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MUNICÍPIO DE NOVA CANr ,U 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 0 0 3 /2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 001/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GLOBALASSESSORIA EMPRESARIAL S/ C 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
02.411.958/ 0001-09 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
GESTÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL. 

VALOR: R$-5 .790,00 (Cinco Mil e Setecentos e 
Noventa Reais) mensais 

ASSINATURA: 03 de Março de 2.016. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n°003/2013- EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 
001/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado GLOBAL ASSESSORIA S/C L TOA - ME, estabelecida na 
cidade de Mamborê Estado do Paraná, na Chácara Ponte de Lima, 263, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 02.411.958/0001-09, representa neste ato por Everaldo Freire 
da Costa, portador da RG n° 5.791.045-3 e do CPF n° 815.118.849-91 , daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Serviços de Assessoria em 
Gestão de Projetos e Planejamento Municipal. Processo Licitatório n° 003/2013 - Edital de 
Tomada de Preço n.0 001/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com 
vencimento em 01 de março de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANlU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 003/ 2 0 13 
EDITAL DE PREGÃO n° 001 / 2013 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GLOBALASSESSORIA EMPRESARIAL S /C 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
02.411.958/0001-09 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
GESTÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL. 

VALOR: R$-5. 790,00 (Cinco Mil e Setecentos e 
Noventa Reais) mensais 

ASSINATURA: 03 de Março de 2.015. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu >~t 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n°003/2013- EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 
001/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domici liado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado GLOBAL ASSESSORIA S/C L TOA - ME, estabelecida na 
cidade de Mamborê Estado do Paraná, na Chácara Ponte de Lima, 263, Estado do Paraná. 
inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 02.411 .958/0001-09, representa neste ato por Everaldo Freire 
da Costa, portador da RG n° 5. 791.045-3 e do CPF n° 815.118.849-91, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Serviços de Assessoria em 
Gestão de Projetos e Planejamento Municipal. Processo Licitatório n° 003/2013 - Edital de 
Tomada de Preço n.0 001/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco} dias, com 
vencimento em 01 de março de 2016. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Nova Cantu/PR, 03 de Março de 2015. 

! ' 1:' fo,_. i t-..--:__ 
tkfJ;~'771i~r----(!:~'N- f' tJ -

EVERALDO FREIRE DA COSTA 

CONTRATANTE- CONTRATADA 

Testemunhas: 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@iq.com. br 
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, 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3 527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 003/ 2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 001/2013 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GLOBALASSESSORIA EMPRESARIAL S /C 
LTDA- ME, inscrita no CNPJ 
02.411.958/0001-09 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, 
GESTÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL. 

VALOR: R$-5. 790,00 (Cinco Mil e Setecentos e 
Noventa Reaisl mensais. 

ASSINATURA: 03 de Ma~o de 2.014. 
VIGÊNCIA: Ol(um)ANO. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~~ 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LI ClT A TÓRIO n°003/2013 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 
001/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado GLOBAL ASSESSORIA S/C L TOA - ME, estabelecida na 
cidade de Mamborê Estado do Paraná, na Chácara Ponte de Lima, 263, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 02.411.958/0001-09, representa neste ato por Everaldo Freire 
da Costa, portador da RG n° 5.791.045-3 e do CPF n° 815. 118.849-91 , daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13 • O presente contrato tem por objetivo a contratação de Serviços de Assessoria em 
Gestão de Projetos e Planejamento Municipal. Processo Licitatório n° 003/2013 - Edita l de 
Tomada de Preço n. 0 001/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

Cláusula 23
• Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 

Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com 
vencimento em 01 de março de 2015. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 03 de Março de 2014. 

EVERALDO FREIRE DA COSTA 

CONTRATADA 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@iq.com.br 

1 



GLOBAL ASSESSORI~ EMPRESARIAL S/.C L TDA 

CNPJfMF N°. 02.411.958/0001-09 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
·-. 

Emília Celia da Silva Mendes Costa bras1 en1 sasada em reg,[T)e de comun•~ao 

L.nive:rsa l de bens . ervpresélFID ·es dente e donu.::JI ada à A" Pa,llino ~=·=rre t ra rv1ess1as 

253-Centro-Cep :->:i._ -ú~L '~J ·, ore Pr Por1adcra (JA Cec.JitJ de Identidade C1vtl RG 

n" 51 52 71~-8-SSPPR c: d) CPF na -s· 81)439-15 Edson F re r í da Costa . 

brasileiro solteiro mzuor er1cresano 'lasc,dc em 07111/1976 en1 Marnbore/Pr 

resrdente e dorn1c llada na Rua Santo Antonro. 600-Centro-Cep 87 340-000-Na Cidade 

de RoncadoriPr comarcn ele Cdrnpo Mourao.Pr ?ortador da RG n° 708.957.208- 1-

SSP/Rs. e do CPl- tl OL~ ,;1 S• f.J539-•.; :- Ur:ucGs sooos , CrJmoc r~entes da soctedaoe 

l im itada sob o nome empresarral de GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C 

L TOA estabe eqüa na Av ,Jaur no Ferrerra Mess1as 253-Centro-CFP a- 340-000-

i·.~ambo ré Pr -::oo· Cor·traL SJ·~~~ arqu vado no 3( Oftc ú de ReÇJ.stro de Tilu os e 

Documentus Ja Cm 1arca ctt.. Ct r llbGl-Pr sob ç r c :: 351 er A 1 03/ 1 998 Pr11ne ra 

A lte•ação Contratcal sob L'' 3,)51!1 er'l 20'04,.999 Lrvro A -1 no Cartono de 

Registro e T ítulos c Docurne r~tcs Pessoas Jurícircas 36 O ftcJo da Co·11arca de Curlflba

Pr. Segunda Alteração Cont•alual sob o n° 3 351/2 en1 28/1 Of1999 L vro A-1 . no 

Cartono de Ti ~ulos e Docum.::~r ~os Pessoa Jdrtdrcas 3 Oficro de Cuntlba-Pc e 1ercetra 

Alteração Contra tu<J I sob n· 1 o~' c::r 1 04103/2008. Llvro·A :)3 no Cartór o ae Trtu/os e 

Documentos da comarca de L·l aml)ore Pr . Reso1ve111 r~1odifrcar seL cor'trato prrm,:rvo 

Conso ltdado de acordo co 11 as clausulas segLJ ntes 

CLAUSULA PRIMEIRA- ,; JL alit ca ç<1o da soo~1 passa a ter a segu'nte redaçao 

Emilia Celia da Si lva Mend es '.lf"'SI!e1ra d!Vorcrada JUdJcralr1lente ma 0 1
, Empresana. 

Nascida em 09/0611970 Natur31 ·:le Mambore 1Pr ldentí•jacle o 5 ~ s2 :-t 7-8-SSPIPR. 

CPF 1;1° 731 813 4 89-15 resrdente e dollliCrhada na Av Paulr·1o Fe•re·ra Messras 25.:1-

Centro-lvlamboretPr-CEP 37 :4v-Oü0 

CLAUSULA SEGUNDA: Da l'<ov a Natureza Jurídica. 

Por unan·rnidade . os sóCIOS r·,;:soi,Jem neste ato tra1sformar a natureza JUridrca da 

empresa de Socieoade Crv I Uda para Sociedade E:.mpresarra Ltda sendo regida pela 

Ler nu 10 40o de ü ,le Jane:- r J de 2002 s.rbsrdrarta: l E'l te peJa Ler 'l 6 404i76 e pelas 

demais drspos1çõ e!> 1ega1s 8f:.· llr::-avels a espeete •ransfenndo o reg1strc oara a Junta 

Comerc1al ao Estado do P arand 

r . -
l 
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GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L T DA 
CNPJ/MF N°. 02.411.958/0001-09 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CLAUSUAL TERCEIRA: Da Alteração do Nome Empresaria l. 

Por fo rça da P"eSefl,e altcr~çao cor~·ratual no norT'e de Socredade Cro,.tl que grra scb o 

nome de GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA , passa oc presen~e ato 

a grrar soo o r tome eríllpresaftél d.:: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL L TOA 

Assumrndo este nome o ATIVO e PASSIVO da socrecJade. 

CLAUSULA QUARTA: Da Alteração de Endereço. 

A socieoa.:Je transfere setr at,Ja1 enoereço fw. Pa.rlrno Ferrerra Messras 253-Cen•ro

Cep 87 340-000-1\Aambore Pr oassa a Ser A t Paulino Ferrerra Messrers. 020-Cent'o

Cep 81 340-000-r~1ambore Pr 

CLAUSULA QUINTA: Dos Sóctos. 

a) \ sacra retrrante a Sr.:~ Emília Cel ia da Srl va Mendes que e possu do•a o~ t.~ . 00(1 

(Se1s mr) quotas no va lor de RS 1.00 (Um real1 cacla uma . tota l1zando assm erq RS 

6 .000 00 (Scrs mil reais) as q,JaJS cedem e transferem para o socio ngressante o Sfl 

Everaldo Freire Da Costa b'"~:::.lio;"J ro d vorcJauo .udi::::ral·nente empresano ·esrdentt: e 

domicrliado à Av Paulino Ferre1ra rvtessras . 253-Cer'tro-Ceo 81 340~00C r;~es~a C daoe e 

Comarca de Mamborê P~ Portador da Cédu1a at- de·1trdade C v RG ., ... 5 791 04~-3-

SSP/PR e do CPF n° 81511884SI-91 

b) O sóc1o retrrante ~.,; Sr Ed son Freri da Costa Que e possuraor de G 000 Sers r'1 :1 

quotas r o va lor de RS 1 0€1 1 um rea l) cada uma totalrzando assr'l') ern RS 6 úOO 00 

(Sets rni l reais). as quars cedern e \ransferen' para o sôcto rngressarte o Sr" Everaldo 

Freire Da Costa brasrlt= rro drvorciado uclicíal•'lente er1presan'J res dente e 

domicllrado 8 Av Paulino ~='" erré ;<l r\1essras 253-Centro-Cel' 87 :?A0-000 nesta C (Jade e 

Comarca de Man'oore P· P.orta•jor ela Cédt.la rJe l d~'1trdade C v I RG .,. 5 '9 04~- " -

SS P/PR e do C PG no 815 1118 849-91 

CLAUSULA SEXTA: A sócra ret1rante Emíl ia Cel ia da Silva Mendes e Edson Freri 

da Costa . da ao soc1o ''''Jressa11te Everaldo F.reire da Costa. o ena geral e rasa 

qwtação da cessnc de qL.O\&~; Aa etc lL.adas dec arando esta corllec.e a sttJaçãc 
( 

--
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GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA 

CNPJ/MF. N°. 02.411.958/0001-09 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
CLAUSULA SETIMA: O 'a:,tta soc.al que t::ré! RS 12.000,00 ,Doze !llt reatS• 

tota1rnerte .nte::Jraltzado flcé asstm e evado pa a R$ 80.000,00 Oíterlla '111 r<3ats · cu o 

aumento f o de RS 68.000.00 • Scsser.~ta e onrJ mtl ·eafs 1 ntegralizado en' mo~oa 

corrente do pa1s neste ato. <:~sstm dtstribu1dos 

Everaldo Freire da Costa n~ de quo:as 80.000 R$ 80.000.00 

CLAUSULA OITAVA: A ao lw·,stracêo da •:wctedade caoera ao Soctc Everaldo Fretrc 

da Costa, con) os poderes e atnbu1ções de Adm1n1strador autonzahclo o uso do nome 

empresanal mdiv tdualt~ente vec:ado 10 entanto em at'vtdades estranhas ao rnferesse 

soc1al OtJ ~-lSs.::.Plllr obr gações SCJa ern favo' ae qualquer dos quo~1stas ot.: de terceiros 

bem corno onerar o.t a erar . :ns 111"\0vets da '-'QCtedade se 11 autünzação Jo J ttro 

SÓCIO 

CLAUSULA NONA: O Adtnll st'ador declara sob as penas oa le1 oe qL,e não esta 

tmped da de exercer a adm nt-.,,racão da soctedade por let especia 8L! em Vlrtuce de 

condenaçao crunll'a ou per se ·.::ncontrar sob os efertos ae1a a pena q\.te vede anda 

que ternooraname11te. o <'l~esso a :argos ot.!~ltcos ou por !.:rtrr't::. tahmentar de 

prevru1cacao petta ot. SJborro concussão pc-culato o. contra 3 economta popurar 

contra o Stslerna financetro nac1l:\na cor.~~ra norm8s de defesa ca concor(ênc.a. co•1tra 

aS relaçoes OC COO~UPIO ré !J~ OI Cí'l OU 8 propneda<Je 

CLAUSULA DECIMA: Todas ._=is dernats ::.:: austilas e cor.~jiçóes estabe1ectdas nos atos 

constitutivos da soctedade nf~o a cançados pelo p"esente tnstrumento pew1anecern en 

vigor 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A v:sta da modificaçao ora ap .. stada e ern 

consoná ICta com o que dete·m r a o art 203" ela Le n · 10 4(J6l2t;tJ2 os soc1os 

RESOLVEM. por este nstr L.nli·;nlo Mtual tzar e consolida~ o CO!iltrato soc:tal torna'ldo 

asstrn sem efetto a partir d·asta data as clausula~ e c-:::mdtçóes contidas no ~o"'t a•o 

orm11tivo que adeqoando as dts;Jostçoes da refer·da Let no 1G 40612002 ap tcave1s a 

este ttro soctetano. passa ::: ·er 3 segumte re.:::açao 

·~ ,~ 

/ f 
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GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA 

CNPJ/MF N °. 02.411.958/0001-09 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
Everaldo Freire Da Costa brasde ro dtvorcr3do JLldicJahlente. empresar o ~esldente e 

dornlctltadu a Av Paul no ferrtm::l 1\ilesstas 253-C€:ntro-Cep s- 340-000 ne sta Cidade t: 

Cor'larca ae r.la·nrJore p, 1-·JttéJ '' r •Ja Ct::'du a de ldent dade ::: v11 RG t' 5 79~ 04::>-3-

SSP/PR e no CPF ,~o c: ·1:. 1: 849-9 1 Vn tcç soc1o cc.moonente da soctedaoe 

Limttada sob o nome empresanul de GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL L TDA 

estabelecida na Av Pau'' c Ferret~.a Mes stas 6L0-Centro-CEP s- 340-000-

Mamborê P· com Contrato Social araUJvadc 'lO 3 Oftcíc de Reg1stro de T rtll'0s e 

Documentos ~.-.a Comarca ce -.:unttba-Pr SJb o 11 3 351 et'l 11 0-:,'~998 Pnme ra 

A lte ração Contratual sob 0 1oJ 3 35111 em 2010411999 L vro A-1 •10 Cartorto de 

Registro e T itL.Ios e Documento~ Pesso as Jurtd cas 3 ... OfiCIO da Comar~a ':ie C~ntl!:a

Pr. Seg Jnda Alteração Contratual sob o ,,. 3 35112 em 28rO 1999 L1vro .A.. 1 "o 

Cartóno de' l1l u os e Docurnen·os Pessoa Jundica"- 3co Oficro de Cunt b;:}-Pr e Te c~•~a 

Alteração Ccr tratual sob p- ,::; ...em 04103 200c, l1\ ·o-A- 3 no 8anor•o de .,.1tu os e 

Documentos da com arca de rvlarnbore Pfi . Resolvem modtf,car se~• contrato prtmttl~o 

Consolidado de acordo co1r 3S Cl'lL•SU as segJ 'ltes 

PRIMEIRA: /'1 soctedaclt- 911 ara SI!JO o nome empr-esarial de GLOB~L ASSESSORIA 

EMPRESARIAL L TDA 

SEGUNDA: A soc1edade teo1 " :;,~J a sede e foro na Av Patilmo Ferre1r;1 Mess1a.s, 620-

cen,ro - na C1dade e çomar.:;a ele r~Jl a 11t>ore estado do Parar'a CEP Si340-000 

TERCEIR A: O ObJeto sow11 :!a socredaoe e 82.99-7/99-Assessur a En'presanal, 

Assessona ao Setcr Puo tcc P ogran·as de OL:tal tdade e ProdlJtrvid:ade .,...re11'ament-; de 

Pessoal Pales!ras '..:onsult) ·ra l::: laborélçao '-1e ProJdl'2 Ernpresa'tas E:: A '"la f se dt? 

Projetos Ernp resaria" 

QUARTA: O cap ttal soctal 10 ·alor de RS 80.000.00 (Oitenta mil rea ts) d tvrd tcos eq; 

80.000 (Oitenta mil ) quotas m .alor nom ral àe RS 1 OC 1 m real) eaaa ~•ma assan' 

distributoo entre os socios: 

Everaldo Freire da Costa 80.000 RS 80.000.00 

QUINTA: A soc1edade •ntclou SL as ati~oJ tóades em 10 de F€vere1ro de 1998 e seu prazo 

de dL.raçao .-:: tndete rn1tnadc 

j .. 
I \ ' • 
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GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S /C L TOA 

CNPJ/MF N°. 02.411.958/0001-09 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCI_~L 
SEXTA: As quotas são .1 ''JI'> .-e1s e não roderão s~' :edtdas o~. trans'er das a 

terce1ros sern o consentlmentc ao outro sóc10 a quem ftca asseguradG ern tq.:.Jai'Jade 

de cond tcões 8 preço dtfe tt Ll>:- prderênc1a par3 ::1 Sdél aQJISicão se postas a verda 

formal•z<:mdo. se reai 1Z~i ;:1a a c0ssao delas a alterac~o contratual pert1r:1ente 

SETIMA: A espcctsdbiltdaue ,- cada soc10 e restr ta ao valor de suas qL.ctas mas 

todos respondem so l 1d a nan"~r'\•? pela Integralização do cap1tal soma 

OITAVA: A adrrtntstracao da socteoade caoe·a dO so:10 EVERALDO FREIRE DA 

COSTA com os poderes e atriboicões de adrnll)tstrador autorizado o uso do li1Dine 

empresar tdl ·ro eflt;:~nto ~r'J OJt1v1jades ·3Stl a rl as ac. 1nte•esse soctal u._. assL"'ltr 

obngaçócs seta e1r •avor d.? ~l.(-llcuer 'Jos c;uonstas o L. de 1erce1ros b(';m corno Olt:-ra1 

ou altcnar bens nnovets da soc,t?dade sem autonzaçao de outro socto 

NONA: Ao térm no de cadÇl c·xerciCIO soc1al ePi 31 de dezembro o adm~rltstrador 

p restare ;::o'itas Jt.s:iflc.adas dt sua adnltmstracã-.: procederdo a ~iabo-açac jc 

tnventano de bal<mço patmm. 1 a e elo ba lanço je 1es LI:ado ec0nomtco cabençlc aos 

soc1os n<.J propo cao 1e sua-:·< tlúlé!S , os uc O$ ou perdas apurado~ 

DÉCIMA: Nos auat•o meses sequtntes ao ténr11no ::lo exercício soctal os soa1os 

de ioerarao sobre as contas-= \.!estgn<Jrão admm1strador quando for 8 case 

DECIMA PRIMEIRA: Os socros poder~o de comum acordo ftxar J'Tla et.rada ménsa!. 

a título de oro lab;ye obs·.=rvad s a~ CIISPOSIÇOE:-S (egularne•'tares pertme'ltes 

DÉCIMA SEGUNDA: A sm .. :tedade pooera a qualquer ~empo abm ou fechar fil 1at ot. 

outra aepende'lcta ~1ed1an\C' alteração contratl.a. ass1'1aaa per todos os soctos 

DÉCIMA TERCEIRA : Falecenclo ott Interditado qualque sóc1o . a sot1edade con1tnL.ará 

suas .at~v1cla.Jes cotr os ho::-·:Jo::I!~S ~Gcesscres e 0 l'"'lcapaz Nao saroo possi e o .... 

mex1st tnao tnteresse -Jcs1e~. ou de.~ ;;oc1o rema·•esce..,te o ,,alor de seus haveres sera 

apurado e ltqu1daao com base na s1tuaçao patmr o1~ ai ·18 socteclade a jata da 

resoluçào .;enfil.ada enl ba anco especialmente levantado 

Paragrafo u r iCC.• - C rnes 11u vocedm1ento se·ã adotado em outros case~ Prr. qu ~ a 

soc1edade St: r~solva etr re acao a seu soc1o 

DÉCIMA QUARTA: Q Aom n .:;traacr declara sob as penas da le de que 1ão esta 

tmpeu.do de e..cercer a adm1n1Stracáo oa soc..1edade por lei especta l ou em •Jtrtmie de 

conde'lação CJHJ'1na. 0,1 por s~' encont rar soo os efeitos aela a pena Qt•e \.ede anda 

que ~cmoormtamer 1€:! c. d8~ssc a cargos pUb ltcos ou por crimE: falimentar de 

pert a ou suoorro concllssao pecu ato ou contra a eco·•ortrla popL lar pr~v; ncação 

~ 
I 

l' • 
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GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C l!.TiDA 

CNPJ/MF NQ. 02.411.95810001-09 

QUARTA AL liERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
contra o sistema fi r~ancelro 'lacao'lal :::ontra normas de defesa da coqcorrênCia contra 

as relações de consumo fe públ1ca. ou a oropr1edade 

OECIMA QU INTA: Os soe, J-.,. decla'anl sot as oenas da Le que a empresa se 

encontra enquadrada na cor d1:::ão ue mtcroernpresa nos ~errnos da te1 :::omplementar 

n° 123 de 14/12/2006 

DÉCIMA SEXTA: Fica eltuto o ;oro do Munlclplo de Mamborê - PR para C'.\ exerc1C1o e 

o cumpr"rnento dos direitos e obngaçbes resultantes cJeste contrato 

E por estarern asswn Justos e cont~atados avram. datarn e 

ass•nam o presente mstruruento em Cl'lCO v1as de igual teor e forma ol)ngando-se por 

s1 seus t1eraearos sucessores legé:us a cumpri- o en~ todos os seus termo::> 

Mamoorê PR 24 de OuLibro de 2 0 13 

I 

Testemunhas : .f 
Emilia Celia da Silva Mendes 

Eliete BogL,CileSkl 

Rg na- 6 351 219-2-SSP/PR 

Cez.ar A~:~gusto Ramos da Silva 

Rg n°. 10.516.326-6 -SSPIPR 

-~· 

Edson F.reri da Costa 

ê .. ~ 
--.;.;..-~~ 

Everaldo Freire da Costa 

Hilto n V~t,gilfo Bogucheskí 

CRCffR 037.9 14/0 -3 

Respo;"ls'~'vel pela Elat)oraçào 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527- 1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n ° 003/2013 
EDITAL DE tomada de preços n° 001/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C 
LTDAME 
CNPJ. 02.411.958/0001-09 

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria, Gestão de 
projetos e planejamento municipal. 

VALOR: R$-5. 790,00 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa 
Reais). 

ASSINATURA: 01 de Março de 2.013. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN"IU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 003/2013 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bai rro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA ME, com sede na 
Avenida Paulino Ferreira Messias,263, Mamborê, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 
02.411.958/0001-09, representada por seu representante legal Sr. Edson Freri da Costa, RG 
708.957.208-1 e CPF n° 022.989.089-07. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatórío n° 003/2013 - Edital 
de Tomada de Preços n° 001/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula ta. O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Assessoria em 
gestão de projetos e planejamento municipal, conforme especificações apresentadas na Carta 
Proposta da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a} Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b} Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE ejou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN1\\l.~4~_..;.,--~ ... ~-j 
Estado do Paraná - :. _ !};/ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
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E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-5.790,00 (Cinco Mil, Setecentos e Noventa 
Reais) mensais. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabili.zação civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

H~iOIUA--E-NIBRESARIAL S/C LTDA 
tratado 

TESTEMUNHAS: 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~-r 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CIWJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 003/2013 - Edital 
de Tomada de Preços n° 00112013, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

"LOTE N° 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA 
ME, inscrita no CNPJ sob o n° 02.411.958/0001-09, no Valor de R$-5.790,00 
(Cinco Mil, Setecentos e Noventa Reais) mensais. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Fevereiro de 2.0 13. 

Pl!l 

E:.. 

K. ~ 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 çt. 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 -(44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu(@,ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 003/2013, Edital de Tomada de Preços n° 001/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 20 de 

Fevereiro de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

\__ _ 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Fevereiro de 2.013. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR n° 4.058 I 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI- Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 003/2013 . 
Processo Licitatório n°. 003/2013. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 001/2013 . 

O presente relatório trata do processo licitatório !1°. OOj/2013 Contratação de Empresa 
de Assessoria. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93 . 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 25 de Fevereiro de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Assessora de Controle Interno 

Skura 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu(a),hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu I 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 , 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 

proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:: 

LOTE No OI (ÚNICO) - ITEM UNICO 

Item 

OI 

Objeto 

Contratação de 
Empresa para 

assessoria, projetos e 
planejamento municipal 

Proponente 

GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIA 
S/CLTDAME 
CNPJ 02.411.958/0001 -09 

Valor Unitário (R$) 

Proposta preços: 
R$-5.790,00 (Cinco 

Mil, Setecentos e 
Noventa Reais) 

mensais. 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
1icitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Fevereiro de 2.013. 

Eleani Maria Andrade - Presidente _ _,_1í-,.....~ -'-"--'-~'""'~,=ot:.:;._;/'=C:r~u..::.._ ________ _ 

A -m vU-- .._ / 
Sueli de Fátima Mello- Membro ___ -+{!_ ______________ _ 

'---) 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~-'>lo_,....,.~'--"O.""'~""', r=, :o.J.~-""'-"::..__ ________ _ 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca'ntuyt 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone {044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 003/2013 

TOMADA DE PREÇOS no 001/2013 

Às 09:00 hs (nove) do dia 20 de Fevereiro de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 00112013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa para Serviços de 
Assessoria em projetos e planejamento municipal, em conformidade com as disposições contidas 
no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos 
envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TDA ME 
CNPJ 02.411.958/0001 -09 

Aberta a sessão pela presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da 
empresa qualificada, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GLOBAL ASSESSORIA Lote Único - item único no valor total de 
EMPRESARIAL S/C L TDA ME R$-5.790,00 (Cinco Mil, Setecentos e 
CNPJ 02.411.958/0001-09 Noventa Reais), mensais; 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Lic itação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-5.790,00 (Cinco Mil, Setecentos e 
Noventa Reais), mensais: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA ME, 
Inscrito no CNPJ sob o n° 02.411.958/0001-09. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em re lação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de fevereiro de 2.013. 



Prefeitura Municipal de Nova Ca~tl} JL 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNf'J N.0 77.845.394/0001 -03- fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Eleani Maria de Andrade - ----'cO~:...·..:::u..,.:.:.~~=cd!=-"-------------

Sueli de Fátima Mello - ----r-lc_J __ y-Y"' __ ~------------
Eliane Ferrareto da Silva - _:·:!p~~~~_;:;..:;__ _____________ _ 



GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L T~A-MEJík_ 
CNPJ n. 02.411.958/0001 -09 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR _ -f 

PARA: PREFEITURA ML \JICIPAL DE NOVA CAl\ TL 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L:CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 
Proposta de prece: 

OBJETO DE TOMADA DE PRECOS 
> 

p - d s - d restaçao e ervJcos em gestao d d .. I e proJetos e pl ane_1amento mumcJQ_a COil!Ql"een en o as segumtes o ngacões: 
LOTE 01.: VNICO 

Prestação de Serviços em gestão de projetos e planejamento municipal compreendendo as 
se2uintes obr!gações: 

PROJE~~,OS: 

Elabor:1;ão, encaminhamento e acompanhamento de projetos de alocação de recursos 
financeiros e/ou liberação de serviços junto aos Ministérios, Secretarias e Órgãos competentes, 
sendo: Secretaria de Transportes; Caixa Econômica Federal; SETP; DER; SEAB; Empresas 
Privadas com atuação aos entes públicos; Ministério da Agricultura; MDA; Ministério das 
Cidades; SEDU, inclusive toda documentação relativo à capacidade de endividamento; 
Ministério da Saúde; MDS; Copel; Sanepar; Ministério da Educação; MDS; Detran; Ministério 
do Esporte; Ministério das Comunicações; SEMA; Ministério da Integração Nacional; 
FUNASA; MDA e Ministério do Turismo, entidades não-governamentais, autarquias do 
governo feder:1l como: BNDES, PETROBRAS, ELETROBRAS, BANCO DO BRASIL. 
Realizar a operacionalização, acompanhamento e capacitação permanente dos funcionários I 
públicos responsáveis pelas diversas etapas da execução de convênios e contratos de repasse nos 
moldes do Sistema de Convênios - SICONV, bem como a observância das tarefas relacionadas 
ao Decreto 6.170/2007 e Portaria Interministerial 504/2011, sendo que os serviços descritos 
deverão ser ~xecutados desde o credenciamento dos novos dirigentes, cadastramento de 
propostas, compreendendo as etapas intermediárias a finalizar com o acompanhamento e 
prestação de contas dos convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e os 
órgãos descrft~s acima. Implantação de programa de gestão e ações governamentais; 
implantação de empreendimentos habitacionais junto a SNHIS. Observações: a) A empresa 
deverá possuir imprescindivelmente em seu quadro técnico profissional: Engenheiro Civil; Arquiteto 
Urbanista; Economista e/ou Administrador; Psicólogo e/ou Assistente Social; Geógrafo e/ou 
Topógrafo; Um técnico de nivel médio. Todos com a devida comprovação, podendo ser Diploma de 
Graduação ou Carteira de Registro em entidades de classe. b) A empresa deverá possuir acervo 
técnico ou declaração que já elaborou um J!!OCesso de pjanelamento municip__al - Plano Diretor. 
PLANEJAMENTO: 
Realizar Planeiamento Municipal com a finalidade de promover a integração articulação entre as ações 
governamentais das secretarias Municipais, promovendo maior interlocl!Ç_ão entre os setores. 
Período: 12 meses. 
O VALOR ME~SAL é de: R$ 5. 790,00 (cinco mil e setecentos e noventa reais). 
O VALOR TOTAL é de: R$ 69.480t00 (sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais). 

k- -,_,~~~tl 
~ ;); -ç;J\ 

# <"'y/f; 
I Ed~:,1" ,,,;osta 

CP 2.9$9:0 rJ7- Rg. 7089572081 

Mamborê,!9 de Fevereiro de 2013. 



! 
GLOBAL ASSESSO!~~. ~~~9~~~~~1AL S/C L TD~-M~ 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

Objeto: Contratação de Empresa para Assessoria e acompanhamento de projetos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa à licitação supramencionada. 

/ "\ ):~ 

Eds01tF~ri da Costa 
J1~~J§émct!J(e legal 

CPF- OJ.2~89.089-P7- Rg. 7089572081 

" / 

Mamborê,19 de Fevereiro de 2013. 



GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA-m 
CNPJ n. 02.411.958/0001-09 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR 

Prefeitura Mcdcipal de Nova Cantu 
Comissão Per::r.anente de Licitação 

(MODELO ANEXO I) 

PROCESSO L:CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
REF.: Edital de TOMADA DE PRECOS no 001/2013- PMNC. 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)EDSON FRERI DA COSTA, portador(a) da Cédula de Identidade n° 
Rg- 7089572081 e CPF sob n° CPF-022.989.089-07- , a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do 
Município de Nova Cantu, na modalidade TOMADA DE PREÇOS D

0 00112013 - PMNC, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de GLOBAL ASSESSORIA 
EMPRESARIAL S/C LTDA ME, inscrita sob o CNPJ/CPF n°02.411.958/0001-09 conferindo-lhe(s) poderes 
amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, eventualmente, 
desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

~~ 

..,..---~ 

\ ~ ~ J~ 
I"' / J 

Edson~rej.i da Costa 
f.,ep ~/ante legal 

CPF- fJ~98 .089-07- ,Rg. 7089572081 

Mamborê,l9 de Fevereiro de 2013. 

~ 
I 



,, 
GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/ C L TDA·MJ 

CNPJ n. 02.411.958/0001-09 / _ 
Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR - / 

MODELO ANEXO 11) 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO L!CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013, instaurado pelo Município de Nova 

Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

MamborêJ 9 de Fevereiro de 2013. 



f ~ 

-

GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L T~-M~ 
CNPJ n. 02.411.958/0001-09 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR 

(MODELO Ar--LXO 111) 

PARA: 

PREFEITLRA Mu 'ICIPAL DE NOVA CANTL 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L "CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TDMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 

termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mamborê, 19 de Fevereiro de 201 3. 



GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TDA-... ~· . 
CNPJn.02.411.958/0001-09 --{c,t··· ·' '· 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR ~Jz.n .-: 

CMODI.:LO ANEXO IV) 

PARA: 

PREFtiTURA MU"JICIPAL DE:. 1\.JOVA CAJ\TlJ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L~CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 instaurado pe lo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mamborê,l9 de Fevereiro de 2013. 

1\ 



? 

GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TDA·Ml~ 
CNPJ n. 02.411.958/0001 -09 I' 

Endereço: Av. Paulino Ferreira Messias- 263- Mamborê-PR 

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 

PREFEITURA MU1\JICIPAL DL t>.,JOVA CAN'll 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO V::CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00 I /2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação. bem como 

tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

?or ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Mamborê, 19 de Fevereiro de 20 13. 
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.Receita federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
02.411.958/0001 -09 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 11/03/1998 

GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON0MICA PRINCIPAL 

82.99-7-99- Outras atividades de servi os restados ecificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
224-0- SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV PAULINO FERREIRA MESSIAS 

CEP 
87.340-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

'BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

I COMPLEMENTO 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011 . 

Emitido no dia 19/02/2013 às 17:33:1 4 !data e hora de Brasília). 
1- Voltar l 

J 

© Copyright Receita Federal do Brasil-19/02/2013 

http :/ /www .receita. fazenda. gov. b r/preparar! mpressao/ImprimePagina. asp 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA - ME 
CNPJ: 02.411.958/0001 -09 

; 
/' 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:14:31 do dia 19/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/08/2013. 
Código de controle da certidão: 9BD9.47A7.808C.486A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Rece;.a Federal do Brasil 

CERTIDÃO UEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CO.HRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS 

E ÀS DE T!::RCEIROS 

N° 000132013-14023958 
Nome: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA- ME 
CNPJ: 02.411.958/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de respons~' ··· ,..,rie "'o sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apL · - . é c~rtificado que não constam 
pendências em seu nome relativ2 r;r . .,t •uições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do 8,asil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente t- ,..0-,'rihuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a cc;rc,..,, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, adm· radas péla Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objet - li J Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as fin .vistas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991 , ex c c. ,.., para: 

-averbação de obra de construçãn rivil no Registro de Imóveis ; 
- redução de capital social, tra êrr::ia de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcia Jrmação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária "'• 
- baixa de firma individual ou d ~ r~.;-· -io, conforme defi nido pelo 
art.931 da Lei no 10.406, de 1' de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou socieda· J ou .mples. 

A aceitação desta certidão está • da à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazPn"'8 qov rr>. 

Certidão emitida com base na P 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 29/01/2013. 
Válida até 28/07/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

;11 nta PGFN/RFB n° 01, de 

Atenção:qualquer rasura ou emenc. .nval1'"'ará este documento. 

Página 1 de 1 
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tU!ii.i1jM MNIQ;M 

CAl_ 
CAIXA ECONÓM ~.JE F .L 

Certificado de ., .· gul ~ ·-idade do FGTS- CRF 

Inscrição: O? 11.195P ' " 001-09 

Razão Sociai: G' '"~ 1\L ' ESSORIA EMPRESARIAL SIC LTDA 

Endereço: I ' lJLI ' F MESSIAS 253 I CENTRO I MAMBORE I PR I 87340-
t 

A Caixa Econôrr1 
Art. 7, da Lei L 

data, a empresa 
perante o Fundo 

O presente Ce · 
quaisquer dét
devidos, decorr 

Validade: 08/ fl 

Certificação N 

Informação ob' 

A utilização d0 

cond icionada 
www.caixa.g 

~ Fedr>ral, no uso da atribuição que lhe confere o 
· , . 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 

:ima identificada encontra-se em situação regular 
~ Gu ~a ntia do Tempo de Serviço - FGTS. 

'lão servirá de prova contra cobrança de 
rentes a contribuições e/ou encargos 

._, obrigações com o FGTS. 

., 09/03/2013 

' 013020804413121872199 

/02/2013, às 17:41:27. 

i ,., .. • ·ricado para os fins previstos em Lei está 
-5o de 1utenticidade no site da Caixa: 

Página 1 de 1 
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MUNICÍPIO DE MAMBORÊ 
ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ECONÔMICO 
N° 131/2013 

Protocolo: O I O 
Oata Protocolo: 00/00/0000 

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]- ---------------------------... 

Nome/Razão: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TDA 
Cad. Econ.: 1005 
Endereço: AVN PAULINO FERREIRA MESSIAS , 263 
Complemento: 
Localização: CENTRO Cidade: MAMBORE CEP: 87.340.000 
Atividade: 

CONTRIBUINTE]---------------------------------... 

.equerente: 
Nome/Razão: GLOBAL ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C L TOA 
CNPJ/CPF: 02.411.958/0001 .09 
Endereço: 
Bairro: 

AVN PAULINO FERREIRA MESSIAS 
CENTRO 

. 000263 
Cidade: MAMBORE 

10206.7 

PR 

f
[ FINALIDADE]------------------------------~ 

Para fins de LICITAÇÃO. l 
CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as Informações prestadas 

pelos órgãos competentes desta Prefeitura, que a pessoa física/jurídica acima identificado, NÃO 
CONSTA DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em D'vida Ativa, até presente 
data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo 
""c;; referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é válida apenas para a pessoa física ou jurídica acima identificado, sem 
rasuras valida até 20/04/2013. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original. 

MAMBORÊ- PR, 19 de Fevereiro de 2013 

LINDEBER~ C. MOREIRA 

-~ 



,'J {>~'t.~.~·~{~t{~~~Jf!Õ;~s~s;.,,,,_ ~~~ilei~~· .. q~s~do;] :~,~!Jstrial~ $esideni~:' 'e do~c~liado .. ·.à · l' ' 
,BrasJI(o,:!ttb.e,re, 3 ~6~, A~ua'':;Yerde ·errt, CuMba!Pr:., portador. do.'ltG. n.0 3.0S6r:17l'-6 BSP/Pl 
.:Ç, P~l~ij~"""4~s·.f.~?-~.9.95?-'l2;: ,' iEVE~l;PO.!~~RE~ ,:P !\~,\~9~T A, bra'sil~ir~~· "c~~~9P.•J\tf,r~!,essc, 
frest_9c~~!í .. ~:d.omtcllt~do,t a Av. ,Paulmo· Ferretra Messtas,,il-2~3/centro em. M~fll.b,Çr;t>PR--i&>ortaâor dv 
'RG~~t:3;i79~l.Q45~,;~SP/PR.~ .. ;Ç,fF' . ':" •~ 8l5.1l8,,M,9-.91'e VERJ\~,I;íl~f.t\ . DO NASCIMENTO 
~tg~sECÃ\~b1~silei.ra:~::'cas~dã:rprofessot.a, res.idente e ~Q~ciliagiluA'fitua Bra~Jt!<?NWP~~~~· ,3 .' 1 

;~giYl(~Y9.~ ym~1Cl1ndba/P.r., ponadora :'do ,RG n.0 4.~1:72'!992-'1 SSPIP,~~ · ·C'PP.:,n.~ 74o:·ol3 · 
)lr ··~só'ÇYJ~~~ ;!f .oi'iJ este instrumento' •'cpnStjt~i~ ·~~ .~O<;iedaéf'el ~!Civil 1'2r 9lf.~l'! 

lil !~~~P~~lj,bilí~de Üiinita~; -Cf[!use regerá pelã~'.~aisposiç~J:Je~isi. aP,ljcá~~j$J~·~:~p~í~~r:~r~~. · 
:çla~~.u~'sf.s.e~.\:1\{lte.~.: 

tC't:l\us.~I;A.· :PRiMEI~:'· Á' .. ~odedade gltará "sob o nome comerciaJI' .de· YGLOBA!. 
ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTD~., C9tn sede r~ foro à Rua Brasilio Iti,berê, 3163;• , 
;!;(gua :V~~de em:'t~uritlba/Pr., :-~, .. I •. " ,, . "' . 

' ' .~1 

l.~~~.grafQ (único: W's<;>eiedáaíf:podera: quando $~fvir aos .S~,IlS intereSSeS,' abrir Ji!i.~i~,· rli\g~cias OU 

rhc.~i~riR~? 
1
em !qualquer' parte do tetritório nacional qu .. fio exterior, destaqandOi para .estas 't,l~ 

part~ od capital'social:da matriz. . . -
) •- ·- • • ' , I 

NJDÀWSULA SEGUND,~;~ ,ii·· socieda'ae· tem'··por:' qbiet8 :1sociât ~" 'AS~~ssõna· ~pres'arià.li 
• I .. ~ .. ,~ , ~ ~Vrt ' , • ' f, ~, r I , •t: '#? ,J ~· ! ' Ir/1 

, Asscss'ori~'J a<i~~·~*~!i.~~.~~pco, 'rP~pg~h,las de QL\alida~~ e Produçi~cladt\.~TreÜtarnento de P.essoa' ;: 
~ralestr:~~, .. Çonsülto[ià, Elaboração de. Projetos Empresariais e AJiáilses de Projetos~Enip'tesaria is e ?;1~t.· , 

I',.,..-.::...5C·l ::!;.~ ~C r:--r:~ ·· •-' . ;"'~.!".> ~·.,.-,~ ...... > <:: ~ ~t..-í:"C?$,..... /'é-?<ff .--;,.-. . ).~ p:- .... ;A-',:""h r•J:.:.:"Ri"' -·. 

'i'CLAU~ULAiTERCEfRA: O P!l!zo .de duração da sociedade é. indete~Ço;· iiniciapdo suas 
.:átijVida'des· a pani,r dâ .. data .da' a~sinatura do presente instrumento. '· 

. , . , ' ·• n 

I rcCtt\l)Sl!LA· QUARTA: o capital social é de' R$ 3.90ó~<io (três mil reais) .por 3:(>oo (tr~s. n~1) 
cota~,~ ·nó ,.,valo~ uo,~al de R$, ,1, 09 ,(wn rea.l), .. càda·· ~;,,\~endo 1 súbscrito yeJos sóC~Q re'l 

~j.n:,e~r~lizado em mo~ corr~te:.so país neste a~:·aa seguinÍé'1funna; · 

,"SQ.ÇIOS: 

'J'Q~IR NUNES FONSECA 
I 

EVERXLDO 'FREIRE 'DA COSTA 
.... f, , ,· . ',• , •• 

'VERA LÚCIA ,DO N ASCIMENTô FONSECA l ,,_ .. _ ·. ··• ·• . 

\'COTAS, 
j ., :;. 

! ,1~400 

1:40Q: 

200 

CAPITAL 

.R$ i .400?00 

~~. ~f:4Ôo,oo 

R$ "' '2ôo;oo' 



EMPRESAJUAL SI'C , ....... ~; . 
• 1• 

COlSTRÂTO .SOCIÁL 

(:LÃ'úSÜLA;:QUJNTA: A responsabilidade dos ·sócios é limita~ a importância 
sociaL ' 

, :ÇLAUSULA 'SEXTA~ '1As deliberaÇões soci~is; ain~··que implique~Yem · 3'1• 
ICfeverão ser tomadas' por sócios que representem a maioria absoluta do capital ~ 
facüldade áfendapelo: artigo 62, :parágrafÇ>, 21·do .decreto n.o·:5,7;651 de 09 de ~~ei: 

... cíJA~.SULA SETIMA:. As· cota~i(lâ:so~iedade são indivisíveis e~ão'·rv ·' 
1~ii~'b~~s1Job q~,Jalquer.títul~ a t~~~~r~s sem.o consentime':lt.9:<io sócio tt:ll&.,_ 

~11s~.egurado o, direit9':qe .. pr:~ferenciél em iguaJdacie de condiÇões. ·• • ' '~ 

··CLA t:ISYLA .OI TA V:A: O .. ~cio que pretender vender· ou transferr .. suas cotas de,ver,,r. 
.por.e~critb ·a soc.iedade, fixando o preço e. ~ondições por ele·pretendidas .. Ocorrendo:est:! . 
:6 ~·óci~.darár.eonheciment~,, do fato .aos dem~is •,sócios, por .escrito, aosroiquàis 'no pra:<.u 
:(s~senta ) dias a contar do recebimento da comuniCação, terão preferencia na aq\lisiç• ' 
+preçp,1prazo e condições pretendidos, na pr9,P.orç~Q: das cota,s ,que possuírem. 

~~ar,~~rafo . único;· ? ·pra,~?.de. pref~r$1lci.a previsto no parágrafo an~eri'o!' pçxierão,,s~r a~.~~do~. 
·se con.sent•r ,9. soceo noteficante. Venctdo. o prazo sem que tenha stdo ,;"Ç,~~rç~~o·1 o· diretto de 
!preferenCia, as COtaS. p~~rão Sei' li vremegte transferidas. ,ÁS'; ~otas ~<?Ciais •e todps OS dir~itos a 
·elas,.inerente, são âecl~raqas ü_npenhorá~eis e não . ~uje.itas !i execução.'põr dÍvidas qe : qua~quer 
.naturezâ';oe· seus ,titulares. , 

~ÇUAUSUL.'\ ,NONA: A .?crcncia c a admirustração será exercida pe,lq,:.s~io JQ,AzlR"NONES 
'FONSECA;.a;quem competê'isoladamente deliberar e. nomear através de procurações esp~cífiças 
'i'epresentarites, l~gai's da empresa, e a representação ativa e .Passiva, judic ial e e~ajüdíciaJ i·da 
·sociedade,.,sendo·lhe entretanto vedado o seu emprego, sob ... qualquer pretexto.o.u· modalidade, en1 
~~e.erações ou negóciQs: estranhos ao objeto social. · ,~ · 

ÇLÁÜSULA DÉCIMA: É resguàrdado ao sócio-gerente o, .. direito de ret~~ mensal a título de 
•p ró-lábore, que' será'' fixado pela sociedade .e registrado como despesas na escrituração contábil. 
I 

:Parágr'âfo único: A morte. de um dos sócios não díssolverá,.a..sociedade, sendo que o "I?e. cujus"~ 
p9dera ·ser. ·substituído· por seus her-deiros ou representante legal, medi~te ~ c:;oncordância do 
sócios rema~escentes . ., 

rcLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: o exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
'de. ca~· ~o; coincidindo como. ano civil,_ devendo nesta li]ti~ru~ da~,.ser levantado um bal~ço 
/gerª-1 e as demonstrações·:t"manceiras~ com observância.:dàs· prescrições legais e técnicas:; ' 

"f.arágrafo primeiro: Para efeito 'de distribuição antecipada de resultadqs e ou outros fatos 
' soc,~!lis, a critério l1nico do~ sócios, poderão ser levantados balanços intermediários. 

2 



CQNJ'RA TO SOCIAL 

1'1 M~~; \~9.a 
• r 1 . . , • 

~Parágrafô Segui!~ o:' . A atribuição dos resultados será· feita' propol'Cí'onaln'lente as cotas, de .~pital' 
.d1Eada sócio. · ' 

Parágrafo 'i'erceir~-~ Os sócios poderão deliberar· liVremente ·sobre os lucros auferidos, 
distribuindo, capitaliÜUldo ou .~~xando-os em reserva na sociech.de; prejuízos poderio ser 
compensad<?,S.com os lucros apurados. 

~~l:;AU.SV~!\.,.,DÊCI~i-~EG,~~k· N~s)~rmos .da lei, os s~cios\.çie~l~ram não es:arem 
mcursos em nenhum dos cnmes preVIstos em let que os 1mpeçam de exercer atlVIdade .mer~tiJ.; 

l 

.~;· por estarem justo e contratados, assinam o presente instrumento, .. em 03(três) Vias de igual teor e:; 
·forma, juntamente ,1C()ffi•:',duas t~~qnmhas, obrigando-se por si: e seus her4ei~S.l :ao seu 
cumP,rimento' 

Curióba, 10defe~ereirode 1998 
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1
GLQBAL ASSESSO~IA EMPRES'ARIAL·1S/C Cf.DA 

~CNPJ/MF N° 02~411.958/0001-09 • 
. \''TERCEIRA .. AL TERACÃO' CONTBAT-UAt 

EVE~LDO F..se•~-=··oA COSTA; br~si.Jei.r.p,•·casado..,~m regime de,l 
:co .. m4Qt:lão· universal de1.1)ens, empresário, re~idente · e domi~il.iaCio à Av. Paulino Ferreira 
1 M!§ssi~~J , 1253::C~~tr.o-Cep 87i:340-000 nestir Cidaq1~ e Com~rea· êl&' ~Mamborê. Pr.,, 
portador da Cedula 'de •ldehtidade .Civil RG. n~ 5 :791·~~5-3-SSP/P~ e. ~o .GPF. n°' 
815~~ ~~8.84~-91,; , EMILIA CELIA MENDES"DA•COSTA, brasile.lra,..tcasadâ.em regime de 
comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliadá à Av. Patilino ~errei~a1 

·Messias, 253-Centro-C~p1~7.340-000, Mamborê.Pr Portadora da Cé~~~~tde Identidade· 
Ci;vil RG! n° 5.152.717-8-SSP/PR e do CPF. ri0 781.813~489-15J •tJnicos sócios, 

:;~omponentes ;da sociedàde . ·.!,.Imitada, sob· o nome empresarial de GLO~AL' 
ASSESSO~IA·. E~P~ESARIAL :S/C L TDA;.:estabelecidél'· na Av. Pa~!i.no \Ferreira Messias,l 
253-Centro-CEP '87:340-qOO-Mamborê~Pr., com ... •Gontrato Social ·arquivado no" 3°,. Ofieio 

.'de Registro de Títulos e Documentos da Cpmarca de Curitiba;-Pr, sob o .n° 3.351 em 
11/03/1998/ Primeira -Aiteração ·C'ontratual sob o n° 3.351/f em 20/04/1999, e Segunda' 
iAiteração .Contratu.al sob ·o n° 3.351l2 em 28/10/1999, resolvem alter~r, .o 90ntrato social 
e~,as.posterlores alteraç~es de acordo com as clausulas e condições seguintes: 

'PRIMEIRA: 'Que se retifica a Clausula Primeira , da Segunda Alteraçãoii,:de Contratual 
;gegjstrado sob o n° 335112 em 28 de Outubro de 2002, onqe,se Le o nome da,social 
'lngressan~e Emilia Celia"Mendes da Costa, brasileira, casada, professora, residente e , 
domiciliada em ·1 Marnbore/Pr., na Av Patilino Ferreira Messias ··n° 253, portadora da,' 
Cédula .. de Identidade RG ·n° 5.152.717-8 da SSP do PR e inscrita no CPF/MF ·sob o n° 
r781 .81'3.489-15., leia-se Em.ilia, .. Celia da Silva Mendes .Costa, brasileira, casada em 
.. comunhão universal de bens, profes~ora, . residente e domiciliada na cidade e comarca 
"de Mambore na· ·Av. Paulino Ferreira Messias, 253-Centro, ,portadora ·da RG n° 
5'.152.717-:8-SSP/PR e do CPF n° ,781.81.3.489-15. 

J SEGUNDA:
1 
A a.tividade comercial que era: Assessoria Empresarial, Assessoria ao Setor 

11?1,1blico, .Programas de Qualidade e Produt.lvidade, Treinamento de Pessoal, Palestras, 
' Consultoria, Elabor~ção ·de Projetos Empresarias e Analise de Projetos Empresa rias ' 
passa a ser: · 82.99-7/99-Assessoria Empresarial, Assessoria ao Setor .Publico, 

.,Programas de Qualidade· e Produtividade,. Treinamento de Pessoal, Palestras, 
Gons.ultoria, Elaboração de Projetos Empresarias e Analise de Projetos Empresarias. 

TERCEIRA: ,O sócio retirante o SrG Everaldo Freire da Co.sta, qUe e possuidor de ,5.950 
.r(Cinco mil novecentas e cjf}qOenta) quotas no valor de R$ 1,00 (Um., real) cada uma, 
ftotalizando ·.~ssim em R$ !>~950,00 (Cinco mil novecentos e cinqOenta reais) , as quais 
:Cedem e transferem para o sócio ingressante o SrG Edson Freri da Costa, brasileiro, 
solteiro, maior,, empresário, nascido em 07/11/1976 · em Mamb~re/Pr. , residente e 
domiciliada na Rua Santo Antonio, : 600-Centro-Cep 87 .34o.:.ooo-Na cidade de 
,Roncador/Pr comarca de Campo Mourão.Pr., Portador da RG n° 708,957.208-1-SSP/Rs 
e do CPF n° 022.989.089-07 I neste ato representado por seu procurador o s~ Edilson· 
.Freri'·da Costa,· brasileiro, .solteiro, psicólogo, Port~dor da RG n° 7.223,557-6-SSP/PR e 
'do CPF n° 031 .143:899'-70, residente e domiciliado· na Av Prefeito Armando Alves de, 
\Souza, 943-Patrimô.nio Guarani-nesta cidade e comarca de' ·Mambore Pr., Conforme· 
procuração Lavrada no Tabelionato Messias, l.!.ivro n° 087, Fls n°··042;. '·no dia 11 de 
:Fevteiro de 2009. 

~ ~~ {) · 1 



Gl::OBAL ASSESSORIA EMPRESARIÂL~~S/C ('fDA 
!": téNPJ/MF N° o2.411.9ss/ooo1-o9 

TERCEIRA ·AL TERACÃO CONTRA TUAC 
QUARTA: O ·capital social que era R$ 6.000,oo· (Seis .mil reais) totalmente'·integralizado, 
fica assim·elevado·para R$ 12.000,00. (f)oze.mil reais)/ êujo al.!mentp .foi de R$ 6.000,00 

'(Seis~:lr;n~b,:~:~ais), integralizadg pelo sócio' em moeda corrente' do pais neste ato, assim 
distribufdos:" . ,, , t 

~ Edson Freri da Costa· n°·:de quotas· 6.000 R$ 6.000,o·o · 
Emilia'Ce!i•''da Silva Men~es Costa n° de·quotas 6.000 iR$ 6.000,00 
. T.otal de quotas 12.000 R$ 12.000,00.1 
QUiNT~:'·:o sócio .aqui admitido ·Edson Frel'i da Costa, na condição de cessionário da 

•parte .da. cedente, ,.a partir deste instrumento assume todo~ os deveres e direitos .sociais 
· · qi:J~ lhe foram cedidos e transferidos pela cedente, passando a fazer parte integrante: da· 

, sociedade, cor:n idênticos direitos e obrigações ao. demais sócias,. conforme estão 
~~~ispos~o no contrato constitutivo da sociedade. 

:J:.' 

I~ SEXTA: O sódo retirante Everaldo F.reJre ''da Costa da ao sócio ingressante Edson 
iFreri 'da Costa, plena geral e rasa quitação da cessão de quotas ora 'efetuadas, 
declarando ~sta·, conhecer a situação· econômica e financeira da sociedade. 

:SETIMA: ·o Administrador declara, sob as. penas da lei, de que não esta impedida.de·l 
.exercer a administração. da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar .sob os efeitos de.la,' ·a pena, que vede, ainda que 

1!temporariamente, o acesso a cargos públicos; 04 por crill)e falimentar, .de 1pr~varicação, 
peita ;o'u suborno, concussã.o~peculato , ou contra a e.conomia popular, ·contra o ·sistema 
,.financeiro naCional, contra normas de defesa da. concorrênéia, ·contra as relações de 
\~consumo,;fé pública,ou a propriedade. · 

' . 

r'OITAVA: .. A.;admini~tração da sociedade caberá ao sócio Edson Freri da Gosta, com os 
,poderes . e atribuições de Administrador autorizando o uso do nome empresarial, 
individualmente, vedado1 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. 

NONA: Todas. .. ~s derrais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da 
!sociedade não alcançados pelo .. presente instrumento, permanecem em vigor. 

' , ,. I f 

DECIMA PRIME.IRA: "A yista da modificação ora ajustada e ert;~ consonância com o que, 
determina o art. 2031 da Lei no 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, '•por este 
.instrumento; atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir 
de~ta data, as cláusul~s e condições contidas no contrato primitivo que, adequando 'às 
disposições da referida tei n°~ 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a 
seguir~te redação: ' 

EDSON FRE.IRI 'DA COSTA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, Nascido em 
'Mambore/Pr em 07/11/1976., residente e domic,iliado à Rua Santo Al')tolllo,1~pOQ.-Centro
Cep 87.30~000 na q~ade Roncadqr/Pr e da' Comarca· de Mamborê.Pr., Portador da 
jCédula Qe .Identidade Civil RG. n° 5.791.045-3-SSP/PR e do · CPF. n° 815.118.849-91., 
EM LJA•CELIA DA SILVA MENDES COSTA, brasileira, casada em regime de comunhão 
\:~~l ersal de bens, empresaria, residente e domiciliada 'à Av. Paulino Ferreira Messias, 

''J ~ .~{ \ {/f 1 
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GLOBAL ASiSESSORIA'rEM'PRESARIAL S/C L TOA 
CNPJ/MF NO 02.411.958/0001-09 , 

I. TERCEIRA AI!. TERAÇA'o CONTRATUAl 
, '253-~e.~tro"7Cep 87.340-000, ~mborê.Pr Port~dora da Cédula de ldentldade:Civil RG. 

ra,0 ,p.152.717-8,;.sSPIPR e. do·CPF., f.l~ 7~~.~13.489-15. 

PRIMEI~:, :!A soc!edadê gir~r~. ~~ob 9 nome emp~s~rjal de Giobal Assessoria 
Ef.llpresarial S/C Ltda. I • 

· I 

SEGUNDA: ·A sociedade tem a sua ~ sede e foro na Av. Paulino Ferreira Messias, 253-
,,çentro - ·na cidade de Mamborê, estado do Paraná,· CEP: 87340-000. 

TERCEIRA: O objeto social da sociedade é do. CNAE: 82.99-7/99-Assessorià' 
~j /Empresarial, Assessoria ao .Setor Publico, Programas de Qualidade e Produtividade, 

,:rrejnamento.·de Pessoal, Palestras,, Cons'-"ltoria, ElaboraÇão de Projetos Fmpresaria's,el 
'Analise dE~ Projetos·Empresarias·. . . 
. QUA~TA: .,O ,.capital.!?ocial no valor'éte R$.

1

12.000~00 (Doze mif re~fs), dividiC:Io em 12.000· 
quotas no valor de R$ 1,00 ~Um~real) cada uma, assim distribuídos: . 

~Edson.~ Freri .~a Costa -
Emitia Celia da' Silva Mendes Costa 

n° de quotas . 6.000 
n° de· quotas 6.000 

Total de quotas 12.000 

R$ ;s.ooo,oo 
R$ 6.000,001 

R$ •:12.000,00 

::QUINTA: A sociedade iniciou suas ·atividades em lO de Fevereiro de ~998 e .. seu ·prazO' 
de duração. é ,indeterminado. 

!SEXTAt:As quotas sao· indivisfveis e não poderão ser cedidas ou transferid.as .a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,· em igualdade:.lde. 
,condições e preÇo, direito de preferência para a sua aquisição s~-~postas ··à venda, 
formalizando;· se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

i·SÉTIMA: A responsabilidade .dEfcada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
lespondem solidariamente pela integralizaç~o do ~pita! social.. ' 

OITAVA: A-administração da sociedade caberá ao sócio 'EDSON FRERI DA COSTA·:com,. 

1
os. poderes e atribuiç<;>es de administrador autorizado o uso' do nome empresarial, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em.:, 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, ,bem como onerar ~U1 . alienar bens · 
:imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

1NONA: Ao término de cada exercício social, em '31 de dezembro, .o administrador 
'prestará ·contas justificadas de .sua .administração, procedendo à elaboração do., 
.,inventário, do balanço patrimonial e do balanço ... d~· r~sultado econômico; ·cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas! os ,lucros ou perdas apurados. 

I,DÉCtMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio sociál , os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão admini~trador quando for o caso. 



GL.OBAL Asses·soRIA' EMPREsARr~L-s1c·t r o~ , 
. '· . ICNPJ/MF N° 02.411.958/000~.:-09 · 

' tERCEI~ALTERACÃO CONTRATUAL 
.DÉ~'MA. SEGUNDA:A~ .sociedad~ poderá a qualquertempo, ·abrir ou.,fecHarfijial ou.outra 
'dependênci~. mediante alteraçao contratual assinada por todo~ os sócios. 

DÉCIMA 1:TERCEIRA': Faleeendo OL!.Jnterditado .. ·quálquer sócio,. a . ~ociecÚ1de continuará 
··su.as atividades .( com ..... os herdeiroS', 'sucessores ~ o. incapa~,'i'N~o sen~O:: possfvel' ou 
'inexistindo interesse destes ,ou do sócio remanéscente, .. :·O valor de:·seus haveres será 
apurado e liqui'dado com · ba~~ ria situação patrimo.niar' · da•· sociedade~ à datai. 'da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. • 

1 Parágrafo :;único - , Q,,,·mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a, 
sociedade se resolva em relação a seu sócio . 

. , I 

·DECIMA QUARTA~ O Administrador declara~ sob as pena~· da' lei, d~ qu~ não esu.·. 
impedido de exercer :a · administração da sociedade, por 'lei"'especiah ·ou; em ·virtude de 
~<Condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ·á pena que vede, ainda,. 
que temporariamente, o acesso à cargos públicos; ou pOr crime. falimentar, de 

··prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,: 
contrá o ,sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,.contra ' as 
relações de consumo, f~ ,pública, ou a propriedade. · 

DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro do Município'de Mamborê- PR, paf8.''(; exerclcio e o 
.cumprimento dos direitos e ob~igações resultantes deste contrato 

E pc;>r estarem assim justos e contrátados, lavram, datam ·e 

1~ssinam o presente instrumento :.em cinco vias de igual. teor e forma, ]untameote com 
'duas testem.l,lnhas nomeadas e assinadas, obrigando-se por .s'i, seus herdeiros 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Testemunhas: 

mborê/~r.. 30 d~Janejro <J:t009. 

--~~~~ts · 
1Everaldo' Freire d~ Costa 

'0..; 

lio Bogucheskl 
037.914/0-3 

I pela Elaboração· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

C;\IPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LI ClT A( ÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 003/2013 
TOMADA DE PREC OS 

;-.~• 001/2013- PMI\"C 

OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração e Acompanhamento 
de P rojetos de Alocação de Recursos Financeiros e/ou liberação de 
serviços juntos a Ministérios, Secretarias de Estados e outros Órgãos 
Competentes. conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 20 de Fevereiro de 
2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação. no horário das 8:30 às I I :00 Hs e das 
I 4:00 às 11·00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527 I 363 - 3527- I 28 I 

Nova Cantu. Estado do Paraná. O I de Fevereiro de 2.013 

AIRTON ANTONIO AG:'IIOLI:-.1 
Prefeito Municipal 

PUBUC~DO EM tJ .:!' I o~ 1 4UJI ~ 

...1 oq NA L-í0~W .. vA- $V .$:/) o'/A êJ /L 

t:_:,:.~r _cf'_{.s-~ - . ü )-. 

01 I O~_L~ 

;(;;,dw._ c/J -~ l'l dv ~ 
a~ -~ EDlÇ 

RESPONG 

-vi" ~ /)_,4; ,(}/. ? ,(: 
.f,p !l-<- L~~ 

·---4 

--. 
d/ tl..Z~(! ~ t1~ ~~-r 

--------~ -------- ·:.:J· .. P;€ I • !lê I • -- _., 



Domingo, 3 de fevereiro de 2013 
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33 feira I 05/Fev/2013 -Edição n° 8892 ..J. lllP" .lw CO~UCIO. IHDú$TkiA' .StJIYI(OS 

RATIFICAÇÃO 
ASSUNTO: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" PMA-002120 13 
DISPENSA DE LJCITAÇ ÀO POR JUSTIFICATIVA W PMA-003/20 13 
ASSUNTO: Contratação de profissionais de diversas especialidades da área médica 
como também no suporte administrativo. 
RATIFICO a decisão da Comissão de Licitação, designada pelo Decreto n" 041/2013. 
de 02/0112013, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATlVA N' 
PMA-03120 13 para o objeto acima descrito, nos termos do Inciso IV, do art. 24. da 
Lei Federal n'. 8.666/93, para proceder à ContrJtação de profissionais de diversas 
especialidades da área médica como lambem no suporte administrativo. pelo período 
de 60 dias, para suprir a demanda urgente no atendimemo da Secretaria Municipal 
de Saúde, inibindo a possibilidade de prejuízo ou comprometimento da segurança de 
pessoas. no valor máximo total de R$ 396.967.90 (Trezentos e Noventa e Seis :'v! i I 
Novecentos c sessenta c Sete Reais c Noventa Centavos). sendo o pagamento mensal 
no valor máximo de R$ I 98.483,95 (Cento e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e 
Oitenta c Três Reais c Noventa c Cinco Centavos), distribuídos por contratos indi
viduais, Pessoa Física onde serão pagos com data retroativa a partir de 0210 1/2013. 

Morrctcs. 04 de Fevereiro de 2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal De Morrctcs 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO 
PBS N" 07/20 13 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 07/2013 
DISPE>JSA >1° 004/2013 

Com base nas informações constantes do Procedimento para a 
renovação do contrato de locação do Imóvel, sito á Rua Románo Martins. 156-Vila 
Santo Antonio, Morrctcs -PR. att•almcntc como depósito de Merenda Escolar da 
Secretaria Municipal Educação, no Valor Mensal de R$ I .300,00 (Mil e Trezentos 
Reais) c RS 15.600,00 (Quinze M il c Seiscentos Reais), pelo prazo de 12 (Doze) 
meses, após Temto de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X da 
Lei 8666!93 c alteração dada pela Lei 9648/98 c, considerando o art. 38 incisos VI 
desta mesma Lei, RATIFICO A DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em 
conseqüência. fica convocado o LOCADOR- SR. JOÃO LUIS HERARTH. para 
a assinatura do Termo de Contrato nos termos do art. 64. caput. do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei. Publicar c afixar no quadro de avisos da Prcfcirura. 

Morretes. 31 de Janeiro de 2013. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 

PREFEITO MVI'ICIPAL DE MORRETES 
R$ 576,00 • 858412013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.39410001-03 
Rua Bahill, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA( AO- PROCESSO L!CJTATORJO n• 00312013 
TOMADA DE PRE( OS 

N" 001/2013- PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa para Elaboração e Acompanhamento 
de Projetos de Alocação de Recursos Financeiros e/ou liberação de 
sen·iços junto a Ministérios, Secretarias de Esudos e outros Órgãos 
Competentes, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do diJ 20 de Fevereiro de 
2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçõcs poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÀ, junto a Divisão de Licilaçào. no horário das 8:30 às I I :00 Hs c das 
14:00 as 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Paranâ. O 1 de Fevereiro de 2.0 13. 

AIRTON Al'\TONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

R$ 192,00 • 826212013 

I Nova Laranjeiras 

PREGÃO PRESENCIAL ;»;.• 005/2013-PMI"L 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

AVISO DE L.! CITAÇÃO 
O Município de Nova Laranjeiras. Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n" 
95.587.648/0001-12, atraves de seu Pregoeiro. tendo em vista a disposto na Lei Federal 
n.' 10.520/2002, Decreto Federal3.55512000, Lei Complementar n." 123/06 e Decretos 
Municipal n.'s 136106. 34/07 e 123/07. toma publico que ser.í rcJiizada licitação às 
09:00 Hora.' do dia 21 de fevcr~iro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal. situada na 
Rua Rio Grande do Sul, 2 I 22, fone 42 363 7 1148. a licitação para aquisição de pneus. 
câmaras e protetores para reposição e manutenção na trota de veículos e m:íquinas da 
Administração Pública em geral . 
O edital e seus anexos poderão ser retirados no endereço supraci1ado, setor de Licitação. 

Nova Laranjeiras, 31 de janeiro de 2013. 
Jocl Cezar Almeida 

Pregoeiro 
R$ 192,00 • 8262/2013 

I Nova Tebas 

AVISO PE LIC!TAC\0 
Pregão Presencial n' 004/2013 

Procedimento Licita tório n' 010/2012 

O Município de Nova Tebas-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 
n• 10.520, de 17 de julho de :!002. c conforme disposto no Decreto Municipal n" 
004/2007 de 08 de Março de 2007, aplicando-se subsidiariamente. no que couberem. 
as disposições da Lei Federal n' 8.666. de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores. c dcrnais normas regulamentares aplicáveis â c:-:pécic. comunica que 
realizará licitação confonne as seguintes especificações: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER· 
VIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NO 
ANO LETIVO DE 2013 l'\0 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS - PR, CON
FORME ANEXO I E CALENDÁRIO ESCOLAR. 

DATA DEABI!:RTURA: 19 fevereiro de 2013 às 09:00 horas 
CRITÉRJO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR TOTAL.: R$ 370.258.14 (trezentos e setema mil duzentos e cinquenta e 
oito reais c quatorze centavos). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos ~stão disponíveis no si te www oovatcha<. 
~.também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Nova 
Tebas, sito a Avenida Belo Horizonte, 695- Centro, em Nova Tebas- Paraná. Fone: 
(42) 3643-1109. d~ segunda à sexta-feira. no horário das 08h00min as 12h00min 
e I 3h 15m in às 17h00min. 

Nova Tebas. 3 I de janeiro de 2013. 

HELOISA lVASZEK JE>ISEN 
PREFEITA MUNICIPAL 

I Novo Itacolomi 

R$ 216,00 • 792612013 

MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI 
TOMADA DE PREÇO n• 00212013 

PROCESSO n• 009/2013 

RETIFICAÇÃO 
Retificação da data de abertura da presente licitação: Onde lê dia 18 de Fevereiro 
de 2013 leia- se 20 de Feverei ro de 2013. o Objeto CONTRATAÇÃO DE EM· 
PRESA ESPECIAL.IZAOA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GINECO· 
LOGICO E OBSTETRICIA, COM COMPROVAÇÃO DE TÍTULO JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. E demais informações 
constantes pemtanecem inalterados. 

Novo itacolomi 04 de Fevereiro de 20 I 3 
ROBERTO MUNHOZ 

Prefeito municipal 
R$ 120,00- 856312013 

I Palmital 

AVISO DE LIC ITACÃO 
Pregão Presencial n• 002/2013 

P•·ocedimento Licita tório n• 030/2013 

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal n" 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem. 
as disposições da Lei Federal n• 8.666. de 21 de junho de 1993. com alt~raçõcs 
posteriores. e demais nonnas regulamentares aplicáveis à espécie. comuni<:a que 
realizará licitação confomte as seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SENDO: ÓLEO DIESEL, 
ÓLEO DIESEL S10, ETANOL, GASOLINA TIPO C, PARA SEREM UTT· 
L.IZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO 
DE PAL.MITAL·PR, DURAr\TE O ANO DE 2013. 

DATA DE ABERTURA: 20 de Fevereiro de 2013 às 09:00 horas 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 

VALOR GLOBAL(INCLUINDOOS QUATRO ITENS): RS 2.91 0.250,00 (Dois 
Milhões, Novecentos e Dez Mil c Duzentos c Cinqucnta Reais). 

L'IIFORMAÇÕES: O Ed ital c anexos estão disponíveis no si te www.Jxilmital D"~'~ 
br, também podendo ser retirados na sede da Prefcirura Municipal de Paim i tal, sito 6 
Rua Moisés Lupion n" 1001 -Centro, em Polmital - Paraná. Fone: (42) 3657-1222. 
de segunda a s~xta-foira . no horário de expediente. 

l'almital. 04 de Fevereiro de 2013. 

DARCI JOSÉ ZOLAC\DEK 
Prcfcilo Municipal 

R$ 216,00 - 843712013 
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Prefeitura Municipal de Nova Can~tu 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00() · 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 
ABERTURA: 01/MARÇ0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 20 de Fevereiro do ano de 2.0 13, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modal idade de 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, fixo, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 -O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa de 
Assessoria, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNI CO 
Prestação de Serviços em gestão de projetos e planejamento municipal compreendendo as 
seguintes obrigações: 

PROJETOS: 
Elaboração, encaminhamento e acompanhamento de projetos de alocação de 

recursos financeiros e/ou liberação de serviços junto aos Ministérios, Secretarias e Órgãos 
competentes, sendo: Secretaria de Transportes; Caixa Econômica Federal; SETP; DER; 
SEAB; Empresas Privadas com atuação aos entes públicos; Ministério da Agricultura; 
MDA; Ministério das Cidades; SEDU, inclusive toda documentação relativo à capacidade de 
endividamento; Ministério da Saúde; MDS; Copel; Sanepar; Ministério da Educação; 
MDS; Detran; Ministério do Esporte; Ministério das Comunicações; SEMA; Ministério da 
Integração Nacional; FUNASA; MDA e Ministério do Turismo, entidades não
governamentais, autarquias do governo federal como: BNDES, PETROBRAS, 
ELETROBRAS, BANCO DO BRASIL. Realizar a operacionalização, acompanhamento e 
capacitação permanente dos funcionários públicos responsáveis pelas diversas etapas da 
execução de convênios e contratos de repasse nos moldes do Sistema de Convênios -
SICONV, bem como a observância das tarefas relacionadas ao Decreto 6.170/2007 e 
Portaria Interministerial 504/2011, sendo que os serviços descritos deverão ser executados 
desde o credenciamento dos novos dirigentes, cadastramento de propostas, compreendendo 
as etapas intermediárias a finalizar com o acompanhamento e prestação de contas dos 
convênios e contratos de repasse firmados entre o Município e os órgãos descritos acima. 
Implantação de programa de gestão e ações governamentais; implantação de 
empreendimentos habitacionais junto a SNHIS. Observações: a) A empresa deverá possuir 
imprescindivelmente em seu quadro técnico profissional: Engenheiro Civil; Arquiteto 
Urbanista; Economista e/ou Administrador; Psicólogo e/ou Assistente Social; Geógrafo e/ou 
Topógrafo; Um técnico de nível médio. Todos com a devida comprovação, podendo ser 
Diploma de Graduação ou Carteira de Registro em entidades de classe. b) A empresa deverá 
possuir acervo técnico ou declaração que já elaborou um processo de planejamento 
municipal- Plano Diretor. 
PLANEJAMENTO: 
Realizar Planejamento Municioal com a finalidade de promover a integração articulação entre as 
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l ações governamentais das secretarias Municipais, promovendo maior interlocução entre os setores. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO I11); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

t) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da 1icitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 
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g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário cont ínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNP J/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
ENVELOPE N°. 02 Proposta de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 
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5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 -No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes OI e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 -Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, e a 
observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais 
e/ou produtos ofertados. 

6.2- Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93 . 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 

direito de: 
a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 

presente edital; 
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b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6- A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabi lidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no 
Almoxarifado da Prefeitura do Município de Nova Cantu, Paraná, ou local designado pela licitante 
através da requisição. 

7.2 -O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9-DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-6.500,00 (Seis MiJ e 
Quinhentos Reais), mensais. 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 
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Dota ão Secretaria 
03.02.04122.0021 -2006 - 33.90.39 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total , o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 
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12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3- Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 
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Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 01 de Fevereiro de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

JL~~ 
~FEITO MÚ~WIP A-L 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS no 001/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
- - ------ ----- --- ---- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF D0

• , a --- - -------- -
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ____ ____ de 200 . 

~) 
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(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade -TOMADA DE PREÇOS no 001/2013, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

f 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

J 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

DECLARACÃO 

-......;: __ _ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 00 1/20 13 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00112013 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 003/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013 

Objeto: Contratação de Empresa para Assessoria e acompanhamento de projetos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d::..::e::....._ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFE~-TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845 39410001-03 . . 
PROCESSO no 003/2013 

20MPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJE~O · Contrata~ão de Em12resa de Assessoria~ 
12ara elabora~ão e acom,Qanhamento de Projetos -

Secretarie~~ de Administra~ão. 
V ALCR ESTIMADO - R$-6.500~00 (Seis Mil e 
Quinhent:)s ].eais) mensais. 

PARA· 

DEP ARTAf/ ZNTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇ/,.0 :)RÇAMENTÁRIA: 
'"'/? c.j;2 OiiJ~ &o,.;Jf-- Já'G 1:7:Jqt;JCJ 

1/\ 
Vis~_; DATA: ) I I r_i 2_j l <: I J 

'....__!__../ 

PARA: 

DIVISÃO n ·: TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

AUTOR!.;:ACO NAO AUTORIZADO I 
f-V-is-to-:-- - --=------ --- - - --,-,-D-A=-TA-:- - /-:---- +.,/ - ----J 

PARA: 
ASSESSOR . Ul"!.ÍDICO 

Inexig:vel 
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.I Dispensado I 
I 

I Concorrência -1 I Tomada I 
_ 1'-... de Preços 

I Carta 
Convite 

~ .-.r-~""' .·J .. G, -c ) .u Í <f f r,, ']_ 1-- (_ t~:t 

;[tl ,.. r(;)~ 

PARA: 

b. - j 

COMPRA-; : L .CITAÇÃOIREQUISIÇÃO DATA~/ f ._. l-0 
... ~~ 

Di1Jo;t.-;~:- G. - .. \ 

\ 
I.DVC<~t'OC \ 
OAB-F~ ~.!15'! 
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