
Câmara Municipal dê Novâ Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n". 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mâil: contato@cmnl.p..sgf-b! / le e is lat iv o úDllaLEggr-b !
Fo e: (4213637-1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanente de Licitaçoes

Pâra: Presidente da Câmara lvlunicipal de Vereadores

Ref.: Aquisição de 01 (um) Scanner de Mesa para a câmara Municipal

Prezado Senhor,

Após solicitâção do Presidente do Poder Legislâtivo e ante a necessidade de

âdquirir 01 (um) Scanner de Mesa para a Câmara Municipal de Nova Larânjeiras

realizou-se o projeto básico o qual contempla uma pêsquisa de preços, obtendo-sê

apenas 02 (dois) orçamentos, sendo que o de menor preço Íoi fomecido pela empresa

NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP, CNPJ 74.085.358/0001{9 que

ofertou o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O pagamento deve ser

realizado em pagâmento único na apresentaçáo do produto e emissão de nota Íiscal,

como extrai-se do projeto básico em anêxo.

Atenciosamente,

Larãnjeiras, em 17 de março de 2022.

Presidente da de Licitações



Câmara lúunicipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul, n". 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mâil: 9a!t191!@!]I!Lpl.g!r4.b: / lesislativofacmn l- Dr. go v. br
Fone: (42) 3637-1202
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MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Para: Comissâo Permanente de LicitaÉo

Ref.: Aquisiçáo de 01 (um) Scanner de Mesa.

Prêzados,

Após estudo do projeto básico, solicito que sejam tomadas âs devidas

providências parâ a aquisição de 0l (um) Scânner de Mesa para â Câmara Municipal

de Nova Laranjeiras, conforme especlficado no pÍojeto básico.

Atenciosamente,

LaÍanjeiras, em 17 de marco d,e 2022.

SANTOS
Municipal
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Câmara Municipal de Nova LaranjeÍas
Estado do Paraná

CNPJ n". S5.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no 2122, CenÍto - CEP: 85350-000

E-rnail: contâ1oúlcInnl.pr.qov.br / le,r is la t iv o lílqturLll.!9J-br
Fane 142) 3637 -1202

MEMORANDO

Dei Comissão Permanente de Licitaçóes

Para: Divisão de Contabilidade

Assunto: Dispensa de Licitaçáo

Prezado Senhor,

Para que a contrataÇáo de

l\4esa para Câmara Municipal de

setor competênte a indicação de:

empresa para fornêcimento de 01 (um) Scanner de

Nova Laranjeiras possa prosseguir, solicitâmos ao

1 - Recursos de ordem orçamentária pâra fazer em face de despesa pela Divisáo de

Contabilidade.

Atenciosamente,

ova Laranieiras, em 17 de março de 2022.

Presidente da rmanente de LicitaçÕes



câmara Municipal de Nova Laranieiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.nr.sov.br i legislativoaActnnl.pr. gov.br
Fone. \42) 3637-1202
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ktTlEMORANDO

De: Divisáo de Contabilidade

Para: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Dispensa de licitação

Prezados.

Em atênçáo ao pedido realizado por Vossa Senhoria, informo a existência de

previsáo dê recursos orçamentários para assegurar o pagamento da aquisiçáo de 01

(um) ScanneÍ de Mesa para a Câmara Municipal de Nova LaranjeiÍas, objeto dêste

processo de dispensa de licitaçáo, sendo que o pagamento será efêtuado atÍavés das

seguintes dotaçÕes orçamentárias:

01 - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara l\ilunicipal

01.031.01012-001 - l\4anutenção Legislativo

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e N,4.,terial Permanente

4.4.90.52.35.00 - Equipa..entos de Processamento de Dados.

Atenciosamente,

Laranjeiras, em 18 de março de 2022.

Cont 8.0,í3/0-,1
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Divisaa
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiías
Estedo do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: 9sq&lg@!l!.r!rl=p-L-g!J.D-L / leeislâtivoú)c,nnl.pr.qôv-br
Fonei (42) 3637-1202

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

NELSON BAVARESGO & BAVARESCO LTDA - EPP
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COMPROVÀNÍE DE IIISCR ÇÀO E OE SITUAQÀO CÀDÀSTRÀL

comprovante de lnscrição e de situação Cadastral

cidadã0,

conira os dados dê ldêntiicação da Pêssoa Jurídica ê, se houveí qualquer divergência, pÍovidêncie junto à RFB a

alualização cadastral.

Alnformação sobre o pofle queconsla neste comprovãnte é à declarâda pelo contÍibuinle.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
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ApÍovado pela lnsrrução Nomáijvâ RFB n" 1.363 de 27dêd€z€mbrc dê 2013

Eúiído no dia 17103/2022 às 12:53:39 (dêra ê hora dê BÉsU a).
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NELSON BAVARESGO & BAVARESCO LTDA.
cNPJ 74.085.358/000í -09

NIRE 41206775923
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAçAO

NELSON BÀVAREsco, brâsileiÍo, natural de LaÍanjeiras do Sul, É§tado do Paraná'

casado sob o regime dê Comunháo Parcial de Bens, nasodo em 02 de- O-utubro de
1969, empresário: portador da cédula de ldsntidade iO n.o a.+59.+90-7 SSP-PR ê do
cprlMr 6zo.sas.dos-04, residenie e domiciliado na Rua Sête dê Sêtembro.2525,
Ceôtro, Apto O'1, lúunicípio de LaranjeiÍas do Sul. Estado do Paraná CÊP 85.301-070,
CLARIcE zoccHE BÀvaRESco,-brasrlerÍa. nalural de LaÍanjeiras do Sul, Estado do

Paraná, casâcla sob o regimê de Comunhão Paícial de Bens, nascida em 07 de Junho
de 1972, empresária, poÍiadora da Cédula de ldentidadê RG n.o 5.772.488-9 SSP-PR e
do CPF/MF TgO.gSS.doS-tO, residenle e domiciliada na Ruâ Seie de Setembro, 2525,
Cenko. Aptô 01. Municipio de Laranieiras do Sul, Estado do Paraná, CEP 85.301-070,
únicos sócios componentês da socledade que gira sob o nome comercial de NELSON
BAVARESCO & BAVARESCO LTDA., com sede e íoro na Rua Sete de Setembro,
2525, Cenlro, túunicipio de Laranjeiras do Sul. Estado do Paianá. CEP 85 301-070
devidamente inscrita no cNP.l sob n.o 74085 358/0001-09. com seu conlrato
deviclamente arquivado na Junta Comercial do Estadô do Peraná, sob n,o

41206775923. por despacho em sessáo do dia 21105/2010. resolvem poÍ este
instÍumento paíiculaÍ elteraí o seu contrato social, de acoído cgm as Çláusula§ e
condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O obteto social que erai PROVEDOR DE ACESSO AS
RÉDÉs DÉ coMUNIcAÇÃo - CNAE 6,] 90,6.01. SERVIÇOS DE COIúUNICAÇÀO
MULÍIMIDIA _ SCI\4 _ CNAE ô1,10,8-03; CON,4ÉRCIO VAREJISÍA DE
EeurpAMENTos E supRrMENTos DE INFoRMÁTrcA - cNAE 47.51.2"o1:
COÍúÉRCIO VARÉJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÔRIO - CNAE
47,61.0.03; COMÉRCIO VAREJISIA DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO _ CNAE
41.52.1-OO" COMÉRCIO VAREJISTA DE N4ÓVE|S - CNAE 47.54 7-01; COMÉRCIO
VARESJIIA DE ELÊTRODOMESTICOS E EQUIPAMENÍOS DE AUDIO E VIDEO -
CNAE 47,53 9.00, REPARAÇÀO E \,IANUTENÇÃO DE COIIIPUTADORES E
EOUIPAMENTOS PERIFÊRICOS . CNAE 95 11 B OO; RECARGA DÊ CARTUCHOS
PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CNAE 47.51.2-O?: CON/IERCIO
VAREJISíA DE EOUIPAMEN'rOS PARA ESCRIToRIO - CNAE: 47.89.0'071
COIúERClo VAREJISÍA DE ARTIGoS ESPORTIVoS - CNAE: 47.63.6-02;
COITIERCIO VARÉ.iISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECRÊATIVOS - CNAE:
47.63.6,01; ColúÉRCIO VAREJISTA DE IúATERIAL ELETRICO - CNAE: 47.42-3-00i
RÊPARAÇÀO E MANUTENÇÁO DE EQUIPAIúENTOS DE COI\4UNICAÇÃO. CNAE:
95 12.6-00, pâssa a seÍ:

!fi r6/0r/?0r9 03 5r sÕE tr. 201s7?5â405.
D! ro/'0r/:0Ie. cÓDrGo DE e§R111cÀçÁo:

SSCRETÀTI!.C!R-ÀL
cunrrrBÀ !5/01/ro1e

kÍ

tri, :'-r'-IL-r
I ÔO FÁMM



NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA.
cNPJ 74.085.358/0001-09

NtRE 41206775923
OUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIOAçÃO

- PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE CO|úUNtCAÇÃO - CNAE 61 90.6,01i
- SERV|ÇOS DE COtúuNtcAÇÀo vtulTLtvt D A * scÍú - CNAE 61 1O 8-03;. COI\4ERCIO VARÊJISTA DE EOUIPAIúÉNTOS E SUPRIIVIENTOS OE
INFORMÁIICA - CNAE 47 51 2.01
'COÍV]ERCIO VAREJISTA OE ARTIGOS OE PAPELAR]A E ESCRITORIO - CNAE
47 61 0,03:
- corvÉRClo vAREJrsrA DÉ TELEFONLA Ê COrúUNTCAÇÃO - cNAE 47.52.1-00;
- CO]!lERCIO VARÉJISTA DE IIOVE]S. CNAE 47 54.7-01
. COI\,IERCIO VARESJITA DE ELE TROOOI\,4€ST ICOS E EOUIPAMÊNTOS DE AUOIO
E V|DEO - CNAE 47 53.9-0oi. REPARAÇÀO E MANUTENÇÀO DE COMPU'IADORES E EOUIPAMENTOS
PERIFÊR1COS . CNAÉ q5 11 8.OO
. RÊCARGA OE CARTUCHOS PARA EQUIPAI,IENTOS DE INFORMATICA - CNAE
á7 51 2-A2.. CONIERC'O VAREJISTA DE EAUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - CNAÉ:
47.89 0-07:
- COIúERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ' CNAE 47 63,6.02;
. COMERCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARÍIGOS RECREATIVOS - CNAÊ:
47.63 6-01i
- COMERCIO VAREJISTA OE MÀÍERIAL ELETRICO. CNAE 47 42-3.00.
- REPARAÇÁO E MAN U IENÇAO DE ÉOU]PAMEN TQS DE COIúU NICAÇÀO - CNAE:
95 12 6-00.
. TRATAI\IENTO DE DADOS PROVEDORS DE SERVIÇOS OE APLICAÇÁO E

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEIVI NA NTERNET_CNAE 63 119.00:
. OUiRAS ATIVIDADES OE T ELEOOMUNICAÇÔES NÀO ÊSPECIFICADAS
ANÍÉRTORMÉNTE - CNAE: 61 90 6-99:
- INSTALACÀO E MANUTENÇÁO DE SISTEMAS CENTRA]S OE AR
CONDICIONÁDO. DE VENT]LZAÇÀô E REFRIGERAÇÁO - CNAE: 43,22,3.02;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELEÍRICA - CNAE: 43 21 5/00.

cLÁusuLA SEGUNOA: PeÍrnanecerÍr inaltelâdas as demais cláusulas vigentes que

não colidirem com as disposiçôes do presente instíumento

CLÁUSULA TERCEIRA: Da consolidaçáo do Conlíalo À vrsta dê modríicação oÍa
âiustada e em consonâncra com o que deieímina o a(igo 2 031 de Lei 10.406/2002, os

sócios RESOLVEM. poí esie instr!rnenlo. atualizar e consolldâr o contrato social e
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NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA.
cNPJ 74.085.358/OOO1.O9

NtRE 41206775923
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAçÁO

aitêrações, lornando àssim sem êÍêito, a pa(r desia dala, as cláu§ulas e cqndiçóe§
contidás no conlralo pfim(tvo e alteraçÕes qlre, adequado às digposiçôês da referida
Lei n o. 10 40ô12002 aplcàve,s a este ripo societâ io passa a ter a seguiáte redação:

NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA.
cNPJ/MF N." 74.085.358/0001.09

NtRE 4.1206775923
coNSoLloAçÀo

NELSON BAVARESCO. brasrter.o. natura de LâÍanjeiras do Sul, Estêdo do paraná,
casado sob o regimê de CoÍnunhão parcral de Bêns, nascido êm 02 de Outubro de
'1969, empresário, portador da Cédul3 de ldeniidade RG n.o 4.456.480-7 SSp-pR ê do
CPFiIúF 620 365-809-04, rêsidente ê domicitiado na Rua Sete de Setembro,2S2S,
CentÍo Aplo 0'1. ÍUunicipro de LaÍanje ras do Sut, Estado do paraná, CEp BS 301-070,
CLARICE ZOCCHE BAVARÉSCO. brasileira, naturat de LaÍanjeiíss do Sul, Estado do
Paíenà, casâda sob o regime de Cornunháo parciat de Bêns. nascide err 07 de Junho
de 1972, êmpresáfia, portadoía da cêdula de tdentidade RG n o 5.772.488-9 ssp-pR e
do CPF/À,F 786 895.209-10, res denle e domicitiadá na Rua Sete de SetembÍo, 2S2S,
Cenlro, Apto 01. lúunrcrpLo de Laranlerras do Sul, Esiado do pâraná, CEp 85 30j-070,
unrcos socros cornponentes da sociedade que giÍa sob e noo]e comercial de NELSON
BAVARESCO & BAVARESCO LTOA., com sede e Íoro na Rua Sete de Setembro,
2525. Cenlro, Municipio de Laranleiras do Sut, Estado do Paraná. CEp eS.3O1-070,
devidamente inscrjta no CNPJ sob n.D 74085 358/OOOl-09, com sêu Contrato
devidamenle aÍquivado na Junta Comeícial do Estado do paraná. sob n.o
41206775923, poÍ despacho em sessào da dta 21/O5t2AtO, resolvem efetuar a
con§o|daçâo conÍorme as cLáus!rlas e condiçóes seguintesl

cúusuLA PRIMEIRA A §ocjeCade glÍa §ob o nome êmprêsariâl de NELSoN
BAVARESCO & AAVARESCO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDAT A sede e domicilio da empresa é na Rua Sete de Setembro,
2525, Cenlro, CEP 85 301-070, Municipio dê Laranjeiras do Sul, Estado do PaÍaná.

,fs
'b*"u1610t/2019 03:5r §0a !. 2018?2r3aO
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NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTOA.

cNPJ 74.085.358/0001 _09

N tRE 4.1206775923
QUARTA ALTERAcÀo cotrTRArúat e corusoutoaçÀo

CLAUSULA TERCEIRA: A socredade ínantem ítrat na Rua Vereador José Ayíes de
OlivelÍâ, 1316, CentÍo, Municrpio de Laranlerras do S!l - PR, CEP 85.301-240.

cLÀusuLA QUARTA: Paía os efeitos fiscais e contábeis. Írca dêstacado um cepilal
social de R$ 50.000,00 (cinquenta rnll reais) quê serà destinado ao íuncionamento da
filiâl cÍiada na cidade de do S,rlLaÍanjeiÍas

CLAUSULA QUINTA: A Íilral teíá como râmo de aliv dade a preslação dê
OÉ CoMUNTCAÇÃo MULT|MIDIA- Sctr,,l- CNAE 61.10 8-03.

sERVrÇOS

CLAUSULA SEXTA; A sociedade lem com objeto sociâl:
- PRovEDoR DE AcESso AS REDES DE coMUN cAÇÃo - CNAE 61 90.6-01;
. sÉRvrÇos DE coMUNrcAÇÃo MULTTMTOTA - Scti,l , CNAE 61 10 8-03i. COMERCIO VAREJISTA DE EOUIPAMEN'] OS E SUPRLMÊNTOS DE
tNFoRÀ,4ÀT cA - cNAE 47.51 2.or;
. COI/IERCIO VAREJISTA DF ARTIGOS OE PAPC.LARIA E ESCRITORIO - CNAÊ
47 61 0-03:
- colrlERClo VARÉJtsTA oE TELEÊONrA E COMUNTCAÇÃO - CNAE 47.52,1-00i
- COMERCIO VAREJISÍA DE MOVEIS - CNAE 47 54 7-011
. COMÉRC1O VARÉSJLÍA DE ELETRODOMEST COS E EOUIPA]VENTOS DE AUOIO
E ViDEO - CNAE 47 53.9-00i. REPARAÇÀO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EOUIPAMENTOS
PERIFERICOS - CNAE 95 1 1,8.00:
. RECARGA DE CARÍUCHOS PARA EOU]PAIúENTOS DÉ INFORIúATICA - CNAE
47 51 2.O2.
. COMERCIO VAREJISÍA DE EOUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - CNAE:
47 89.0-07:
- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGoS ESPoRTTVoS- CNAEi 47.63 6-02;
- COMERCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ART GOS RECREATIVOS _ CNAE:

47 63.6-01:
- COMERCIO VAREJISTA DE MAIERIAL ELE] RlCO - CNAEr 47 42-3-00i
. REPARAÇÀO E MANUTENçÀO DE EQUIPAIV1ENTOS OE COTVIUNICAçÃO - CNAÊ:

95 12 6,00:
- raarluEr.rto DE DADÔS PROVEDORS DE SÉRV|ÇOS DE APLICAÇÀO É

SERVICOS DE HOSPÉDAGEI\4 NA INTÉRNET - CNAEJ 63 11 9--OO'

- ouíRns AÍrvrDADEs DE TELEDoMU NlcAÇoES NAo ESPEoIFIcAoAS
ANTER1ORMENTE - CNAE 6] 90 6 99,

f-';rl
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NELSoN BAVARESco & BAVARESco LrDA. ii ,** ; 
- ' 

J
CNPJ 74.08s.358/ooo1-09 Yt l. .'

N|RE 4í 2067is923 a-.__-
eUARTA ALTERAÇÃo coNTRATUAL E coNsoLtDAçÃo

. INS-ALAÇÁO E \,1ANU.] É NCAo DE SIS-ÊVAS CÉNTRAIS DE AR
ÇONDICIONADO 0E VENTTLZAÇAO E REFRtcERAÇAO - CNAEi 43.22.3-02;
- INSTALAÇÃO E Vlt'tUTEruçnO ereTRtCA - CNAE 43 21 .üOA.

CLÁUSULA SETIMAT O Captiat Social no vatoÍ de R$ 45O.OOO,OO (quatrocentos e
cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatroÇentos e cinquenla milquotas) no valor
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totaLmente iôtegralizado, fica asslm distribuido eniíe os
sócios:
sôcros
NELSON BAVARESCO
CLARICÊ. ZOCCHE BAVARESCO
TOTAL

VALOR - R$
445.500,00

4 500,00
450.000,00

Maio de 2010. PRAZO OE

QUOTAS
445 500

4.500
450.000

cLÁusuLA oITAVÁ,: tNicto DE ATtvlDADÉS] 20 de
DURAÇÃO: lndeteÍminado.

CLÁusuLA NONA: As cotag sáo ind visive s e náo podêrào sêr cedldas ou transferida§
â terceiras sem g consentirnento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade
de condiçôes e preço, direito de preferência para a suâ aquisiçáo se postas à vênda.
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contÍalual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsebildade de cada sócio é restrita ao vaior de suag
colas, mas todos Íespondem solidaíiamente pela inlegralizâçáo do capital.

cLÁusuLA oECIMA-PRIMEIRA A adminislraçào da sociedêde caberá ao Sócio
NELSON BAVARESCO com podeÍês e aklbuiçôes de ADM NISTRAR, autorizado o
uso do oome empresaÍial individualnrente, vedado, no entanto, em atividades estÍanhas
âo iôteíegse social ou assumir obrigaÇóes seia em favor de qualquer dos Çotistas ou de
terceÍog, bem como oneíar ou alienaT ben§ tmóveis da sociedade, gem aulgrização d9
outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDAi Ao lérmrno de cada exercicio social, em 31 de
Dezembro, o administrador prestará contas justiflcadas de sua administraçào,
procedendo à elaboráção do invenláÍio, do ba!anço patÍimonial e do bâlanço de
.esultâdo econômico, cabêndo ao§ sócios, na proporçáo de suas cotâs. os lucros ou
peídas aPuíados

..Rr!rrao o sEsrstnÔ tl1 r6l0r/2019 03:51 ,oE
Dr 10/or/1019. coDroo ,E

119001S6216. N1ÀE: 1r2067?59?3,

,EcRirllro-cEuL
cuÊ1t!DÀi 1ó/0r/201e
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NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA.
cNPJ 74.085.3 58/0001 .09

NtRE 41206775923
QUARTA ALTERAçÃo CONTRATUAL E coNSOLIDAçÃO

cLÁUSULA DEcIMA-TERcEIRÀ: Nos euatro meses sêguintes ao lérmino do exercicio
social' os sócios deliberarão sobÍe as conlas e designarão admini§trador qrJando for o
caso

CLÁUSULA DÉCIM-OuARTA: A sociedade podeÍá a qualquer tempo ebÍir ou íechar
filialou outÍa dependência medlante alleração contratual assinada por todos os sóci0s.

CLÁusuLA DECIMA-QUINTAI os sôcios poderão de comum acoÍdo, fixar uma
reiirada mensal, a titulo de "pró labore". observades as disposiçóes regulamentares
pertrnentes

CLÁUSULA oÉclMA-sExTA.: Falecendo ou interditado qualqueÍ sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sr.lcessores e o incapaz. Náo sendo
possivel ou inêxistindo intêÍesse dêstes ou do sócio remanescente, o valor de seus
haveres será apuÍado e liquidado com base na situação patflmonial da sociedade, à
dala da resoluçáo verilicada ern baLânço especialmente levaniado.

cLÁUSULA DÉclMA-sETlMAi o admrnrskador. NELSON BAVARESCO deÇlaía sob
as penas da Lei de que náo está impedida de exercer a administração dâ sociedade,
por lei especial. ou em virtude de condenaçáo criminal, gu por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede. ainda que temporaÍiamente, g acesso a cargo§
públicos; ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistêma financeiro nacional. contra
norrnas de defesa da concorrência, contra as relações de §onsumo, fê pública, ou a
propriedadê.

cLÁusuLA DÉclMA"olrAVA: Esta sociedade eslá regida Por esle contrato social

oelos aít. da Lei 10.406 de lolal12002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de
iorma suoletiva e no que íoÍ aplrcável pela Lei 6.404 de í5/1211976 e demais
drsposrt'vos legáls pen'nenles a raleÍla

CúUSULA DÉCIMA-NONAT Fica eleito o Íoro de Larânjeiras do Sul - PR paÍa o

exercício e o cumprimento dos dlreitos e obrigâçôes resúltantes destê contrato.

E ooí assrm estarem Justos e contratados, lavram, dâtâm e assinam o pre§ente

insirumento. em vra ünica, obngando'se íielmenie por si e seus he'deiro§ a cumpai_lo

em todos OS Seus teímos.

.Errrrlco o REdtgIio E 16lotl2019 OBiSl 3oB N' 20r3?25't06
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NELSON BAVARESCO & BAVÂRESCO LTDA.
cNPJ 74.085.358i0001_09

_ N|RE 4120677s923
QUARTA ALTERAçÃo corurnaruai E coNsoL'DAçÃO

LaÍan)eiras do S!1, 11 de Dezembro dê 2019.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaria da Receita Fêderâl do Brasil
Procuradoriâ.Gêrâl da Fazenda Nacional

CERÍIDÃO POSITIVA COM EFÊITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUÍOS
FEDERAIS E À OIVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: NÊLSON BAVARESCo & BAVARESCo LTDA
cNPJ: 74.085.358/0001.09

R€ssalvâdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever qualsquêr dlvidas de
responsabilidadê do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurâdas, é certjÍicâdo que:

1. constâm débitos administrâdos pela Secretaria da Receita Federal do Braôil (RFB) oom
exigibilidade suspensâ nos termos do art. '151 dâ Lei no 5.172, dê 25 de outubro dê 1966 _

Código TÍibutáÍio Nacional (CTN), ou obieio de dec;são iudicial que dêtêrmina sua
desconsideração pâra íns de ceíificaÇáo da regularidade fscâ|, ou ainda não vencidos: ê

2. não constam inscriçóes em Dívida Aliva dâ União (DAU) na Procuradoriâ-Gêral da Fazenda
Nâcional(PGFN).

Confonnê disposto nos ârts. 205 e 206 do CTN, este documênto tem os mesmos êfeitos da certidão
negativa.

Estiâ ceddáo é válida pâra o estabelecimenlo malriz e suas liliais e, no câso de ente Íederativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos dâ adm nisÍâÇáo direta a ele vinculados. RefeÍe-se à siluação do
sujêito passivo no âmbiio da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneâs 'a' a 'd' do paÍágrafo único cto art. 11daLeino8.212,de24 de iulho de 1991.

A aceitação dêsta cerlidâo está condicionâda à veriÍicação de sua autenticidâde ná lnternet, nos
endereços <http://rtb.gov.bÊ ou <httpJ/www.pgf n.gov.br>.

cenidão êmitida grâtLritam6nte com base na Porta a Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 211012014.
Emitida às '1 1 :55:36 do dia 2710112022 <hoÍa e datâ de Brasília>.
válidà até 26la712022.
Código de conkole da cedidâoi C3E9,01ED.D536.9660
Qualquêr rasutâ ou emenda invalidará esÍê documento.
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Certificado de Regularidade
do FCTS - CRF

Inscrição: 74.08s.358/ooo1-09
RazãO SOCIaIJ.,IELSON BAVARESCO Ê BAVARESCO LTDA EPP

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRo 2525 / CENÍRO / LARANIEIRAS oO sul / PR /
45301-070

A Calxa Econômica Federal, no uso da atrlbuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identlficada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Sêrvico - FGTS.

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

V alidadet !6 / 03 / 2022 a 74 / 04 / 2022

CeÉificagão Númêrot 2022031616L32114928aO9

Informação obtida êm 18/03/2022 13126117

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



CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀIHISTÀS

EfLÍAÍ S )

(rontâdos dâ data

None: NEI,SON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA (MATRIZ E
CNPJ: 74.08s.358/0001-09
certidão n"t 8'795259 /2022
ExpediÇáo | 11/a3/2a22, às !2|49:49
Validâde: 13/09/2022 - 180 (cento ê oitenta) dias,
dê sua expediÇâo.

Certifica-se que NELSoN BÀvÀ'REsco ! BÀvÀREsco I"rDÀ (l,lATRrz E Er,.rÀIs),
.inscrito(a) no cNPJ sob o n" ?4.085.358/0001-09, NÁo coNsTÀ coúo
inadimplente no Banco Nacional de Devedo!es Trabalhistas.
certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da consolidaÇáo
das Leis alo Trabalho, acrescentados pelas Lêis ns." 12.440/201a e
1,3-46'l /20),1 , ê no Ato A1/2A22 da eGJT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constàntes desta cêrtidáo são de responsabifidadê dos
Tribunals do Trabafho.
No caso de pessoa juridica, a certidâo atesta a empresa êm !êlaÇâo
a todos os seus estabefecimentos, âgências ou filiais.
A aceitaÇão destâ certidâo condiciona-sê à vêrificação de sua
autenticidade no po!t.a1 do Tribunal superior do Trabalho na
fnternêt (ht tp : / /lrv,r!,r - t s t - jus.br) .

Certidão enitida gratuitamente.

INI'OBMAÇÃO IMPORÍÀNTE
Do Banco Naciona.I de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
lnadimplentes perani:e a Justrça do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas em sentença condenetória transitada em julgado ou êm

àcordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciáriosf a honorárj.os, a custas, a
emoLumento.s ou a recolhimentos determinados em lei; ou decolrentes
de execução de acordos firmados perante o Minj.stério PúbLico do
Trabalho, Comissão de ConciliaÇão Prévia ou demais titulos quer por
disposiÇão Legal, contiver força exêcutiva.



PREFEIÍURA MUNICIPAL DÉ LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
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SECRETARIA IIUNICIPAL OE FAZENDA

FISCALIZAÇÀO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

cERTIDÃo PoSITIVA coM EFEIToS oE NEGAÍIVA 51]2022

DE DÉBtros RELATrvos aos ÍRTBUTÁRros rvuNlclPAts E À DivlDA arlva MUNICIPAL

DAÍA DA COI{SI,ILTA II']O]T NúMÉRooo LtvRo oo1'1022

CNPJ: 74.085.358/0001-09

RAzÃo socIAL: NELSoN BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP

tNScRtÇÃo MUNTCTPAL: 16683

A Fazenda Púbrica do Municipro dê LáÍanjeías do sur PaÍaná, pe§soa jundi€ de dnoito públlcâ ant€mo, inscrita no CNPJ sob Ôc.

76.205.970/0001-95, com sedê nâ Ruâ Expedic.ário Joâô Mâriâ. 1020, Cenr.o, Caixê Pôstâl 121, CEP 85.30!410, desla comarca, por

inrêmédio dâ auloÍidade sigôarada re§âlvâ o dneib dê hscÍeleÍ e @b.ar dobilos ainda não .egist.âdos ó! qu6 vs.hám 3 sêÍ ápl]rados é

ceÍrlícâdo qué:l-constam débiros ãdminisnâdos pêla S6crerane Munlôipalde Fâzenda com exlgibilid.de suspênsã, ôo§ te.mos dô áí1. 151 dâ

Lêl no 5.Í72, dê 25 dê dtubor de 1966 - Cónioo T.lblrá.io Naooial(CTN), ou objeto d€ decisão judiclal quê dôteÍmlnâ sua dôsconElderação

pãrá fins dâ cêrlidão dâ ragulándâdo Íscali ê, rl - corstam no S stema Ínbutário Muoicipal débil6 immtos êm Oivida Ativá Mu.idPal (m
€xiglbldadê §usp6nsa nôs têmo6 do âh. 151 dâ Leino 5-172, dê 25 dê ourubor d€ 1966. código T.ibuládo Naôlonãl(cTN), ou qaBnlido. mediântê

bên3 ou diÍoiros, oú oôm embárgos dá Fazêndâ Pública en p.oce$os <rê exeução 6s.r, d óbjêlô d6 deisà fudi.t l q6 dêiemin. s@ d.s6üsacéÔ
paÉ íns dê *díaçào da rêgulâridôdê Ísoál. ConÍome d sposlo nos ân.205 o 206 do CÍN, €8le dôcumêôrô t€m ôs m$mos eí.lio3 d. cênidãonêgâlivÉ,

Esrá cêíriirâo, êmitidã êm nmê dâ maríiz é válida paÍ. rodas as sas Íria6, Eiêíes .xclGivâhenre à slhÉÉo dô suiêiiô pásis nô ánsito dr Reitâ

REQUERENÍE:

FrNÂLroÂoÉ,coNcoRRÉNc!a / LrcrrÁçÂo

Cêíüdâo miüda @m bat .a Le' O.{7, de 26/í212001

EMlrIDÁÁs o9:40:s3 DE 11/01/2022

y^Ltoa aJÉ 11t04t2o22

cóDlco DE coNÍRoLE DA auÍENÍtcaçÃo: c2NJF2eEÍ244xJ3895



DECLARÁ,ÇÃO QUE NÃo EMIPREGA MENoR DE IDADE, SALVO NA

CONDIÇÃO DE APRENDIZ

A CmpTesa NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA EPP, iNSCTitA

no CNPJ no 74.085.358/0001-09, por intermédio de seu represenlante legal, Sr.

Nelson Bavaresco, portador da cârteira de identidade n" 4.456.480-7 SSP/PR e

do CPF no 620.365.809-04 DECLARA, para fins dê cumprimento do disposto

no inciso XXXlll do Art. 70 da Constituição Federal, que nâo emprega menor de

dezoito anos em tÍabalho noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Nova Laranjeiras, em 17 de marco de 2022.

'J 7-a ,
egal

NELSON BAVA ARESCO LTDA EPP

74.OAõ.3e8./OOO1-O9
NÊLSON BAVARESCO A
BAVARESCO LTOA EFP

Rua 7 d€ Selonbm, 2525 C!n!0
CEP8530t{70 Llrnjor.rde 8!l pR

Íesenta

Digitalizado com CamScanneÍ



TIIIBUNAL DIi CON't'ÂS DA UNIÁO

CERTIDÂO NECATIVA

DE

LICITANTtrS tNIDÔNEOS

Nome completo: NELSoN BÀVARESCO & BAVARESCO LTDA

CPF/CNPJ: 74.085.358/0001-09

O Tribunal de Contâs dâ União CERTIFICA que, nâ preseote dâta, o (â) requere[te
acimà ldentiíicâdo(â) NÁO CONSTÂ da r€lação de r€sponsáveis inidôneos para
participar de liritâção na administrxção públlca ÍêderâI, por decisão deste Tribunal, nos
têrmos do ârf. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação colls\lltada par0 emissào desta cerlidão os lesponsáveis ailda não
notificados do teol dos acórdàos condenatóÍios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cÚas apleciaçôes estejam suspensas em raáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisào judicial.

Certidão emitida às 13:06:24 do dia 18/03/2022, com vâlidâde de trinta dias a contar da
emissâo.

A veracidade dâs informâçôes aqui prestâclas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu. sov.bÍ/ords/Í?p:INABTLTTADO:5

Código de controle da ceúidão: 2YBO 180322130624

Atenção: qualquer msura ou eoenda invitlidará este documento.
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Cámara l\4unicipal de Nova Laranjeiras
Éstado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul, no.2122, CenÍrc - CEP: 85350-000

E-mâil: cortato@cmnl.pr.eov.br / le sis lativo @cmnl. pr.sq-Ut
Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanêntê dê Licitações

Pâra: Procurador Jurídico da câmara Municipal de Nova Laranjeiras - PR

Assunto: Dispensâ de licitaçáo

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo dê contrataçáo de empresa

para fornecimento de 01 (um) Scanner de Mesa para a Câmara Municipâl de Nova

Laranjeiras, a Íim de que seja emitido o compêtênte parecer sobre essa djspensa

de licitação, nos termos do art. 24, inciso ll, da Lei 8666/93 e Decreto 9.412120'18.

Laranjêiras, em 18 de março de 2022.

Presidente da de Licitações



@
01 (um) scanner de mesa de alta velocidade
oara Câmara Municioal.

O pr<.rcurador juridico subscreverte, na côndição de assessor

incumbido a prestação das atividades de assessoramento jurídico tla (lâmara de
Vereadores de Nova Lataljeiras-PR, vem apÍcscÍrtar o scu parcce! jurítlico sobrc o
pedido de dispcnsa de licitaçâo, para contrâtaçào de empresa para aqüsição de
scanoer dc mesa de alta velc>cidadc para Câmara Muoicipal.

Oumpre ressaltar que ô presente paÍece{ tem cunho cxclusivamentc
jurídico, oâo cabcndo a cste procurador analisar os aspectos dc compctêncir técnice
e administÍativa,

Dm nztr<> disso, firi
processo administrativo cm aprcço,
folhas.

- [jl. 01. Memorando subscrito pclo Ptesidcnte da Comissão dc
Iicitaçào Maicon Provin, desctei'endo o orÇamento mais benéfico para a Câmara
kgislativa.

- fl. 02- \Íemora<lo subscrito pelo Prcsidcntc da Câmara
solicitando quc sejarrr tomadas as devidas providencias para contrztação dc cmpÍcsa
para aquisição dc scanncr dc mcsa de alta velocidadc para Câmam Municipal.

- FI.03. Memorando subscrito pclo Prcsidente da Comissão de
Licitação Maicon Provin, soücitando previsão de rccurscrs de ordem orçrmcotàril.

analisado somcntc os aspcctos jurídicos do
o <1ual atualmcntc constâ numcrâdo com 22

Resposta clo setor de contabilirlade infrrrmando a eústênciâ
orçamcnários paÍâ asseguÍar o pagaÍncnto do objcto dcste

a 21. l)ocumcntos de habilitaçào
mclhor <lrçamento comprovando

_ Ft. 04.
de previsão de rccursos
procedimcnto.

_FL05
empresâ que ofeÍtou o
emPfesa.

Página
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- I"l. 22. Memorando srüscrito peio Prcsi<lente cla CL,missà<.r àê-

Licitação Maicon Provin, solicitando parccet iurídico sobrc a possibüdadc de

dispensa de licitação.

li o relatório.

Como tocla rcgra tem sua exceção, o Estatuto de Licitações permrte

como ressalva à obrigacão clc licitar, a contratação direta atravós de prrlcessos de

dispensa e incxigibilidade dc licitaçào, desdc Aue prccnchidr>s os tcguisitos
prcvistos na lci.

Dispcnsa de licitaçào ó a possibilidade de celcbração dircta de
contÍato entÍe a 

^dministração 
e o particular, ncls casos estabelecidos no ttt,24, da

Lei 8.666/93.

"As hipótcses de dispensabilidade do art. 24 constitucm rol
taxativo, ist<.r é, n Âclministracão s1)Ínentc podcrá clispcnsar-sc c1c rcalizar a

compet.ição se ocorÍente uma das situações previstas na lei federal. Lei cstadua.l,

municipal or.r distrital, bem assim regulamento intemo da entidade vinculada nãcr

poderá criar hipótcsc de dispcnsabilidadc".

AIém disso, ressalte-se que, nestes casos relacionados pcla
Iel4islação, há a discricionatiedade da Âdmioistração na escolha da dispcnsr ou nào
d<> certame, devendo sempre levar em conta o interessc público. N'Íuitas vezes, o
administrador opta pela rlispensa, posto que, como aflrma o ilustre Marçal Justen
lii11.ro2, "os custos ncccssários à licitação ultrapassarão bcncficios <1uc dcla podcrão
advir".

O mcstrc MarçalJustcn Filhos vcrsa prccisamentc sobÍe os motiros
quc Ievam a dispensa da ücitação:

"a dispensa dc licitação verifica-se em situações em que, cmbora
viável competição ente particulares, a Jicitaçào ahgura-se inconvenieote ro
intcresse púbüco. (...). N{útas vczes, sabe-sc de antcmio quc a relaçà() custo-
bcncficio scrá dcscquilibrada. Os custos ncccssários à licitação ultrapassarã<r

bcocfícios quc dcla poderão aclvir."

I PEREIRA ÍNIOR, J€ssé Tores. Comcnrários à lei dâs licitâçôes e

pública,6. ed., Renovar, Rio de Jareirc,2003, P. 102.
I ob. cit. P. 230
I ob. ci1. P. 234.

disoensa de licita
rcrromrdo.l cssé Torrcs Pcrcitl.lúnior' :
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Para a professora Vera Lúcia Machadoa:

"a dispensa é figtra quc iscnta a Administtação do rcgular
proccdimento licitatório, apcsar dc no campo tático scr viávcl a compctição, llclâ
exigência de vários particulares que poderiam oferta o bcm ou serviço."

E de se infcú das tanscriçires acima clue a dispcnsa de ücitação,
prevista no aÍÍ. 24 da Ldr 8.666/93, só deve ocorrcr por razôes de intercsse público,
como no caso em análise. ()bviamentc, ncsscs casos, a rcalizaçãt> da licitaçào viria
tã() somcntc sacrificar o intcrcssc público, motivo pelo qual o lcgislador cr>ncedcu
ao admioistrador a faculdadc dc dispensar o ccrtârrc nos cas()s expÍessameotc
previstos-

Â l-ei n" 8.666/93, no incisr.r 11 do artigo 24, dispensa a licitaçâo por
considerar que o valor dâ contrâtxçào nào compensa os custos pâÍâ â

Âdministraçâo com o proccdimento licitatódo.

Iissa dispcnsa por valor (pcqucno valor) não pode ultraprssar a

10% do limite prcvisto para modalidadc convitc, nos casos de compÍas c outros
serviços, desde que não sc reÍiram a parcclas dc um mesmo scrviço, compra ou
alienaçào de maior rrlto quc possam scr realizadas de uma sri vez.

(irnforme a Lei 8.666/93, a seguit citada:

..1t. 21. É dispenstívet a /i'iracào:

anteíioÍ e paÍa alienagôcs, nos c esÍa Lei. /tpelc
qte não r rcfmm a parrla de rm netao Jevilo, mlr?ptu ou a/ienação de

uaio, wrha Ete posn ser nali'4tda ie tato ti uey

Da análisc do üspositivo acima transcrito, constata-se quc para âs

dcspesas dc pequeno valor, nos teÍÍnos do altt- 24, II, da l-ei 8.666/93, a
administração podc dispensar o processo licitat(irio, haja vista a simplicidade e a

pcguena relcr'âncir drssas contratrçõcs.

Isso porque o legislador cntendeu que o valor da contataçâo, abaix<r
dc R$ 17.600,00 para scn icos e compÍas c tlc RS 33.000,00 pera oltras c scn'iços clc
cngcnharia, nào justit-ica o dispôndio dc parccla siqnitrcatir.a de rccursos cm
rtgorosos c minuciosos mccanismos cle contÍo1e - I)ccrcto 1,ci 9.412/2018.

4 MACHADO DAVILÀ. Verâ Lúcia. Temas polêmicos sobrc Licirâcôes e C.,úo§" "a n*. 
"Ampl. Sào Pâulo: Mâtheiros, 1995, P.76. 
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Ássim, em observância aos princípios rla eÍrciência, <la ozoú.lJi&llc.{ .'
rla proporcionalidarlc c rla economicidarle, nas hip(rtcses dos incisos I e II do rrt.24"^-
da lci cle Licitaçõcs, o gcstor pode dispcnsar o processo Iicitatório nos casos citados
acima.

licitatória nos termos da

Scntlo assim, consideranclo quc o pÍ()dLrrl) (scanncr) a sor rdquirido
montâ em

oroieto básicol. r i.lumbn-.c quc é crbír el

legrslação vrgente.

Cabc rcssaltar ainda, cluc os dcmais oÍçaÍncÍrtos ancxos ao plqiclQ
básico são superiores ao oÍçâmcnto da c:r.rprcsa NELSON BAVARESCO &
BAVÁ-RESCO LTDA EPP, ,r gue dcmonstra que (lomissãô dc l.icitação optou

o que justifica a opçãc.r pelr

Aincla consta dos autos, que cústc Íescrva de lecusos
orçamentários p Ía 

^Ícat 
com as despesas da contratação dos serviços, confrrrmc

dados fotnccidos pelo sctor de contabilidadc.

Em razão do erposto, obsefl'ando se os aspectos legais nos tcrmos
da fundamentação acima, e consideranclo clue o valor a ser contratado é inferir:t ao
lmite estabelecido no inciso 11, art. 24, da I*i 8666/93, natla se vislumbra quc
possa impedir â coÍrtÍat,Lcào clc frrrmr clircta, dispcrsando sc () processo licitatriri<r
nos tcímos da legislaçào pátria.

É o parecer jurídico

S.MJ

Nova I-llanjciras
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ela econornia do erári
proc.,.liment,, tl<,-lispensr l-rcÍ.rtóri,..
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Câmara l\4unicipal dê Nová Laranjeiras
Estado do PaÍâná

CNPJ no. 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul. n".2122, Centrc - CÉ.Pi 85350-000

E-meil: contatofilcmnl.pr.gov.br / Iosis lativoúDcmn L pr. Êo v. br
Fone: (42) 3637-1202

JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LICITAÇÂO N." 03/2022 - CÂMARA MUNICIPAL

Obieto: "Aquisição de 01 (um) Scanner de lvlesa"r

O processo administrativo de contrataçáo direta por dispensa de licitaçào com
base no Art. 24, ll da Lei Fêderal no. 8.666/93 e DecÍelo 9.41212018, onde fixa os
limites pâra as modalidades e dispensa de procedimentos licitatórios para serviços e
compras.

Art. 24, E dispensável a licitação:
ll - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienações, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compr:l ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redacão

dada pela Lei no 9.648, de 1998).
Considerando que a solicitação de contratação de empresa para fornecimento de

01 (um) Scanner de Mesa para a Câmara l\4unicipal de Nova Laranjeiras, é de totâl
relevância, e após análise dos orçamentos recebidos, cujo valor é adequado ao
mercado e sê apresenta de acordo com as necessidades da Câmara l\ilunicipal,
verificou-se a documentaçáo da empÍêsa, que encontra-se em diâ com suas
obrigações Íiscais, e assim, resolveu-se pela contraçáo da emprêsa Nelson Bavaresco
& Bavaresco LTDA EPP, CNPJ 74.085.358/0001-09 que ofertou o valor de R$
3.500,00 (kês mil e quinhentos reais). O pagamênto será realizado de forma única, na
entrega do produto, mediânte a emissáo de nota fiscal.

Laranjeiras, 21 de ma.ço de 2022.

Prêsidente de Licitações

X à,---E ô* -"rà. §"--.^À"
§ouroebe rÁlMA ALüEIDA

Membro
EDINO NOVAKOSKI

Membro

Permanentê
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E-mail: contâtoú)cmnl.pÍ.sov.br / leqis lat ivoíac m n i. pr. qov. bÍ

Câmara Municipal de Nova LaÍanjeiÍas
Estâdo do Pârâná

CNPJ no. 95.587.663/0001 -60
Rua R o Grande do Sul, no.2122 CenlÍa - CEP: 85350-000

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmara Municipal de Novâ Laranjeiras, Estado do Pâraná, no uso dê suas

atribuições lêgais, e com base nos despachos, justificativas e parêcerjurídico, anexos,

RATIFICA a Dispensa de Licitação no 0312022 - Câmara Municipâ|, cujo objeto é a

"AquisiÉo de 01 (um) Scanner de Mesa" para a Câmara Municipal de Nova

Laranjeiras" ê ADJUDICA o item da empresa Nelson Bavaresco & Bavaresco LTDA-

ME, CNPJ 74.085.358/0001-09 que ofertou o valor dê R$ 3.500,00 (três mil e
quinhêntos reais). O pagamento será realizado em parcela únicâ, mediante a emissão

de nota fiscal.

Nova Laranjeiras, 21 de março de 2022.

SANTOS
islativo

Fone: \42) 3637-1202

DISPENSA DE LlclTAçÃo No. 03/2022 - câmare Municipal


