1sN.rqr.úCGllE
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

oRDEM oe contnataçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contratação da empresa:

ORGANIZACAO DELTA. EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S LTDA, CNPJ

n" 78.305.174/000 1-50, num valor total de RS 11.4OO,O,OO (onze mil e

quatrocentos reais). Tudo de conformidade com a presente Licitação na

modalidade Pregão Presenclal n." 2812OL8,

Nova Santa Bárbara, 10 IOS /2018

/<
rlc Kondo

Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, L< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.qov-b[ .or.sov.br
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PREFEITURA IUUNICIPAL 117

Contrato no 46/20í8

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A

EMPRESA oRGAN|ZAÇÃo DELTA EMPREENDTMENTOS ARTTSTTCOS S/S LTDA
ME, TENDo PoR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA NA
REALTZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAçÃO AO ANTVERSÁR|O DA C|DADE.

Referente ao Pregão Presencial n.o 2812018

Pelo presente rnstrumento particular de contrato, vinculado ao PREGAO PRESENCIAL

n.o 2812018, de um lado, o MUNICíP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/000'1-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n' 222,

centro, Nova Santa Báôara, Paraná, neste ato rêpresentado pelo seu Preíeito Municipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n' 5.943.184-6 SESP/PR, inscnto no CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, e a empresa

oRGANIZAÇÃo DELTA .EMPREENDIMENToS ARTISTICoS S/S LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob n'
78.305.1 7410001-50, com sede na Rua Virgilio Jorge , 293 Casa - CEP: 86062270 - BAIRRO: Jardim San Remo,

Londrina/PR, neste ato representado pelo Sr. José Braganceiro da Silva, inscnto no CPF n' 172.229.669-00,

RG n' 1.067.993-1, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho

de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as

seguintes cláusulas e condiçôes a seguir estabelecrdas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATADA, serviços para realizaçâo de

eventos em comemoração ao aniversáno da cidade, conforme consta da proposta apresentada no Pregào

Presencial n.o 2812018.

PAúGRAFO ÚH|CO - tlo dia 1't de meio dê 2018 deverão ser disponibilizados os

equipamentos de som e iluminaçáo e no dia 12 de maio de 20í8 deverão ser disponibilizados os

equipamentos de som e iluminação e a Banda para realizaçâo do show, conforme descriçoes constantes

na proposta apresentada pela CONTRATADA.

NOVA SANTA BARBARA

CúUSULA SEGUNDA. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os Serviços deverão ser prestados na praça central do Municipio localizada na Av

lnterventor Manoel Ribas. (\ '

I

CúUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000

1

Lote:'li Çodigo
do
pÍoduto/s

érviço ..:.

l,lome do produto/serviço Unidade, Preço
máximo

Preç,o

máximo

total

1 5002 c0NTRATAÇÃo DE E0UTPAMENTO

SOIV E BANDA PARA REALIZAÇAO DE

SHoW para a Íesta de comemoraçâo do

aniversário do municipio de Nova Santa

Báóara, nos dias 1 1 e '12 de malo de

2018. BANDA CAWBOYS DO ASFATO

1,00 UN 11.400,00 1í.400,00

TOTAL 1't.400,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail licitacaor@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gor.br
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* NOVA SANTA BARBARA

PAúGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e de

previstas, fica sujeita a uma das segurntes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participaçâo em licitàção e impedimento

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

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

da punição ou, até que

1

contrato, além de

mais penaudades

de contratar com

nistraçâo Pública

sela promovida a

2

1

Fazem parte integrante desle contrato os seguintes documentos:

a) Pregão Presencial N.o 28/2018 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRÂTADA, datada de 03 de maio de 2018.

PAúGRAFO PRIMEIRO. As partes declaram ter pleno conhecimento que os

documentos mencionados nesta cláusula, seÉo considerados suficientes para, em

conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.

PARAGRAFO SEGUNDO. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e

este contrato, vale o contrato.

PAúGRAFO TERCEIRO . A partiÍ da assinatura deste contrato, a ele passam a se

vincular todas as atas dê reunioes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e
que importem em alteraçóes de qualquer condição contratual, desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA ouARTA. Do PREço
Para a prestaçáo do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga

a pagar à CONTRATADA um valor total de R$ '11.400,00, (onze mil e quatrocentos reais).

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá da seguinte Íorma: 30% (trinta por cento) após a assinatura do

contrato e 70% (setenta por cento) em até í5 (quinze) dias após a prestação dos serviços e emissão da nota

fiscal, medrante apresentaçâo da nota Ílscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os

créditos tnbutários íederais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contnbuiçóes sociais prevjstas nas alÍneas "a", "b' e "c' do parágraÍo único do artigo 11 da

Lei Federal n." 8.21211991, às contribuições instituidas a título de substituição, e às conkibuiçoes devidas, por

Iei, a terceiros e CertrÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

PARAGRAFo ÚHtco - l CONTRÂTADA se compromete a emitir a respectiva Nota

Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CúUSULA SEXTA. DA RESCISÂO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração,

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 conveniêncra da Administração.

enquanto perdurem os motivos dê,q{antes

L\
Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao b ov.br - rvrvrv.nsb.pr.gor'.bl
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NOVA SANTA BARBARA
reabilitação perante a própria autondade que aplicou a penalidade, que será concedida

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

decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no contldo na letra "b".

cúusuLA sÉnMA. DAS sANÇôEs
Em oconendo inexecução eiou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato

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

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

cúusuLA orrAVA. DA DorAÇÃo oRÇAMENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária no

CúUSULA NONA - DO PRÁZO DE UGÊNCA.

0 prazo de duração do contrato a ser íirmado entre as partes terá vigência por 60

(sessenta) dias, ou seja, ate 08/07/20í8, podendo ser prorrogado por igual periodo de acordo com as partes.

CúUSULA DÉCIMA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comaíca São Jerônimo da Sena - Paraná, para a solução das

questôes onundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 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 Bàrbara, aos 10/05/2018

nc

Prefeito.Municipal - eantratante

Jos

,--)
\--7

âB;r-agance
D 4ct ci^,;
iro da Silva

Organização Delta - Empreendimentos Artisticos S/S Ltda - lve - Contratada

cleidhoreila Branco da Silva

Secretána lVu4icipal de Educação, Esporte e Cultura

Ang Pereira
0 ôrtaria n' 2112018Fi d

J

DOTAÇÕES

Conta da
despesa

Furrcional pogramática Fonte de
r80uÍs0 l-

atweza da despesa Grupo da Íonte

2450 07,002.13.392.0310.2024 o p.3.90.39.00.00

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, ><: - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - ã - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rvrvtr'.nsb.or.Í:ov.bL
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IMPRENSA OFICIAL -
Lôi n" 660, de 02 de abrll
dê 2013.

Edição N" 1234 - Nova Santa Bárbara, Paranà. Ouinta-leira, í0dê MaiodemlS.

| - Atos do PodoÍ Érecutívo

EXTRATO TX) OOI{TRATO N" 4&2018

REF.: PREGÂO PHESENCIAL N' 28/2018

/RARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de diÍeito publico interna, inscrita no CNPJ sob o na

5.561 .080/000'l -60, com sede administrativa na Flua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato Íepresentado pelo
seu PreÍeito Municipal, sr. Eric Kondo, e a empresa oRGANIzAÇÃo DELTA - EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS S/S
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'78.305.17410001-50, com sede na Rua Virgilio Jorge , 293 Casa - CEP: 86062270 -

BAIRRO: Jardim San Remo, LondÍina,/PR, neste ato representado pelo Sr. José Braganceiro da Silva.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de eventos em comemoração ao aniversário da
cidade.
VALOR: B$ í 1.400,00, (onze mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 60 (sessenta) dias, ou seja, até 08/07/2018.

SECHETARIA: SecÍetaria Municipal de EducaÇáo, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
FISCAL: Angelita Oliveira Martins Pereira - Portaria n'2112018.
BESPONSAVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81 .963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 10/05/2018.

EXTRÂTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N." 36/2018 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N" 26/2018 - PMNSB

-QBJETO. Registro de preço para eventual contratação de empresa para executar sêrviços com Íornecimento de peças para

rnanutençào preventiva e conetiva dos veículos da frota municipal (automóveis leves, camionetes, vans, ônibus, caminhões,

motos, máquinas pesadas e implementos agrícolas).

VALIDADE DA ATA: De í0/05/2018 a 09/05/2019,
BENEFICIÁRIA DA ATA: RODRIGO MASSAYOSHI NOMURA 067.488.029-38

CNPJ sob no. 17 .781.24110001-18

Avenida Intenventor Manoel Ribas, 183 Sala 03 - CEP: 86250000 - Bairro: Centro, Nova Santa BáÍbara/PR

RESPONSÁvEL JURíDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

ESPECIFI DO OBJETO E PRE OS REGISTRÂDOS

Diário Olicial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walírêdo Brttencoun dê Moraês n'222 - CentÍo

Fone,Far: (43) 3266,8100
E ma L diariooÍiciai@nsb.pÍ.gov.br

www.nsb.pí.gov.br
ww tíanspaÍenciaparana.com.bídoensb
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I

Preço
unitário

PÍêço totalLoté

3703 Serviços de mão de Obra para funilaria,
pintura e solda. para veiculos leves, kombis,

Rodrigo
Massayoshi

HR 00,00

I'
Lote

016
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95,00 47.s00,00
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€ PREFEITURA MUNICIPAL ,
BNôÚÁ snuTA BARBARA i?1

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa tNrenrua

Nova Santa Bárbara, 1010512018

De: Setor de Licitações e Contratos

Para: Sra. Angelita Oliveira Martins Pereira - Fiscal de contrato

Prezada Senhora,

Tem esta a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, cópia
assinada do Contrato n' 4612018, decorrente do Prêgão Presencial n" 2812018,
firmado com a empresa ORGANIZAÇÃO DELTA - EMPREENDIMENTOS
ARTISTICOS S/S LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n'78.305.17410001-50, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na realizaçáo de eventos em

comemoração ao aniversário da cidade, a fim de que o mesmo seja acompanhado,
assegurando-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C itk do Santos
Setor de Licitaçõe

Recebido por: Data: lf.rOSÀÊL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pl€et-bl



il.*li. NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA N4UI"]ICI PAL

,. -r,'-''o'Ii=- EStpOO OO plReNÁ

183

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO
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7
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22
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31
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Rua Walliedo Bittcncoun de Moraes no 222, Centro. fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

N' ESPECTFTCAÇÃO DOC oBs.
1 Capa do processo ü
2 Ofício da secretaria solicitando ,U1

3 Prefeito pedindo abertura do processo ú
4 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotação) orl
5 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇáo) aí
o Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer) o(

Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) \.1(

Autorização do Prefeito para abertura OK
o Resumo do Edital ü,10. 

I Edital completo à1
11 Pedido de Parecer Jurídico do edital O(
12 Parecer Jurídico (Edital) OV

13 PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos: Diário da União).

<)k

14. Publicação Mural de Licitação (TCE) OK
Documentos de Credenciamento OK

í6 Propostas de PreÇo v(
Documentos de habilitaÇão O(

18 Ata de abertura e julgamento Oí
'19 Proposta final das empresas vencedoras ?k
20 LicitaÇão ao Jurídico (Resultado da Licitação) çK
21 Parecer Jurídico (Julgamento) o11

Licitação ao Prefeito (Homologação) í)<
HomologaÇáo do Prefeito ()Yt

24 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário
Oficial Eletrônico) olí
Ordem de contrataçáo (X..

26 Contrato f)R
27 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico)
Se houver aditivo

28 Ofício da secretaria solicitando aditivo
Se o aditivo for de preço:

29 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)
30 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão)

Termo aditivo
32 Publicaçáo do Extrato do Termo Aditivo (Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial do Município)

BárbâÍ4 PaÍaná E-mail licitacaoaí'nsb.pr-gov.br-\rv§.nsb.Dr.gov.hr
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NOVA SANTA BARBARA
EsrÊDo Do PARÂNÁ

TERMo DE ENcERRAivÍENTo DE pRocnsso r,rcttatónro
pnpcÃo PRESENCTAL N. 28t2018

Aos 16 de maio de 2018, lavrei o presente termo de encerramento do processo
licitatório de Pregão presencial n' 2812018, registrado em 1310412018, que tem
como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do no

001 ao no 184, que corresponde a este termo.

Etohu
Respons

Santos
ave o Setor icitações

Ruâ WalfÍedo Bittencout de Moraes n'222, Cenúo, Fone 43. 32ó6.t 100, CEP - t6.25G000 Nova Santa BárbaÍ4 Paraná

- E-mail - licilacaoáhsb.pr.Qov.br- wvw-nsb.pr.eov.br


