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O:BJBTO Constitui objeto da presente dispensa e a remoção do letreiro com o nome antigo
“cruzeirão” higienização da placa antiga e instalação de letreiros novos eIn ACM na placa de
fachada do Ginásio municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do Iguaçu, conforme as

especificações deste termo de referencia as características definidas neste edital e seus anexos,
conforme demonstrado abaixo.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 - E§PE€iFICAÇ'ÃO DP OBJETO:

Constitui objeto da presente dispensa e a remoção do letreiro com o nome antigo “cruzeirão”

higienização da placa antiga e instalação de letreiros novos em ACM na placa de fachada do Ginásio

municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do iguaçu, conforme as especificações deste termo de

referencia as características definidas neste edital e seus anexos, conforme demonstrado abaixo.

2 - JUST}FICATFVA:

Câmara Municipal de vereadores de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições

legais e, nos termos que assegura o art.31, inciso xv, da lei orgânica municipal, aprovou e o prefeito

municipal sanciona a seguinte lei N'’ 1418/2021, o Ginásio de Esportes localizado na Rua Luiz

Bertoldo. denominado Ginásio de Esportes CRUZEIRÃO passa a ser denominado “GINÁSIO

MUNiCPAL DE ESPORTES IDEMAR GRASSi”.

Havendo a necessidade de alteração no nome do Ginásio tendo a alteração a remoção do letreiro em

ACM do nome antigo e a instalação de letras novas de acordo com o nome relativo, também será realizado

a troca do adesivo com o brasão do município que se encontra muito apagado por precariedade do sol.

3 – CRITÉRiOS DE JULGAMENTO:

Sendo aplicado menor preço por item,

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

Fica dispensada a apresentação do atestado de capacidade técnica, com base no parágrafo 1'’ do
artigo 32 da Lei Federal 8.666/93.

5- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/pXECUÇ'ÃQ:

Os letreiros deverão ser removidos e as novas letras com e os novos nomes instalados no antigo
Ginásio Municipal Cnrzeirão, que agora passa a ser IDEMAR GRASSI.

6 – CRONOGRAMA /PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, será entregue no prazo de 20
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(vinte) dias contados do recebimento da AF (Autorização de Fornecimento), no local a ser indicado pela
Unidade requisitante

Feita a entrega pelo FORNECEDOR, o órgão requisitante realizará, no prazo máximo de até 10

(dez) dias corridos, contados da data da entrega, os exames/perícias necessários para aceitação/aprovação dos

materiais, de modo a comprovar o atendimento das especificações técnicas.
Serão rejeitados no recebimento os produtos fornecidos com especificações diferentes das

constantes na Proposta.
Após verificação da qualidade e quantidade do produto e aceitação do mesmo será emitido Termo

de Recebimento Definitivo.
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7– OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

- A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega das traves de futebol suíço oficial e dos postes de vôlei, objeto desta licitação,
respeitando o prazo, local e demais especificações contidas neste termo de referencia;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n'’ 8.078, de 1990);

- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibiIitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação_

DO CONTRATANTE:

- Receber o serviço de instalação dos novos letreiros no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;

-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre impelfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- Acompanhar e fiscalizar
comissão/servidor especialmente designado;

o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assulnidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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8 – – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERV}(,'O§:

FORNECEDOR COM MENOR PREÇ'O:

ITEM 1 DESCRIÇÃO QTD UNiD 1 VALOR
UNID

VALOR
TOTAL

R$

RemoçãoRa o

instalação de novas letras conforme
descrição, letras recortadas em ACM azul
com novo nome ( IDE:MAR GRASSI), e

instalação de novo brasão em adesivo do
Município de Cruzeiro do Iguaçu.

01

01 unid 4. 100,00 4, 100,00

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 1)o CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pela Secretária de
Educação, Francielli Felissetti Zanolla, E o Diretor Departamento de Esportes Diego Luchtenberg Telefone
(46) 3572-8000.

IO– DADOS DA SOLICITAÇ'ÃQ:

– Data de envio do termo 20/12/2022.

– Secretaria Municipal de Educação.

– Nome dos elaboradores deste Termo de Referência: Diego Luchtenberg

– Telefone para Contato: (46) 3572-8000.

11 – AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 20/12/2022

1:%
e

Secretaria De Educação Cultura E Esporte.
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ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição
dos referidos ingressos.

ANEXO I – Obtenção menor preço

ANEXO 1 – OBTEN(,'ÃO &!ENOR PREÇ'Q
EMPRESA 11 EMPRESA 2 IA 3

ãé+àii
.colüüfÜ€aÇãó

vis traI

Olia-it
çómBúiéaÇrãQ

ViS.li{$

eoio;j>riú
DEc081uBieaÇão.

COTAÇÕESViiIja!

Remoção de antigas letras e

Confecção instalação de novas
letras conforme descrição, ,

letras recortadas em ACM azul

com novo nome (IDE:MAR
GRASSI), e instalação de novo
brasão em adesivo do

Município de Cruzeiro do
guaçu '1

1 4.600,00 4. 100.00 5.000.00 03 4.100,00

ANEXO 111 – Orçamentos
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1“”REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO

31.318.923/0001-10
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

COLORPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA

DO b

COLORPRINT COMUNICACAO VISUAL

CÓDIGO

43.29'1'01 - Instalação de painéis publicitários

l

CÓDIGO E D DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUF

18.13.0.01 - Impressão de material para uso publicitário

O :DICA

206'2 ' Sociedade Empresária Limitada

L' ou
R PRINCESA IZABIL

mE

85.660..000 CENTRO SUL
MUNIC

DOIS VIZINHOS

(46) 9909-8080/ (46) 8805-5847

DATA DA CADASTRAL

23/08/2018

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 10:16:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
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OrÇamento VáIIdO por 60 dias
ccrnuntcaÇ visua

Para: PREF[tTURÁ MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
CNPJ' g5.589_23Q./c)oc)i/a&

E:ndreço: Av_ 13 de Maio. 905, em Cruzeiro do Iguaçu - PR

Descrição:
Remoção de antigas letras e Confecção, instaiâção de novas letras
conforme descnção. leEras recortaciâs €rn AC::/VI azul com
novo nome (tI:)E:A/\AR GRASSI), e instalação de novo brasão em
adesivo do .&Áunicípio de Cruzeiro do Iguaçu

Ubs.:

ãÊQF Tata!: R, R$:a.600,oo
W\TZ & KR/CFI LTDA . hIt

am 03. WO.70d/cbn.65
ht zn Kw{ImdB

IL Wb+ WIJEF HT:aHSiD low a<>nte DP
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f -WO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1

DE INSCRI'

05.930.708/0001 -65 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/1 0/2003

1
1

NOME

KRATZ & KRATZ LTDA

DO EST, NTO (NOME DE FANTASIA)C

INOVARE COMUNICACAO VISUAL

IGO E DESCRiÇÃO C

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

O MIM SÊCUNDARIAS

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

B 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
: 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

DIGO E rCAo DA NATURaA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R RUA JQACABA
COMPLEMENTO

SALA COMERCIAL

CENTRO
MUNI'

SAO JORGE D'OESTE

(46) 3534.1293/ (46) 3534-1314
1

E
##++A

mD moma
10/10/2003

O ESPECIAL
+++A+++#

DATA DA SITUi
+++M+k

ApFovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 10:18:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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wv/w.o 1 iar Lcom .br O melhor Usual para sua Empresa !

Dois Vizinhos. PR 20 de setembro de 2022

CrÇaiTlen{o

: , PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇU
CNPJ: 95.589.230/0001/44
Endreço: Av. 13 de Maio, 906. em Cruzeiro do Iguaçu - PR

Conforme vossa solicitação, viemos apresentar orçamento de custo conforme
segue relação abaixo:

Item
01

Di$crirnir:ação – -–- [Çaloftotãl
} Remoção de antigas letras e Confecm: 4.100,oo
i instalação de novas letras conforme descrição, 1

letras recortadas em ACM azul com novo nome
(iDEMAR GRASSI), e instalação de novo brasão
em adesivo do Município de Cruzeiro do Iguaçu

!

1

Validade do orçamento: 60 dias

Sem mais para o momento. subsçr/4<;emas-nos.

/

!

/

!

lidl-: f;:}nli.3 If : -\\4},;
153/Í3Ôfi I „gt

';{-}ce= 13;.} Braz f'\1;-

:-i"4 PJ: O

i. , ;? 1-t 1 ;- r:t
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

01/08/1994

NOME

OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA

DO -0 (NOME DE FANTASIA)

OLIART COMUNICACAO VISUAL

=FFmo Ra-FiT
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

LIASOCl

32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

6 IICADA NATUREZA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R WENCESLAU BRA7

E

CIDADE NORTE DOIS VIZINHOS

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2001

MOTIVO DE SITUA(,,ÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/12/2022 às 10:17:18 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



INDUSTRIA E cl)HEReIO DE BONES DLI TEREIg(FIRE!{s LTDA
€ 3 G C M g -
CÍJlqTRATí:} SI:F;; IAL

fX1/\iR DE OLiVEIÊY\ , bra=ilüir'c> , casado , do c-=\né!- -
cla 3 residente e darnicàliêula à Rua Wence3lau Braz ,
n 8 257 , Cidade Hart%;’- Dc'16 Vizinho 8 , Paraná , -É.Dr-
tacilor do CPF rIR 592: 186 , 1369–91, e Cédula de lclen–
titI'ac18 ng 4- 253- 437–4, ey_F'eclida pelo irt8tit22tcJ dc.
identif ic'acao tio Parar3& , 8 (3Wii DE OLIVEiRA , bra-
811.etro , ca6a<3c>,<lü' coxríerciü , resIdente e domicl–
liado á 1:138 Weneeslau Braz , ll;k 257 . €:itlade Norte ,
Da-is Vizinhos , Paraná , F'clr'tadc>r do CPF r1# 592 _

191 - BC>9-C>4 , e Cédula de identidade lib 4 , 253.921–O ,
expedi8a pelo Instituto de :tlentlfiüacao dCI Para–
nã, resolvem por e8t6 in8tr’ullrento particular de
Contrato üon6bituir uina 6aüiedade llrercanti 1 pc>r
quotas c;!e respon3abiZicla cae limlt&,'la , que 6er:á re.-
gS_d.a pela8 clãu8ulaa seguIntes:

L"LAUSULA PRI!'!E 112A – Denominação C:omercial : INDUSTRIA E CX)lqgR€=10 DE BC)-
NgS (iL:VERDE<OTHERS L:1:DA_ ENDEREÇO : Rua \\lerrcü8lau Braz , r\& 257 , Cidade
Nor-ce , Dois Vizinhos , Paraná, fJEP – 35 _590 , 1IDO_ PRAZO DE DU IUCÃO: lrr–
'JetetminacIo - !$11CEf) DE AT 1=t/ IDADES: Ol de agosto de 1994_ A'EiÇID;IDE EC!:+–
!J€3141€ JA: indústria e Coil\éreào de Bonés , Camisetas e TonIlrna e Servicos
de Pi11tura eIn Painéi8 ,

{lidlUSUIJJ\ C ICC4UNi>A ; CAPITAL 130CIA!, ; R$ 3 . O{>C>,OfJ ( Tres Mil reais ) , (11--
?idlci'3s eIn 3. DOO {.tre8 nil } quotas . de R$ 1, DO (!{tun real } cada uma . ao–
ein 'divldi.das entre os sócios; CLAIR DE OLiVEIRA 1_ 5 €)O (Mil e quirlben–
'ca8 ) quot;88, e CL;bRI DE OLIVEIRA 1. 5<>O ( Mil e quinhüntã8 } quotas , In-
tegral.izaç3as Felt>8 sócios, na8be ato , 61n inoetlã corrente do pais , A 1-eo-
1'casalii lidade doa sóci_os é limitada a importancia total do capital ao-

a 1(

C;LJ4USUL/\ TERCEIRA – (;er’ent,e : CLAIR DE OLiVEiRA _ Pro–lãbore : Aos sócios
e otrLr'os que pt'e8teur servicos a 8c'cied.adc , fixada de corn'bq acordo .
PFCO iel<NES: Aval, ündiç'88ü , E iarlca e caucao cte :favor _ <;aucao €3e G;eren--
cia : Dispensado _

CLAfJsuLÂ QUARTA – BA 1,ANCa 1:;E 1{AL : Anualmente em 31 de dezembro . F<ESUL–
TADOS : At.rlbuid06 proporcionalelunte aos sócios co 111 quotas integraliza–
dab ou ülanticias cal re8ervas iia 8crciedatie .
t=bAMBU[JL C]UI!>ITA – 1>E{-3E14PEDI bM$!TO ; os ae>(;iaB declaram que nao catão in-'
curse'8 em nerrhtrírI dos crimes previstos em Lei que 08 izrpe8sarn dc exe=cet
?.ti-vi_rIa.cia E3 trierc:ant il
1;LtAÍ.JEHJÍd\ SE};T A – DEL!!!BRAD)ES SC;CIA:IS : Por malc'ria absoluta de votc'3 ,
lnclu8lve ã de t,ransfornacac' c1c1 t.ipD 3uriciic:o , cabendo um voto a cada
quot.a de capital .
{:!ULUSOIJA SETIPiA : Tr'an8fepência de Que>tas: Por corlse=timenbo tl08 demais
sac ios e decurso de prazo de pFefel?cHeia de 8e8BenlJa dias , medáa:lte no--
ti float)ao ppév ia _

CIL/\USJJIJA OiTAVA - 1>acI a=am para o regi8tr’o especial da 60ciedaí3e como
microen3Frúsa, que se enquadra noa ter'í}roo da lei Federal 11# 7.256//84, e
Decreto Federal Nr 95 , 184,“’í37 .

iJavra€ia ein trI'6 vias de jgual teor e for’rua,

Do 16 Vizinhos ,

TESZEblub Z

M©ÍRÊ~F5
ggbRg}fs+91n

OLIVEIRA

tgqoadt qq
OIt 1\. )

PH +r - INnU=>=

/,,.'''-'.__-rJ. '’- ----



.O„ 0_0014

!}IDOS:FRiA E CDIPaRCIO DE BONES oillVg&BlqUi:HERB LTDA
LI G C 14 F
CO$!'EKKfCb SOCIal

Ci_,AIR DE C}Ll-VEIHA , brao11elrc> , ca8ad,3 , da corn'3 n-
cic' , r9aiderlte e rloíaic3.liarJo rã Rua \#ençealau Braz .

rt+ 257 , Cidade Norte , Dois Vi.zilttlclb, Para-aa, por–
tad.o 1’ cIc= L;PE? n# 59::_1:3fJ _ ;369 -91, 8 Cédula de :lde 11--

biciiade n# 4 , 25:3 _ 4l37-4 , expedIda pelo Instituto tie
!cIentificacão do ;larail;1 , e {JL 4qB 1 DE aLIVB:iF<A , bra-
silelro , üaG.ada , do ccdnercia , residente e clou lici–
1 lado à Rua 'r?ence8lau Eras , n+ 257 , Cidade Nur’ Le ,

Dois Vizin}lc'ô , PaI’anã , $'ort€ttlor clo C'.P!? n 4 591: _
191,30Ç)–O'! , e LIé(lula da identidade n# 4 , 25:3+ 921–O ,
expedida pe):LC IRC;tIt,HbO dc :icleilti=ficacão du FaB ar-
llâ , PeBü l.vela por este i ncbx’ulaentc1 par t'.icu1 az' de
Cc'ntrabü cone,tit-air u lna 8Dcieclade nero ant111 por
quot,a8 cte re8pon8abilidade :1 iII litada , que será re-
gI.da pelas c:Láu6ul,38 3egul11te€.:

1 Jbl'€USULJ\ FFiIE'íE:ERA '- Derloiríinõ.ção ComercIal : 1 bIMS'FRI/1 E f;O1'421:fJIO DE EILI'-
RE:s all:qjb;RBRo%Flis LTDA _ EliDE EtE:CO : Rua tqen.:•96l8l1 E3rw , nB 25:7 , C'.Idade
Nc'rEb , Dois Vizinhos , Paraná , Ct 3;F – BS.5BO , 1:,act . Etf<AZí) EIE DLIRA€=AO : ln–
'-;u'i;ul'ülirrat’ic' _ !!qEÍ:ii) DE /YFiV iE>/IJ)gB : CII de agoB’La cia 1994 , ATIVEDADE; E’::,3--
Ht Jlí Ii;A: iTu-1Ú8t,rIa e C-onIér'cia de Bonés, !3arriiseta8 e Toa 11188 e Servico=
fIa Ptrlt,ara axl Pairréi©„
€-.1_hAUS! ii,A SEGUNDA : CAPiTAL SOCIAL ; R:$ 3 , !:100 , aD ( Tz’ea DiZ peaia ) , cli-
vididc'6 e 111 :3 . Cli:>C1 { tI’86 mil ) quota:3 , 138 R$ 1, O i3 (Hum pec,1 ) cac1a uma . as–
=in cliviilic1 88 entre ao 8ói:ios; CLAIR DE OLiVEiR!\ :L, 5lla {!'1II e quinhen-
ta8 } quüt.as , e CIIFfbRI DE OLIVEIRA l.5f+IF,1 { }113. e quinllenta8 ) quotas . in-
Li?É.Fallzãdã6 }->Lg Ios 8í5cic'8 , ne8te &to , 831 lnoecia c:aPi’eIIte do pa:18 _ _4 FaO--
yün8a!-;illr_IarIa ctcrb st3cic>8 é linA Cada a importancia total do capital =c--

a 1C

t:IJAUSE.jf/A TElii:tEIR/\ - (;el:’CFI tre : CILA IR DE OLIVE!!<J\ _ Pro- 1 abc.re : A':, 3 =ão icE;
c out, r1)8 que presl;ea 1 servicos a ac'ciaclad{3 , J:iKacIo cIa colour1 8'cor'do _

1'2íCl18.: 1: IOBS : Av31, end<3asa , 1-iar lca e caileso (!e favor’ _ €-.aIJ': ac, 'ie Gez'eíl-
': A,3 : 3:ii ,3pOFIDaCiO ,

tJLÁ IJ;-3ti;Ifl at:ART/\ – BALA!'i{la GERAL : Ailuülnlente CHI 81 de JlezelWrc _ ?hEíSU:1–
1’;\!1:>S : Atri'nui3d8 E.r}:'pür'ç3.orlalenrnt;e dec são it)6 coin quotas integra:113 a--
daB ou rEarlbS_dao elf1 reservas Ira sociedade
;: JJAt Jf:SUI.IA i-:liJii'ITA - l;ESEi4FJEDilgEI11TO ; as sócios declara 11} quer rIaD estao In'--
,-: xl'uc=d ela trentIIIIa clos CúiHleD p='€’vistos eur Lei que QB iII}Ê,e8ãüK! de exercer
â'i' i.v i-i'J.acler; alex•c/lrrtil.
êJ;J='i.'1:331 A' BB;XT_4 – t+!!LIBERAfJC;ES :3l:tC1IA 13 : Por :Flalc}Pia abaic*luta de votos ,

irJ.: .Lttüi.ve a de tr-a}ifiÍot'nlacato do tipo juz'iclico , 3at\ürldlo ual voto a ca.Jet
qi.lo 3/ a de c&1..i_ tal_
;:iIAÍJl3Ç: 1ll\ i=fCT: iv!!\ : Ti'arre;feI'&ncia de Que't&6 : Por cc$118entimerrtü. dos de 11tais;
r;fjui.os e cJet3LiraQ de F.z'&za cie =.r'eferc'rleia do ae88enta d :i.ao , medIarlba 1-IL' -
ti. ti caça.J })pêv :La

C!-/At JBlliJA Q:’FfIVA - Declãz•aTI para o registro ea!:bec;iai da sociedade cai
!Pií=FOUR:presa , que se enquadra HDB ter'3RC}s da lei Ferier'a:1 D+: 7 . 258/fJ4 ,
Dr:'o pet)o Feder-a 1. },1r 95 + ].34/87

Lavra €1a em tres v iaB de igual beor' e forma .

Dote VizirrilC.8 , 113 (:!' 1b94 ,

g3TÉt.gJgHP.S
'lifEIHq

7{'Í&&Rh -1/ ?!ihIVAP_1
CL$JE IRA

/”'- ,/
{_ .'



n\\h. 000015
_ a.b

\l\'
.\

qt
ai
01P

0
CD
M.
x-1

tv)

48\_ e
q/ 't::

jbp

\



000016

despacho em sessão de 27 de Março de 2.012, resolvem alterar o Contrato
Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Objeto Sociai da sociedade que era o ramo de Comércio e
Fabricação de placas, faixas, painéis rodoviários, outdoor, chapas metálicas, banners e
adesivos luminosos, comércio varejista de Cds. Dvds, artigos para brindes e impressão
digital em placas, adesivos, letreiros, faixas, painéis, chapas metálicas, banners, letras em
inox e escovado, personalização em veículos, comunicação visual, serviços de serigrafia
e pintura, desta data em passa a ser o ramo de COMÉRCIO(4789-0/99),
FABRICAÇÃO(3299-O/04) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(8299-7/99)
DE PLACAS, FAIXAS, PÂINEIS RObOVIÁRIOS, OÚTDOOR, CHAPAé MÉTÁLiCAS',
BANNERS E ADESIVOS LUMINOSOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CDs. DVDs
ARTIGOS PARA BRINDES(4762-8/OO) E IMPRESSÃO DIGITAL EM PLACAS,
ADESiVOS, LETREIROS, FAIXAS, PAINÉIS, CHAPAS METÁLICAS. BANNERS.
LETRAS EM INOX E ESCOVADO, PERSONALIZAÇÃO EM VEÍCULOS'
coIMUNICA(,’ÃO VISUAL, SERViÇOS DE SERIGRAFIA E PINTURA(1813-0/01).
CLÁUSULA SEGUNDA: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com 0
que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM. por este
instrumento, atualizar e consolidar o Contra:o Social, tornando assim sem efeito, a partir
desta data, as cláusulas e condições cont:das no contrato primitivo que1 adequado às
disposições da referida Lei número 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a
ter a seguinte redação:

CLAIR DE OLIVEIRA, brasileiro, do comércio, casado sob regime de
comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Wenceslau
Braz, 257, cidade norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.
portador da Cédula de Identidade n* 4.253.437-4, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do cpF n*
592.188.869-91 e CLARI DE OLIVEIRA, brasileiro, do comércio.
solteiro, nascido aos 30 de Novembro de 1.970, residente e
domiciliado à Rua Wenceslau Braz, 257, cidade norte,

OL IART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
CNPJ/MF Naoo.176.555/0001-99
QUINTA ALTERA('ÃO CONTRATUAL

CLAIR DE OLIVEIRA, brasileiro, do comércio, casado sob regime dê

comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua VVenceslau Braz,
257, cidade norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da

Cédula de identidade n’' 4.253.437-4, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n* 592.188.869-91 e
CLARI DE OLIVEIRA, brasileiro, do comércio. solteiro, nascido aos 30 de
Novembro de 1.970, residente e dorniciliado à Rua Wenceslau Braz, 257:
cidade norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador do CPF Ói?

592.191.309-04 e Cédula de Identidade ng 4.253.921-0,
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes
na Sociedade Mercantil que gira sob o Nome Empresarial de OLIART
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, com sede e foro à Rua Wenceslau
Braz, 257, Cidade Norte, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 86.660.000,
no CNPJ/MF sob número 00.176.555/0001-99,

expedida pda : --

inscrita
com contrato social

arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41203138531, por
despacho em sessão de 31 de Agosto de 1.994 e última alteração contratual
arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n') 20122849191. por

Dois Vizinhos.
Paraná, CEP. 85.660.000, portador do CPF ng 592.191.309_04 à
Cédula de identidade ng 4.253.921-01 expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na
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Sociedade Mercantil que gira sob o NÓme Émpresarial de OL'IART:
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, com sede e foro à Rua
Wenceslau Braz, 257. CIdade Norte, Dois Vizinhos. Paraná, CEP=
86.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 00.176.555/0001-9Õ,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná SOD- 1

número 41203138531, por despacho em sêssão de 31 de Agosto d.q

1.994 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial d_Q

Paraná sob n'’ 20122849191, por despacho em sessão de 27 d e

Março de 2.012, resolvem consolidar o Contrato Social e posteriores - -

alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de OLIART
COMUNICAÇÃO ViSUAL LTDA ME.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Wenceslau Braz, 257,
Cidade Norte. Dois Vizinhos. Paraná, CEP. 85.660.000,
CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de COMÉRCIO(4789-
O/99), FABRICAÇÃO(3299-O/04) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INStALAÇÃO(8299:7/99') DE PLAéAS, FAiXAS, PAINEIS RODOVIÁRIOS, OUTDOOR,
CHAPAS -METÁLICAS. BANNERS E ADESIVOS LUMINOSOS, COMÉRCIO VAREJISTA
DE CDs, DVDs, ARTIGOS PARA BRINDES(4762-8/00) E IMPRESSÃO DIGITAL EM
PLACAS. ADESiVOS, LETREIROS. FAIXAS, PAINÉIS, CHAPAS MÉTÀLICAS,
BANNERS, LETRAS EM ÇNOX E ESCOVADO, PERSONALIZAÇÃO EM VEÍCULOS,
COMUNICAÇÃO VISUAL, SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E PiNTURA(1813-O/01).
CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido
em 50.000 (cinquenta mn) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real)
integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:
SÓCIOS QUOTAS
CLAIR DE OLIVEIRA 25.000
CLAR i DE OLIVEIRA 25.000

cada uma,

VALOR R$
25.000,00
25.000,00

TOTAL ..................................................................... 50.000 50.000.00
CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de Agosto de 1.994 e
seu prazo é indeterminado.
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
forrnalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio CLAIR DE
OLIVEIRA, com poder e atribuição de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obíigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA NONA: 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 de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLAUSUI.A DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social. os
sócios deHberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRiMEI RA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada -
mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regularnentares pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha,-
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possíve4
ou inexistindo interesse destes ou doCs) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus-
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à datã
de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de
consumo, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois
Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do
contrato social.

E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam
o presente instrumento, em três vias de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 31 de Julho de 2.014

MD

1 DE OLIVEiRA

JUhI'fÂ :IAL DO PARANA(1

AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZiNHOS
CERTIFiCO O
SOB NÚMERO: 201448
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: OO.176.555/0001-99

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicds da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 15:36:38 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2023.
Código de controle da certidão: B473.992D.IBB2.E66F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná
Q00021

eertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

NO 028919025-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.555/0001-99
Nome: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias aceésórias.

Válida até 20/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda. pr.gov.br

Página l de 1

Emitido via Internet Pública (21/12/2022 10:26:23)
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Município de Dois
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Vizinhos

Secretaria de Administração Finanças
Departarnento de Tributação e Receita

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO
VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO,
TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 30 de Novembro de 2022 - Valida até:28/02/2023

CÓDIGO DE
AUTENTICAÇÃO

9ZTMJG2QE3JX4XJ4BRQ!
NEGATIVA N': 59944/2022

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA

INSCRIÇÃO
EMPRESA

2054

CNPJ/CPF
00.176.555/0001-99

INSCRIÇÃO ALVARÁ
ESTADUAL 486
3230236894

ENDEREÇO RUA WENCESLAU BRAZ, 257 - CIDADE NORTE CEP: 85660000 Dois
Vizinhos - PR

1

ICN AE / ATIVIDADES
IComércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados
janteriormente, Fabricação de painéis e letreiros luminosos, Comércio varejista de discos, CDs,

IDVDs e fitas, Impressão de material para uso publicitário, Instalação de painéis publicitários

IMPORTANTE

1. FICA RESSALVADO O DIREiTO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2 A PRESENTE CERTIDAO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE llttp://tvmv.doisvizinhos.pr.gov.br/ ITEM PORTAL DA
TRANSPARENCI A, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público \\’eb >>
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CÂIX.q =CONÓMICÀ FEDERÂL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
I Razão
!Social:

Endereço:

00.176.555/0001-99

INDUSTRIA DE BONES OLIART LTDA

RUA WENCESLAU BRAZ 257 / CIDADE NORTE / DOIS VIZINHOS / PR / 85590-000

1A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de GarantIa do
Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:19/12/2022 a 17/01/2023

Certificação Número: 2022121900164706255468

Informação obtida em 21/12/2022 10: 17: 03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRARATIHISTAS

Nome: OLI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: OO.176.555/0001–99
Certidão n'’ : 23898840/2022
ExpedIção : 28/07/2022, às 08 : 29 : 15
Validade : 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição .

(MATRIZ E FILIAIS)

dias, contados da data

Certif ica–se que OLIART COMUNICACÀO VISUÀL bUDA (MATRIZ 8 EiriÀis) ,
inscrito (a ) no CNPJ sob o n'’ 00.176.555/0001-99, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidão emitida com base nos arts . 642–A e 883–A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a CertIdão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecImentos, agências ou filiais .

A aceitação desta certidão condiciona–se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www . tst . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identiflcação das pessoas naturais e jurídicas
Inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórla transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fIrmados perante o Ministério Público do
Trabalho, ComIssão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

; ) •a rs• = F• : a 9 ! +a: : 1 s 3 1: 1 i a ;? a n•u) :1 ; = 15 € Ér : < : 1 : J 1 \ O : : 5+ilnr••: : 1 s + 1 )
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de empresa para

remoção, higienização da placa antiga e instalação de letreiros em ACM na fachada do Ginásio

Municipal de Esportes, conforme quantidades e exigências constantes no termo de referência e

anexos.

Cruzeiro do Iguaçu, 18 de outubro de 2022.

Secretário Mun. de Planejamento e Finanças

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

03 Secretaria Municipal de Administração;
001 Atividades Administrativas

04. 122.0003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas;

4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente;

Em /2022[8
kB FI

cÍra8

Autorizo, cumpridas
!egais. Encamintto
Jurídica
Em /2022

as formalidades
a Assessoria

dOI
Prefeito
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Solicitação
Nünero Tipo

287 Aquisição de Material
Solicitante
GeMa> Nan
70622-i FRANCIULI FnissErnzANOLLA
Local

8001 Secretaria Municipal de Riucação e Bporte
Órgão
08 SECREIARIA DEHDUCACÃO. CULTURq EESPORTES
Forma de pagamento
Descrição

30 DiAS APOS A H\nissÃo DA NOTA FiSCAL
Entrega
Local

Os !etreiros deverão ser rerrnvidos e as novas letras com e os novos norres instalados no antigo Ginásio

Municipal Cruzeirão, que agora passa a sàr lnFwnR GRASSI.

Eni titI) em

21/12/2022
Processo Gerado
Nürmo

579/2022

QuallüdaJe de itens

1

Tipo

Depósito bancário

Prazo

20 Dias

Descdção:
Constitui ob jeto da presente dispensa e a remoção do letreiro com o nome antigo ’'cruzeirão“
higienização da placa antiga e instalação de letreiras novos em ACM na placa de fachada cIa Ginásio
municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do Iguaçu, conforme as especificações deste termo de
referencia as características definidas neste edital e seus anexos , conforme demonstrada abaixo .

Câmara Municipal de vereadores de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e, nos termos que assegura o art . 31, inciso xv, da lei orgânica municipal, aprovou e o

prefeito municipal sanciona a seguinte lei N'’ 1418/2021, O Ginásio de Esportes localizado na Rua Luiz
Bertoldo, denominado Ginásio de Esportes CRUZE IRÃO passa a ser denominado "GINÁSIO MUNICIPAL DE
ES PORTES :1 DE:MAR GRASS I A +

Havendo a necessidade de alteração no nome do Ginásio tendo a alteração a remoção do letreiro em

ACM do nome antigo e a instalação de letras novas de acordo com o nome relativo, também será
realizado a troca do adesivo com o brasão do município que se encontra muito apagado por

4precariedade do sol.

i3i +:

4)361

Cáligo Nome
046193 Remoção de antigas letras e Confecção instalação de novas letras conf o

Remoção de antigas letras e Confecção instalação de novas letras conforme descrição, letras
recortadas em ACM azul com novo nome (IDEMAR GRASSI). e instalação de novo brasão em
adesivo do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Unidade

UNID

Quantidade

1.00

Unitário

4. 100.00

Valor

4.100.00

TOTAL 4.1 00,00

1

mã;õiTiTi:=niMTém;;===m 21/12nC122 1033:25



]qJNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
--–––---–-–-–------4STADa DO PARANÁ–--------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO n'). 026/2022 – Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Âssunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto remoção
do letreiro com nome antigo “Cruzeirão” higienização da placa

antiga e instalação de letreiros novos em ACM na placa de

fachada do Ginásio Municipal de Esportes, localizado em

Cruzeiro do Iguaçu.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'’. 8.666/93,
que tem como objeto remoção do letreiro com nome antigo “Cruzeirão” higienização da
placa antiga e instalação de letreiros novos em ACM na placa de fachada do Ginásio

Municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do Iguaçu.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a
dispensa de licitação para compra de materiais e enfeites natalinos, com respaldo no

disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o valor global
superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com o Decreto
Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II do caput do
artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

"Art. 24. É dispensável a licitação:
(. .)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se retiram a parcelas de um mesmo serviço1
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;6.0 ”.
DECRETO N' 9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2018

@Página 1 de 4
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--------–-–--––------eSTADO DO PARANÁ––------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei n'’ 8.666, de 21 de junho de

DECRETA:

Art. 1'1 Os valores estabelecidos nos incisas ! e II do caput do art. 23 da Lei ne 8.666. de 24 de
junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

1 - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta ml reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 {três milhões e trezentos mil reais); e

11 - para compras e serviços não incluídos no inciso I=

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mN

reais) ; e

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

Art. 2'’ Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de junho de 2018; 497'’ da Independência e 130'’ da República.

1993

reais)

Cumpre esclarecer que fora efetuado Pregão Eletrônico para
compra de tais materiais, do qual houve a participação de uma empresa, a qual foi
vencedora do certame, porém, após apresentação de amostra de catálogo, o mesmo
foi reprovado, pois não atendeu as descrições do edital, conforme parecer da comissão.

Neste sentido, temos que é possível a dispensa de licitação nos

termos do artigo 24, 11 da lei 8.666/93, em razão do valor.

Contudo, entendemos que deve preceder de pesquisa de preço
e ou de mercado, no mínimo de três quando possível, comprovando que se está

contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal

sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei

8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de
Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 1231 recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as

micro e pequenas empresas e não exclusivamente.
No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta

que melhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de compet$Rn em igualdade

{\ / \ Página 2 de 4



MUNicípio Dn CRUznrRO DO iGUAÇU
--–--–----–––-------4$TADO DO PAR&NÃ––---–---––-–--

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

de condições e visando selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os
princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em

razão da urgência na realização dos serviços.

O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o

presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. II, da Lei n. o 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto

Federal n'). 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de
enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,

conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com

o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação;

(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi
justificada a necessidade dos serviços, tendo em vista projeto de lei aprovado pela
Câmara de Vereadores alterando o nome do Ginásio de Esportes Cruzeirão, para

Ginásio Municipal de Esportes Idemar Grassi, havendo então a necessidade de troca

de placa de identificação, levando em consideração ainda que o letreiro já instalado se
encontra em más condições, diante do tempo de uso do mesmo;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram
anexados os seguintes orçamentos: ColorPrint Comunicação Visual (R$ 5.000,00),
Inovare Comunicação Visual (R$ 4.600,00) e Oliart Comunicação Visual Ltda (R$
4.100,00), sendo que o preço que a Administração está disposta a pagar corresponde
ao menor dos valores pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste

parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência

com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor
técnico competente solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou
parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6'’, ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA

pela viabilidade da contratação direta, via dispensa, da empresa 9+kart Comunicação

{\] \ Página 3 de 4
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

Visual Ltda, para realizar remoção do letreiro com nome antigo “Cruzeirão” higienização
da placa antiga e instalação de letreiros novos em ACM na placa de fachada do Ginásio
Municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do Iguaçu, ao custo máximo de R$

4.100,00 (quatro mil cem reais).

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a

Apreciação Superior.

Cruzeiro do Iguaçu/ PR, 21 de dezembro de 2022

PROCURADORA JURÍDICA
OAB/PR 59.899

Página 4 de 4
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MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para aquisição de

placa letreiro para troca do nome do ginásio de esportes.

Valor estimado da contratação de R$ 4.100,00.

Nos termos do art. 24, inciso, II da Lei 8.666/93, foi opinado pela

possibilidade do procedimento, conforme parecer jurídico.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de

Iguaçu/PR homologo este procedimento de dispensa de licitação 059/2022.

Cruzeiro do

Prefeito
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Voltar

Detalhes processo licitatório
'lnforrn8ções Gera is

EntIdade Executora MUNICiPiO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano+ ’ 2022

Na licitação/dispensa/inexlgibiltdade#

Modãlidade* : gi;Él;;iii;si:à;;

Número edital/pracesso' 269

]Recursos provenientes de organismos ipternacionais/multilaterais dg crê 4ih
Instituição FInanceira

Contratl) de Empréstimo

•

Dsctição ResumIda da Objeto* Constitui objeto da presente dIspensa e a remo éd do letreiro com o nome &

antigo *’cruzeirão" higienização da placa anüga e instalação de !etreiros novos Em:

em ACM na plaüa de fachada do Ginásio municipal de Esportes, localizado em v

Cruzeiro do Iguaçu, conforme as especificações deste termo de referencia as

DobçaQ OrÇamentadat 0300104122000320084490510000

Preço máximo/Referência de preço - 4,100foo
R$*

Data PUbIIcaÇão Termo raüncação 21/ 12/2022

Data de Lançamento do Edital :

Data da Abertura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempruas regionais ou locais?

Data Cancelamento

V

'\f Percentual de participação: of 00

V

V

1

Bê©[Mh©
CPF: 6966554979 UcgUo )

https://servicos.tce.pr,àQW brfTCEPR7Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra:aspx
1

1/1



PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUÁÇU - PR.

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.230/0001/44

009033

CRUZEiRO 'DO iGUAÇU
UH NOVO TSI,IPC>

PROCBSSO DB DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 059/2022

Ref. Norrnativa: Lei n'’ 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subseaiientes altera

O ANTB1. ÓRl
dePrefeitura Municipal

Cruzeiro do Iguaçu

PROCESSOB2
EMISSÃO N'8.666/93

059/202221/ 12/2022
Artjgo 24, Inciso II

1 6 . INSTRUMENTO
Constitui objeto da presente dispensa e a remoção do letreiro com o 1 BMITIR_

: :[][:: 1[:::oT = =:se i == ) 9 J1l1:jftltn i::Ç 9 a:3 Pdl: \1:::i= 3 : n 7fáçsl: 1 tX ? : á RiRjNTO
1 municipal de Esportes, localizado em Cruzeiro do Iguaçu, conforme i

as especificações deste termo de referencia as características
definidas neste edital e seus anexos. conforme demonstrado abaixo.
8 Á
Oliart Comunicação Visüal ] ( x ) FGTS ( x } COMPLEMENTAR
LTDA - 1 FEDERAL
cÚÕJ: 00.176.555/0001_99 i ( X ) TRABALHISTA ( X ) i Nada consta.

A

( X ) CADASTRADO
( ) NÃO CADASTRADO

ESTADUAL
( X ) MUNICIPAL
CPF

:0iE=J iA A
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93
E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAI .0
) ruzeiro do Iguaçu Estado do

no uso de suas atribuições legais e, nos termos que assegura o art.31, inciso xv, da lei
orgânica municipal, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei N'’ 1418/2021, O
Ginásio & Esportes localizado na Rua Luiz
Bertoldo, denominado Ginásio de Esportes CRUZE;IRÃO passa a ser denominado “GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES IDEMAR GRASSI”.

Havendo a necessidade de alteração no nome do Ginásio tendo a alteração a remoção do
letreiro em ACM do nome antigo e a instalação de letras novas de acordo com o nome relativo,
também será realizado a troca do adesivo com o brasão do município que se encontra muito
apagado por precariedade do sol.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENT,
4.4.90.52.00.00 Lentos e Material PermanenteÉUi

14 o15. Descrição do Objeto,
Quant Unitário BASE

mAT9
CONDIÇÕES
DE

0
01 Remoção de antigas letras e

Confecção instalação de novas
letras conforme descrição, letras
recortadas em ACM azul com
novo nome (IDE:MAR GRASSI), e
instalação de novo brasão em
adesivo do Município de
Cruzeiro do Iguaçu.

4.100,00 4.100,00 21/12/2022

1

R$: 4.100,00 ( quatro mil e cem reais)
21/ 12/2022 30 dias após a

emissão da
nota fiscal

6Eê7na7F6J3
e-mail:cruzeiro@wln.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.bf
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Município de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/0001-44

0
CONTRATADO:
Oliart Comunicação Visual LTDA
CNPJ: OO.176.555/000 1-99

Ó bO SBRVIÇO
E/OU PRAZO DE FORNECIMENTO/ENTREGA

CONFORME SOLICITADO

22. ANÁLISB DA COMISSÃO DB LICITA(,'AO
De acordo conforme Parecer Anexo.

#4
IFE
Presidente da Comissão

DATA: 21/12/2022

mÃB im
Parecer: em anexo.

DATA:2 1/ 12/2022
24. PROCESSO

KARINA MAIER OAB/PR: 59.899
25. 0

( ) CONCLUÍDO
( ) CANCELADO

Ratificunos o presente pleito,
Contratação, dispensada a

gncordando
licitação,

coin a

DATA: 21/ 12/2022
rR ANTÔNIO GELHEN

Prefeito Municipal

ANEXO 1

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-1 181 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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Quinta-Feira. 22 de Dezembro de 2022 Ano Xl – EdiÇão Ne 2762

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 059/2022

CONTRATO DE

bi:;i(BiBiii-6-õRmMA Nb 059/2022l9lUt
PARTES:

(Xlancomuntnçàe Usual LTDA . CNPJ: 00.t 76.555'0001.99

Carl$ütui ob,e:o da presente dispensa 9 a remoção doletreiro com o nome an'Jgo 'cruzeir89'

hIgienização da placa antiga 9 insütêção de leVeins novos gm ACI.1 na placa de honda do Cittàso

munU Jd de EspoItes. baliza do em Cruzeiro do lqü8çu. nníotm8 as esçwúicaçóes deste termo de

afeerüa as aractefbtias defin6as neste gdttd 8 s9usan9xos. conbrm6d8rr»nsinclo aubo,

VALOR TOTAL: RS: RS: 4.100.63 { quatro nI:1 o cem mais)

PRAZO: Até20l0U2023.

DOTAÇÃO: 4,4.90.saDa.co Equipamentos e M8teri31 PBmIan€ntu

o Birra:

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 22/12/202Z
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identi6cador no site:

http://dloems.com.br
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