PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
E . ADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS. 131 CEP 86.680-000
FONE 0XX44 3312-1150 .

4.

PORTARIA N° 02/2017

O Prefeito do Niunicipio de Nossa Senhora das Graças. Estado do Paraná. no uso de
suas atribuições legais.
RESOLVE:
Nomear a Comissão Permanente de Licitação com a função de receber. examinar, e
juluar os documentos e procedimentos relativos as licitações que venha a ser executado pela
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graçaís, estado do Paraná, durante o exercício de 2017.
PRESIDENTE:
#,
ANIZIO FrftREIRA., portador do RG: n°4577956-4 e do CPF n 644.658.109-20
MENBROS:
THIAGO REGASSI, Portador do RG nc 11057667-6 e do CPI' n 078.446.509-66
BRUNO CÉZAR FERREIRA, Portador do RO n° 12312927-0 e do CPF n''
074A50.279-46

4.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

Edilicio da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças.
Em 02 de Janeiro de 2017
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com
DA - SECRETÁRIA DE SAÚDE
PARA - GABINETE DO PREFEITO
Nossa Senhora das Graças (Pr) 11 de Abril de 2017
Prezado Senhor:
Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência, a competente autorização para
abertura de processo de dispensa de licitação para contratação de empresa para
fornecimento de uniformes para 4 servidores responsáveis por endemias no município.
Esses uniformes serão na cor caqui, no tamanho M e G, com brasão bordado no
bolso da frente da camiseta e atrás bordado agente de endemias, sendo necessário três
camisetas, três calças, uma botina e um agasalho para cada servidor, ficando um total
de trinta e dois peças, conforme tabela abaixo:

CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00

Qtde

Descrição

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
32

Total

R$
1.880,00

Solicitação prévia, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações.
O custo estimado, segundo orçamentos levantados será de R$ 1880,00 (hum mil
oitocentos e oitenta reais).
Saliente-se que se trata de aquisição de uniformes para os servidores do
programa vigia sus.
Atenciosamente,

ANTONIO ROBERTO INÁCIO DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

=
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA
,

AV. CARLOS GOMES, 509 - CEP 87015-200 - MARINGA-PR
FONE/FAX : (44) 3224-8918-E-mail: dalem@dalem.com.br
CNPJ : 82.262.718/0001-10 - INSC. EST. 701.15167-47
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ORÇAMENTO N° 5671 - DATA 11 / 04 / 2017
COMPRADOR

IVAN

RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ:

INSC. EST.:

ENDEREÇO:

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CIDADE:
TELEFONE

BAIRRO:

CENTRO

UF:

PR

CEP

E-mail
CONDIÇOES
DATA ENTREGA

secsaude-dencLue@hotmail.com
VENCIMENTOS

VALOR

P. UNIT

P. TOTAL

21 DIAS.
AVISTA

PRAZO PGTO:
TRANSPORTADORA

C.I.F

FRETE:

..QTD UNID ITEM
12
12
4

PEÇA
PEÇA
PAR
PEÇA

1
2
4
5

DESCRIÇÃO
Calça tipo jeans
Camiseta tipo polo manga curta
Botina i a linha
Blusa agasalho

R$
R$

42,00 R$

504,00

58,00

R$

696,00

R$

72,00

R$

288,00

R$

98,00

R$

392,00

R$

1.880,00

TOTAL
MAX

VENDAS

Ataikmem,

dalem@dalem.com.br

44-3224-8918
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- SINALIZAÇÕES
COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - HIDRAULICA
- FERRAMENTAS
E-mail: vendas@extinorte.com.br
- EQUIP PROT INDIV
Av. Amazonas, 1649 - Zona 03 - CEP.: 87209-062 - Cianorte/PR - Fone: 44 3018-2525 - 3631-5477
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPOEMA - PR

QTD UNID ITEM

DESCRIÇÃO

P. UNIT

P. TOTAL

12

PEÇA

1

Calça tipo jeans

R$

44,00

R$

528,00

12

PEÇA

2

Camisa tipo manga curta

R$

62,00

R$

744,00

4

PAR

4

Botina

R$

75,00

R$

300,00

4

PEÇA

5

Blusa em Tac-Tel

R$

100,00

R$

400,00

TOTAL

R$

ia

linha

PAGAMENTO: A vista.
ENTREGA: 20 Dias.
CNPJ: 80.310.485/0001-59

1.972,00
Cianorte, 11 de Abril de 2017
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A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS — PR
ORÇAMENTO DE EPIS

QTD UNID ITEM

DESCRIÇÃO

MARINGÁ, 11/04/2017

P. UNIT

P. TOTAL

12

PEÇA

1

Calça tipo jeans

R$

45,00

R$

540,00

12

PEÇA

2

Camisa tipo manga curta

R$

70,00

R$

840,00

4

PAR

4

Botina 1' linha

R$

75,00

R$

300,00

4

PEÇA

5

Jaqueta em TAC-TEL

R$

118,00

R$

472,00

R$

2.152,00

TOTAL

08.584.97710001
LOJA DO EPIF.OUIPMèLJ
LIDA
DE PROTgek.) INDIVxDsigl.
"'NUA BRASIL, 6166-A
r.ee
Zc,
MARINIC,“.

PAGAMENTO: A VISTA - VALIDADE PROPOSTA: 10 DIAS
PRAZO ENTREGA: 20 DIAS
FRETE: A RETIRAR EM MARINGA

FONE / FAX - 44-3029-8113

17/04/2017 https://www.sifge.caixagov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=54258108,VARPessoa=5425810&VARUf=PR&VA. .
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CAIXA ECONÕM

A FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

82262718/0001-10
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA
ROD BR 376 SN KM 131 LOTE 95 / / MARINGA / PR / 87080-000

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

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

Validade: 07/04/2017 a 06/05/2017
Certificação Número: 2017040703442756942744

Informação obtida em 17/04/2017, às 15:40:12.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
11"•••...

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=54258108NARPessoa=5425810&VARUf=PR&VARInscr=...
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17/04/2017

10`1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA - EPP
CNPJ: 82.262.718/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

.0"

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:27:35 do dia 07/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2017.
Código de controle da certidão: A47A.AB8F.F093.5DED
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

Certidão Negativa de Débitos N° 17886 / 2017
CERTIFICAMOS,
82.262.718/0001-10,

para

conforme

fins

DE

requerido

LICITAÇÃO,

por

MAYARA,
NÃO

CPF/CNPJ

CONSTAM

n°

DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e
divida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data, no CPF/CNPJ n°
088.417.789-03, situado(a) na cidade de Maringá, o(a) qual não se encontra inscrito(a) nos
referidos cadastros.
Fica

ressalvado

o

direito

da

Fazenda

Pública

Municipal

posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal no 564/2010

Emitida em 17/04/2017
Válida até 14/10/2017
Código de autenticação: 80023.34768.53529
Certidão emitida gratuitamente
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ARTEPAIUS

DE COURO DALEM L MA

CONTRAIO SOCIAL
ALMA() ADEVALTIR MOREsCHI, brasileiro, casado, comercian
te, residente e domiciliado em maringá. Paraná, à Rua

do

Santa Juaquine de Vedruna, 2631, portador da cédula

identidade civil RG ne 795681, PR, e CPF 055.916.279-00,
e,:DAIR JAMBAS MORESCHI, brasileiro, casado, comerciante
residente e domiciliado à Rua Paranaguá, 311, em Marina '
PR, portado:. da cédula de identidade civil 120 459.586-PR
e CPV-105.030.929-20, :esolvem por este instrumento particular constituir ema sociedade mercantil por quotas do
responsabilidade limitada, que se regerá pelas leis 3708
de

de 10 de janeiro de 1919, e, 4.726, de 13 de julho

•

1965, pelas demais disposições legais aplicáveis à esp4cie, e, pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominaçào social
de ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA, tendo sua sede e foro nestacidade de Maringá, Paraná, à BR 376, KM 131, lote 95.
CLAUSULA SECUNDA: A sociedade teM por objetivo mercantil o

ra

mo de "Industrie de artefatos de Couros, comercie varejista de
Artigos do Vestuário, calçados, pelaria, materiais de segurança de proteção individual.
CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade 4 indeterml
nado. iniciando suas atividade

em 15 de agasto de 1.990.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, inteiramente subscrito e
realizado na forma prevista neste ato, na importância de

CR$

330.000,00 (trezentos e trinta mil cruzeiros), dividido em
330.000 (trezentos e trinta mil) quotas de CR$ 1,00 (hum cru—
zeiro), cada uma, fica assim distribuído entre os sócios quo-tistas:
01. ALZIRO ADEVALTIR MORESCHI, 165.000 (cento e sessenta e cmn
co mil) quotas, no valor de CR$ 165.000,00 (cento e sessen
ta e cinco mil cruzeiros), a serem integralizados com uma
maquina de cortar, tipo Balancím, marca Sabino, valor CR$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil cruzeiros).
02. JA/R JAMAS MORDSCHI, 165.000 (cento e sessenta e cinco
mil) quotas, no valor de CR$ 165.000,00 (cento e sessentae cinco mil cruzeiros), a seres integtalizados na seguinte
forma: CR$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) em moeda cor-rente do pais, no presente ato, e, CR$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil Cruzeiros), com trás maquinas de costura reta, marca Singer Mod. 191 D200-A, valor CR$ 135.'000
,00 (cento e trinta e cinco mil cruzeiros).

ARTEFATOS DE COURO DALM WDA
CONTRATO SOCIAL

£1.02

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é limitada à
importância total do capital social, nos termos do Art.29 do
Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 1919.
CLAUSULA SEXTA: As deliberações sociais, ainda que impliquem
em alteração contratual poderão ser tomadas Por sócios que represenha a maioria absoluta do capital social, consoante a
faculdade deferida pelo art. 62, § 29, do Decreto 57,651, de
19 de janeiro de 1966.
e
CLAUSULA*SÉT/MA: As quotas da sociedade são indivisíveis
não poderão ser transferWas ou alienadas a qualquer tituloa terceiro, sem o consentimento do sacio remanescente, caben
do a este o direito de preferencia na sua aquisição. em igualdade de condições.
CLAUSULA OITAVA: O aékcio que desejar transferir suas quotasa
deverá notificar por escrito à sociedade, para que esta,
través do sócio remanescente, exerça ou renuncie ao direitode preferéncia, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo,

a

critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que se
ja exercido o direito de prefor8pci_.0. az quotas poderão ser livremente transferidas.
CLAUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sécios na
condições de gerentes, a qual compete, privativa e conjuntamente o uso da firma e a representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto veda
do o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em

-

operações ou negócios estranhos ao objeto social, especial-mente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de
favor.
CLAUSULA DÉCIMA: pelos serviços que prestar à sociedade, per
caberão os sócios gerentes, a titulo de remuneração "pro-labore", quantia mensal fixada em comum, que será levada a
bito da conta de despesas gerais.

dé

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ficam investidos na função de ge—
rentes da sociedade, dispensados da prestação dC caução,

os

sócios ALEIRO ADEVALTIR MORESCHI e JAIR JARBAS MORESCHI.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O ano social coincidirá com o

ano

civil, devendo, a 31 de dezembro de cada ano, ser levantadobalanço geral da aociodado, obedecida ao praocrições legais
e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribu

ARTEFATOS DE COURO DAIM 1,TDA
CONTRATO SOCIAL

f1.02

idos, aos sócios, a crit(rio dos mesmos, serem distribuídos
total ou..parcialmente ou ficarem em tesetve na sociedade.
CLAoSULA;DÉCIMA TERcEIRA: Declaram os sócios nó* estarem in
cursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, que os im
peçam de exercerem as atividades comerciais.
E, por assim estarem justos e contratados, lavram,

da

tam e assinam. juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em La,
,
,s vias de igal teor e forma-.
devidamente rubricado pelos sócios, obrigando-se fieimente por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em to—
dos os seus termos.
Marinoã-Pr, 01 de agOsto de 1.990.
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ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ MF N" 82.262.718/0001-10

ALZIRO ADEVALTIR MORESCHL brasileiro, casado, comerciante,
residente e domiciliado em Maringá. Paraná, à Rua Santa Joaquina de
Vedruna, 2631, portador da cédula de identidade civil n° 799.681-PR. CPF
055.916.279-00, e, JAIR JARI3AS MORESCHI, brasileiro, casado,
comerciante. residente e domiciliado em Maringá, Paraná, à Rua Paranaguá,
311, portador da cédula de identidade civil n° 459.586-PR, CPF 108.030.92920, sócios componentes da sociedade mercantil por quotas de responsabilidade
limitada, que gira sob a denominação social de ARTEFATOS DE COURO
DALEM LTDA., com sedc c foro em Maringá, Paraná, à Rodovia BR 376,
Km 131, LOTE 95. com contrato social arquivado na MM. Junta Comercial
do Paraná, sob n° 41202378831, em 07-08-90, resolvem por este instrumento
particular modificar seu contrato primitivo e posterior alteração contratual. de
acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social, no valor de R$.0,12 (doze
centavos) fica elevado para R$.4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta reais), cujo
aumento no valor de R$.4.269,88 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e
oitenta c oito centavos) é integralizado no presente ato, mediante a, incorporação ao
capital da sociedade da reserva de capital no mesmo valor, existente no balanço
patrimonial encerrado em 31-12-98, sendo atribuída aos sócio proporcionalmente às
suas quotas de capital.
CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio JAIR JARBAS MORESCHL que possuía
2.135 quotas no valor nominal de R$.2.135,00 (dois mil, cento e trinta e cinco reais)
retira-se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas, pelo valor nominal,
sendo, 270 quotas no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a OF.RMEVAL
MORESCHI, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado em Maringá.
Paraná, à Rua Arapongas, 467, Aeroporto, portador da cédula de identidade civil n"
1.585.372-PR, CPF 325.651.279-87, que ingressa pelo presente instrumento na
sociedade, e, 1.865 quotas, no valor de R$.1.865,00( hum mil, oitocentos e sessenta
e cinco reais), ao sócio ALZ1RO ADEVALTIR MORESCHI, já qualificado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio cedente dá aos sócios cessionários, plena,
geral, irrevogável o lin:tratável quitação da cessão de quotas ora efetuada,
declarando o sócio ingressante conhecer a situação econômico-financeira da
sociedade, ficando desta forma sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do
presente instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorréncia da presente alteração, o capital
soçial, no valor de R$.4.270.00 (quatro mil, duzentos e setenta reais), dividido em
4.270 quotas de RS.1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, fica assim
distribuído entre os sócios quotistas:

#1.2=31~21
DO PARA44.
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC
CNPJ MF N° 82.262.718/0001-10
SÓCIOS
QUOTAS CAPI .411,,...
i
MORESCHI
4.000
4Á fl
ADEVALTIR
FALZIRO
r-DERMEVAL MORESCHI
270
270,00
4.270
4.270,00
TOTAIS
L..

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade será administrada por um sócio na
condição de gerente, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a
tepiesentação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe
entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em
operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de
avais, endossos, fianças ou cauções dc favor.
CLÁUSULA QUINTA: Fica investido na função de gerente da sociedade,
dispensado da prestação de caução, o sócio ALZIRO ADEVALTIR MORESCHI.
CLÁUSULA SEXTA: Pelos serviços que prestarem à sociedade perceberão
os sócios, à titulo de remuneração pro labore. quantia mensal fixada uni comum.
que será levada a débito da conta de despesas gerais.
CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições contratuais não expressamente alteradas pelo presente instrumento.
E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, em quatro vias de igual teor e forma na presença das testemunhas
instrumentárias.
Maringá-Pr, 01 de julho de 1999
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JUNTA COMERCIAL
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA. EPP
SEGUNDA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONT
CNPJ MF N" 82.262.718/0001-10

efiN

AL.ZIRO ADEVALT1R MORESCHI, brasileiro, casado em reg
universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Mari
Sarna languiria de Vedruna, 2631, portador da cédula de identidade',0
PR, CPF 055.916.279-00, e DERMEVAL MORESCIII, brasileiroNp
r idente e domiciliado ern Maringá. Parana, à Rua Arapongas,
ponador da cédula de identidade civil re L5* .372-PR, CPF 325.651.279-87, sócios
componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.EPP, com sede e foro em Maringá,
Paraná, á Rodovia RR 376, Km 131, LOTE 95. com contrato social aiquisado na
MM. Junta Comercial do Paraná, sob n° 41202378831, em 07-08-90, resolvem por
este instrumento panicular modificar, adequar e consolidar seu contrato primitivo e
posteriores alterações contratuais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
PRIMEIRA: A sede da sociedade fica transferida para a Avenida Carlos Gomes,
509, Zona 05, CEP 87015-200, nesta cidade de Maringá. Estado do Paraná.
SEGUNDA: A sociedade será administrada pelos sócios na condição de
administradores, aos quais competem privativa e individualmente o uso da firma e a
representaçã• o ativa. passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto,
vedado os seus empregos, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negocias
estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de awis, endossos, fianças ou cauções
de favor.
TERCEIRA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade, os sécios
Al.ZIRO ADEVALT1R MORESCHI e DERMEVAL MORESCHI

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de
ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA.EPP, tendo sua sede e foro na cidade de
Maringá, Estado do Paraná, à Avenida Carlos Gomes, 509, Zona 05, CEP 87015-200.
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo social o ramo de Indústria
de artefatos de couros, comércio varejista de artigos do vestuario, calçados, selaria, materiais
de segurança de proteção individual",
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade e indeterminado, tendo
iniciado atividades em IS de agosto de 1990.
CIÁUSUI.A QUARTA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado, em seu
valor de R5.4.270,00 (quatro mil, duzentos e setenta reais), dividido em 4.270 (quatro mil,
duzentos e setenta) quotas de R$.1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, fica
assim distribuído entre os sócios quotistas,
SÓCIOS
ALZ1RO ADEVALT1R MORESCHI
DERMEVAL MORESCIII
TOTAIS

QUOTAS
4.000
270
4.270

CAPITAL
4.000,00
270.00
4.270.00

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA. EPP
SEGUNDA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAC~O),
O PARANÁ
CNP., hW IN" 82.262.718/0001-10
.<(-17kio Fita
da o
CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio e
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integrahração
CLÁUSULA SEXTA: As deliberações sociais serão tomada
o estatuido no artigo 1071 e seguintes do Novo Código Civil Brasil
ação.
ordinária ou extraordinária sempre que for necessária, porém em uni
sempre convocada por carta-convite endereçada a cada um dos socioa:-Tendo esta
desnecessária se houver a presença de todos os sócios ou se declararem cientes da
convocação. O quorum para as deliberações sociais balado no artigo 1071 do novo Código
Civil Brasileira sem de no mínimo :rês quartos de capital social
CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisiveis e não poderio ser
transferidas ou alienadas a qualquer titulo a terceiros sem u consentimento do sócio
remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferência na sua aquisição.
CLÁUSULA OITAVA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar
por escrito ao sócio remanescente discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para
que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta
dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo. a critério do sacio alienante
Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser
transferidas desde que não haja oposição que represente ¼ do capital social
CLÁUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sócios na condição de
adminisaradores, aos quais competem privativa e individualmente o uso da firma c a
representação ativa. passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto,
vedado os seus empregos, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negocios
estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções
de favor.
CLÁUSULA DÉCIMA: Ficam investidos na função de administradores da
sociedade, dispensados da prestação de caução, os sécios ALZIRO ADEVALTIR
‘10RESCHI e DERMEVAL IvIORESCHI
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestarem a sociedade
perceberão os sócios, a titulo de remuneração pro labore, quantia mensal fixada em comum.
que será levada a débito da conta de despesas gerais
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O ano social coincidira com o ano civil,
devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado balanço geral da sociedade, obedecidas
as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria, Os resultados serão anibuidos aos
sócios, proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos mesmos
c obedecida a legislação peninente, serem distribuidos total ou parcialmente ou ficarem em
reserva na sociedade,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade entrara em liquidação nos casos
previstos em lei, deliberando os socos a respeito, devendo os bens ser partilhados entre os
sócios na proporção de suas quotas conforme balanço geral especialmente levantado

ARTEFATOS DE COURO DALEM L

SEGUNDA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOIIDA
CNP.; MF 82,262.7IS/0001-10
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PARÁGRAFO ÚNICO:

Emn caso de morte ou impedi
quotista a sociedade não se dissolvera e, quanto às quotas do im
direito de sucessões.

ri

ri

sócio
t ido o

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Declaram os socios
cm
quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exe
tividades
empresariais e não estarem sob os efeitos da condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno. arneussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade
E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas instrumentárias
Maringá, 01 de junho de 2005.
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ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA-EPP TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL •
CNPJ MF N°82.262.718/0001-10
. •
ALZIRO ADEVALTIR MORESCHI, brasileiro, casadO em regime de comunhão
universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Maringá, Paraná, à Rua
Santa Joaquina de Vedruna, 2631 — Zona 05 — CEP: 87015-151, portador da cédula
de identidade civil n° 799.681-PR, CPF 055.916.279-00, Espolio de DERMEVAL
MORESCHI, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado em Maringá,
Paraná, à Rua Arapongas, 467 —Zona 08 — CEP: 87050-420, portador da cédula de
identidade civil ri° 1.585.372-PR, CPF 325.651.279-87, neste ato representado por
sua inventariante LAURA FURLAN MORESCHI, brasileira, viúva, capaz,
aposentada, residente .e domiciliada em Maringá, Paraná, à Rua Arapongas. 467,
Zona 08 — CEP: 87050-420, portadora da cédula de identidade 11.127.561-0-PR,
CPF 071.686.519-00, neste ato representada por seu procurador ALZIRO
ADEVALTIR MORESCHI já qualificado, sócios componentes da sociedade
empresária limitada, que gira 'sob a denominação social de ARTEFATOS DE
COURO DALEM LTDA.EPP, com sede e foro em Maringá. Paraná, à Avenida
Carlos Gomes, 509, Zona 05, CEP 87015-200, com contrato social arquivado na
MM. Junta Comercial do Paraná, sob n°41202378831, em 07-08-90, resolvem por
este instrumento particular modificar, seu contrato primitivo e posteriores alterações
contratuais, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA

PRIMEIRA:

Ingressam

na

sociedade

LAURA

FURLAN

MORESCHI, brasileira, viúva, capaz, aposentada, residente e domiciliada em Maringá,
Paraná, à Rua Arapongas, 467 - Zona 08 — CEP: 87050-420, portadora da cédula de
identidade civil n°. 11.127.561-0-PR, CPF 071.686.519-00 e BRUNO SERAVALI
MORESCHI, brasileiro, solteiro maior nascido em 01/02/1982, estudante, residente e
domiciliada em Maringá, Paraná, à Rua Santa Joaquina de Vedruna. 2631 Zona 05 — CEP:
87015-151, portador da cédula de identidade civil n°. 8.276.703-7-PR. CPF 033.467.639-86.
Parágrafo Único: Os sócios ingressantes declaram conhecer corn exatidão a
situação econômica e financeira da sociedade ficando desta forma sub-rogada nos direitos e
obrigações decorrentes do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio falecido DERMEVAL MORESCHI que
possuía na sociedade 270 (duzentos e setenta) quotas no valor de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais) por força da escritura publica de inventario e adjudicação registrada no Livro n°.
00244-Nós folhas 026/027 em 15/02/2012 no Cartório Carvajal Mendes — Serviço Distrital de

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA-EPP
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNN MF N°82.262.718/0001-10
. Floriano, retira-se da sociedade cedendo e transferindo suas quotas que são adjudicadas
pelo valor nominal, pela sócia ingressante LAURA FURLAN MORESCHI já qualificada.
CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia LAURA FURLAN MORESCHI que possuía
na sociedade 270 (duzentos e setenta) quotas no valor de RS 270,00 (duzentos e setenta reais).
retira-se da sociedade cedendo e transferindo 43 (quarenta e três) quotas no valor de RS
43,00 (quarenta e três reais) ao sócio ingressante BRUNO SERAVALI MORESCHI já
qualificado e 227 (duzentos e vinte sete) quotas no valor cie R$ 227,00(duzentos e vinte sete
reais) ao sócio remanescente ALZIRO ADEVALTIR MORESCHI já qualificado pelo

0044

valor nominal dando assim plena, geral e irrevogável quitação de todos os seus direitos e
obrigações que possuía na sociedade.
CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência das alterações havidas, o capital
social que permanece inalterado em seu valor de R$ 4.270,00 (quatro mil duzentos e
setenta reais), dividido em 4.270 (quatro mil duzentos e setenta), quotas de R$. 1.00
(hum real), cada urna, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS
ALZIRO ADEVALTIR MORESCHI
BRUNO SERÁ VALI MORESCHI
TOTAL

J

QUOTA

CAPITAL

4.227

4.227,00

43

43,00

4.7 70

4.270,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade será administrada por um sócio na condição
de administrador, ao qual competem privativa e individualmente o uso da firma e a
representação ativa, passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto,
vedado os seus empregos, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios
estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções
de favor.
CLÁUSULA SEXTA: Fica investido na função de administrador da sociedade, o
sócio ÁLZIRO ADEVALTIR MORESCIII.
CLÁUSULA SETIMA: Declaram os sócios não estarem incursos em quaisquer dós
crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades empresariais e o
administrador não estar sob os efeitos da condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

4

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA-ErP
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNN' MF N°82.262.718/0001-10
let

- nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a lê

t't

pública ou a propriedade.
CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá, Estado do
Paraná, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele
serem dirimidas as questões oriundas do presente instrumento.
E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento, em quatro vias de igual teor e forma.

•

Maringá, 15 de Fevereiro de 2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com
DO — GABINETE DO PREFEITO
PARA —CONTABILIDADE/SETOR DE LICITAÇÃO/PROCURADORIA JURÍDICA
Nossa Senhora das Graças (Pr), 11 de abril de 2017
Prezado Senhor
Preliminarmente à autorização, o presente processo deverá tramitar pelos
setores competentes com vistas, primeiramente à contabilidade para indicação de
recursos orçamentários para fazer face à despesa adequação ao PPA, LDO e LOA, e
posteriormente à Procuradoria para elaboração de Parecer Jurídico.

Cordialmehte,

FRANCISC
Prefe

AL MARATTA
icipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRÁÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com

PARECER CONTÁBIL
Em atenção à solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do
objeto especificado abaixo, certifico que:
[X] — Há recursos orçamentários para papgamento das obrigações conforme dotação
(ões) abaixo:
[ ] — Não há recursos orçamentários para pagamento das dotações;
[ ] — Despesas Extra Orçamentárias.
DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N° DO PROCESSO ADM/ANO: 31/2017
MODALIDADE: Dispensa de licitação
Objeto do Processo: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes para os
servidores responsável pelo controle endêmico do município.
Total

CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00

Qtde

Descrição

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
32

R$
1.880,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
186- 07.001.10.301.0007.2.709.3.3.90.30.00.00-31497- MATERIAL DE CONSUMO

FERNANDO BIGOTTO RIBEIRO
CRC/PR — 069434/0-9
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, /31 CEP 86.680-000 FONE 0XX44-3312-1150

DESPACHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO 31/2017.

Trata-se de pedido de parecer acerca da dispensa de licitação para a
contratação de empresa

para fornecimento de uniformes para

os servidores

responsáveis pela dengue, antes, porém, faz necessário juntar aos autos um projeto ou
no mínimo uma menção, de cores, tamanhos e se haverá o brasão do Município nos
uniformes para melhor padronização. E que também informe os nomes dos servidores
que utilizarão tias uniformes.

Após a juntada do requerido acima, voltem os aLtos perá que este Procurador
possa analisar o processo administrativo de dispensa.

Nossa Senhora das Graças, 19 de abril de 2017.

MARCI

• TO1II7
Proc ra

0A13/PR 56. 60 —

TTA SANTANA
Mico
atricula n>6.669

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNP,' 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, i3
FP8,).580-000 FONE 0XX44-3312-1150

PARIf..CER
DSPE

J ÍDC

lE LICITAÇÃO — PROCESSO ADMNISTRATRVO 31/2017.
Cuida-se de pedido de parecer acerca da contratação de empresa para

fornecimento de uniformes para 4 servidores responsáveis por endemias no Município.
Esses uniformes serão na cor cegai, ao
da fren'a

:

e G. com arasálo bordado no bolso

camiseta e atrás ac vdaa'c.:

1
. 3,

f: 11?^k^,(n:

srtado necessário três

camisetas, três calças, uma botina e um agasalho para cada servidor, ficando um total
de trinta e quatro peças.

Conforme informaçdes cordas ria presente
consta o pedido da Secretaaa ue t;aúde, Jenaoiorçamentos, a dotação orçam

acesso administrativo,
F:eberto Inácio de, os

arma, e parecer contabii paas -iazer frente a despesa com

a contrataçã que se pretende.
Em sede preliminar, deve-se

Ga; emar

alue a presente manifestação toma

por base, exclusivamente, os elementos que canstani ate a presente data, no processo
administrativo ora analisada.

Cabe sobrelevar ainda, que o presente parecer não adentra ao mérito
administrativo, e tão somente quanta as 'ie(niaiidaaas

A presente contratação poderá ser engendrada pela modalidade de
dispensa, conforme requerido pela Secretaria de, responsável pela despesa, em razão
do valor a ser pago, que, conforme cotação realizada peia respectivo serv.idora do
Municipia, secretária, G iViEN0i: iDNt,U i"RUPOSTO

E ESTE DEVE SER

CONTRATADO, não ultrapassaram o importe de R$ R$ 1.880,00 (um mil oitocentos e
oitenta reais).
Conforme previsto na Lei 8.66(5.15.;) , arn seu artigo 24, inciso

estão

previstas as nipóteses da dispensa em razão do valor. 6enão Vejamos:
- para outros serviços e compras de valor atá 10% (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso ii do artigo anterior e para

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CiNr?..! 76.:)70.30Ok,001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000 FONE 0XX44-331.2-11.50,

a

nações, nos casos prev:stus r,esta Lei, deuzie, que
s de um mesmo serviço, comprn
i9r

refiram a

n!ieraçãe de maior vulto que

realizada de uma só vez; (Redação dada peia Lei tf 9.648, de

Assim, opinai-nos peia 0:,ssiciá..,.ide jz; cutil.

k.:;;;3C.a que -Jerificada a

situação. conforme descnto no¡:;róximo pacaJc,

,,Ja.300), e também que

pelo ,ialor c= ser pago, há expressa auárização prevista eï
poder ..

M13.0 6:e

ei. Comuá,-, também

: . .ntratação ser feita por processo licitatorio na modalidade pregão, uma vez

que a contratação é comum e também daria maior concorrência, com isso buscando a
melhor proposta ao erário púbhccà, e eseo s

c:rv.,:ipr--..)

,(N)e-ssoa!idade, e isto é

sempre recemendado.

-Dportunamente, é neeessáno infornv--n one ia teve vá!las dispensas para a
Administração e isso, se for da mesma dotaç.-•'Arn oroamentárie, pode ser caracterizado
fracionamentc, de despesa, odue

a, a

m €

e

,3 vc.,,, Que se as

dotaçOes são iguais, em sendo, que não se taça a dispensa, contudo, sendo diferentes e
para situações diferentes, poderá ser realizada. E que também não ultrapasse o valor de
R$8.000,00, na soma total das efispensas para oMEz-;;Tft.; se.:*,íço.iryoduto e da mesma

•

rubrica orçamentária.
!Il.
procedimento devem

Nunca e demais len-2oran que

ser observados todos os prinn4..)loc, tà--, r2rz rif.4 :r•-i. :1:;-.±o e contratos, bem corno
procedimento previsto na Lei cie lcações (1 62 n°
Outro ponto a se destacar, refere-se a exigência cie toda a documentação
da contratada, afim de que a inklininistra

d coimaL sii;pcesa idônea, arem dos

docurrienzos de identificaçãc, da ein-spresa, deve a nie..,ivia apíesentai- Certidão de
Tributos Federais, Estaduais e Mun.e:pai..,, ;:ertidao cie ;:eguiaridade do FGTS, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, todos com prazo de validade para o procedimento,
conforme apresentado pela empresa que oferi:eiLÁ o menor va r. Aduelas que não forem
possíveis serem apresentadas, que se ',:aça a devida justifica
da Comissão de Licitação.

a para posterior análise

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNP,' 76.97 300iü,09-b5
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000 FONE 0XX44-3312-1150

IV.
Cabe salientar, que esta procuradori2 eY2ra o presente parecer em
atem. ant._

?

sc

- estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à

•

o art. 38 da Lei nc 8.666/93, que determina a consultoria

dO

órgão jurídico

oportunioade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente
técnicr-Rministrativa.

Je igual forma, cabe ser enfatizado que refoge a cor petància

Órgão

Jurídico a avaliação técnico-administrativa referente aos erliérás adotados para aferição
dos valores da remuneração dos materiais/produtos, m

io porque, s.m.j., acredita-se

que ta: a:-ibuição é inerente à discricionariedade administrativa.

Por -rt, oportuno rnencioruàr que
supev; i", pui ratificação e puOlicação n

6e

faz necessária a coinLrhicação à autoridade

rirpransé.: ociaI, como cono.ção para a eficácia

dos atos.

É o parecer opinativo, salvo melhor juízo. À consideração Superior,
ordenador de despesas, para decisão.

Em sendo ratificada tai dispensa deve-se fazer um contrato com a empresa
e nomear neste ato o fiscal do mesmo para garantir a entrega dos uniformes conforme
requerido e para se ter: a transparência e o mediu aprovelamento do dinheiro público.

Nossa Senhora das Graças, 20 de abril de 2017.

ANA

tVJAR,L;i(-...; AN)"
dico
OAB/FR 66.6

rickfia u" 6.669

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com

Da — Comissão Permanente de Licitação
Para — Gabinete do Prefeito Municipal.
PARECER
Considerando a necessidade da Contratação de empresa para
fornecimento de uniformes para os servidores responsável pelo controle endêmico do
município.
Qtde

Descrição
CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
32

Total
504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00
R$
1.880,00

Considerando, os orçamentos juntados e a sua condição de realização;
Considerando, o Parecer jurídico indicando a possibilidade de dispensa
de licitação com base no Inciso II, art. 24 da lei 8.666/93;
Esta COMISSÃO resolve recomendar a AQUISIÇÃO PELO MENOR
PREÇO ORÇADO, através de dispensa da licitação, concordando com os termos da
licitação, recomendando também a sua Ratificação da Dispensa pelo Sr. Prefeito
Municipal.
Nossa Senhora ci

àaças(Pr ), 20 de abrii-de2311_____

LUA(

10 FER EIRA
A
Presidente da C missão
BRUNO CEZAR FERREIRA
MemIrso
THlÂt8YRraUt
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com

Do — Gabinete do Prefeito
Para — Responsável pelo Setor de Licitação

,

22

Nossa Senhora das Graças(Pr), 20 de abril de 2017
Prezado (a) Senhor (a):

Considerando as informações e pareceres contidos no presente
procedimento licitatório, RATIFICO a dispensa de Licitação com amparo no art. 24,
incisos II, da Lei n. 8.666/93, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento
de uniformes para os servidores responsável pelo controle endêmico do município.

CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00

Qtde

Descrição

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
32

Total

R$
1.880,00

FRANCISCO
Prefei

AL MARATA
unicipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com
TERMO DE RATIFICAÇÃO

REF: Procedimento de processo de dispensa de
licitação n° 31/2017 (artigo 24,inciso II da lei 8666/93).
Visto e analisado o procedimento em epígrafe, constata-se que o
mesmo transcorreu de forma legal e regular. Sendo assim, estando o presente interesse
público na contratação do objeto que deu ensejo à instauração do presente instrumento,
RATIFICO-O, para que produza seus devidos e legais efeitos, dispensando-se o uso de
licitação pública, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de uniformes
para os servidores responsável pelo controle endêmico do município.
Qtde

Descrição

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
32

CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00

Total

R$
1.880,00
Nossa Senhora das Graças ( Pr), 20 de abril de 2017.

FRANCISC
Prefeito

MARATTA
'pai

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 CEP 86.680-000
FAX: 0XX44-3312-1150 - email: licitansg@hotmail.com
/

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
ESTADO DO PARANÁ, com sede na Praça Deputado Nilson Ribas, 131, inscrito no
CNPJ/MF sob n° 76.970.300/00011-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Francisco Lorival Maratta, ratifica
a DISPENSA de licitação n° 31/2017, nos termos do Artigo 24 caput, inciso II,
respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
DISPENSA DE LICITAÇÃO - N° 31/2017
CONTRATADA: ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA
CNPJ: n.° 82.262.718/0001-10
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de uniformes
para os servidores responsável pelo controle endêmico do município.
Qtde

Descrição

12
PEÇAS
12
PEÇAS
04
PARES
04
PEÇAS
30

Total

CALÇA TIPO JEANS.

Valor
Unitário
42,00

504,00

CAMISETAS TIPO POLO MANGA CURTA

58,00

696,00

BOTINAS DE PRIMEIRA LINHA

72,00

288,00

BLUSAS TIPO AGASALHOS

98,00

392,00
R$
1.880,00

VENCIMENTO: 12 MESES
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
186- 07.001.10.301.0007.2.709.3.3.90.30.00.00-31497- MATERIAL DE CONSUMO

Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.
Paço Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, aos 20
dias do mês de abril de 2017.

FRANCISC
Prefeito

u

AL MARATTA
ipal

