
Câmara Municipal de Nova Laranjêiraô
Estado do Paraná

cNPJ n". 95.587.663/000'1-60
Rua Rio Grandê do Sul, no.2122, Cenlto - CÉP: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pr.eov.br / lesislarivo@cmnl.Dr.eov.br
Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanênte de Licitaçoes

Parâ: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Ref.: Aquisiçáo dê produtos dê higiene e limpeza para a Câmara Municipal

Prezado Senhor,

Após solicitaçáo da Vossa Excêlência e ante a necessidâdê de adquirir

produtos de higiênê ê limpeza para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, realizou-

sê o projeto básico o qual contempla uma pesquisâ de preços, obtendo-se 02 (dois)

orçamentos, sendo o orçamento mais benéÍico parâ administração públjca, o

fornecido pela empresa Edilson José Maróstica & CIA LTDA, CNPJ 00.373.4321000 í -

48 que apresentou o valor de RS 5.934,21 (cinco mil novecentos e trinta e quatro reais

e vinte e um centavos) com pagamento conforme Íorem adquiridos os produto§ e

mediante emissáo dê nota fiscal, coníorme extrai-se do projeto básicô êm anêxo.

Atenciosamênte,

Nova Laranjeiras, em 25 de março de 2022.

MAI
Presidênte da Com rmanêntê de Licitaçóes
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Câmâra Municipal de Nova LaranieiÍas
Estado do Pâraná

ôNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do sul, na.2122,cênto- cÉ.Pi 85350-000

E-mail: ç!!&lq1@gud.!!.g9f-b! / lecislâtivo@cmnl.pr.{rov.br
Fone: l42l 3637 -1202

MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Para: Comissão Permanente de Licitaçôes

Ref.: Aquisiçáo de produtos de higiene limpeza para a Câmara Municipâl

Prezados,

Após estudo do proieto básico, solicjto que sejam tomadas as devidas

providências para que a empresa que oÍereceu o menoÍ orçamento - Edilson José

N4arósticã & CIA LTDA, CNPJ 00.373.432i000í -48, seja contrâtâda parâ fornecêr

produtos de higiene e limpeza pata a Càmaru Municipal, conforme produtos,

quantidades e valores especificados no projeto básico.

Atenciosamente,

ranjeiras, em 25 dê março de 2022.

SANTOS
Municipal



Cámara lúunicrpêl dê Nova Lêranjeiras
Estado do Paraná

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

E-mail: contatof.Scmnl.pr. sov.br / le e is lat iv o @9Dl!-l2!gpr.b!
Fone (42J 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanente de LicitaçÕês

Para: Contador Câmara Municipal de Nova Laranjeiras de Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispênsa de licitaçáo

Prezado Senhor,

Para que a compra de produtos de higienê e limpeza possâ prosseguir,

solicitamos ao setor competente a indicaçáo de:

1 - Recursos de ordem orçamentária para fazer em face de despêsa pêla Divisão de

Contabilidade.

Atenciosamente,

ova Laranjeiras, em 25 de maryo de 2022.

MAICO ROVIN
Presidênte da Comissá anentê de Licitaçôes



Câmara Municipal dê Nova Laranjeiras
Estâdo do Pârâná

CNPJ no. 95.587.663/0001S0
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cenlto -CEP: 85350-000

E-mail: ç9!.!4qÍ@!E!:.!=pr-g9-y=hr / leeislâtivo(acmnl.pr.-qov.br
Fone: \42) 3637-1202

+.n
MEMORANDO

De: Contador Câmara Municipal de Nova Laranjeiras dê Nova Laranjeiras -PR

Para: Comissão Permanente de LicitagÕes

Assunto: Dispensa de licitaçáo

Prezados,

Em atenção ao pedido realizado por Vossa Senhoria, informo a existência dê

previsão de recursos orçamentários parâ assegurar o pagamento das obrigações

decorrentes da contratação de empresa para fornecer produtos de higiene e limpeza,

objeto deste processo de dispênsa de licitação, sendo que o pagamento será efetuado

atrâvés das seguintes dotações orçamentáriâs:

01 - Legislativo Municipal

0'1.001 - Câmara Municipal

01.031.01012-001 - Atividades do Poder Legislâtivo

33.90.30.00.00 - Mâterial de Consumo

Sub - elemento 3.3.90.30.22.00 - [ratêrial de Limpeza e Produtos de Higienização

Atenciosamente,

Laranjeiras, em 25 de março de 2022.

bilidade

"le fit
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Cámara Municipal de Nova LâranjeiÍas
Estado do Paaaná

CNPJ n". 95.587.663i000'1-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cenlto - CEPI 85350-000

E-mail: §!Ilalg(?gud.pl.g9J-!I / lepis lativo @cmn l- pr. eo v. bÍ
Fonê: l42l3637-1202

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

EDILSON JOSÉ MARÓSTICA & CIA LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
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coÍupRovANÍE DE rNscRrçÃo E DE srruaÇÁolilifiôtri *

EDILSON JOSE MAROSÍICA& CIÀ LÍDA

MERCADO EDTLSON

47.29-6-99 - Comárcio var€lista dâ prcdutos alimentlclos em gêralou êspecializâdo êm produtos âllmenticios náo
ê3peclf l@dos anlerlomêntê

E DESCRTO{O oÀS aÍ v ôÁôÊS

CÔDCOE OESCRçÀO OA NATIFSÂ JIRiDCA
206-2 - Socl6dadê Ehprêsárla LlmÍâdâ

R SETE DE SÊÍEIUBRO

85,380-000 DISÍRITO RIO GUARANI

(/r2) 3613-1105/ (42) 3613-1105
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25/03/2005
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Aprovado pelâ lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezeínb'o de 2018.

Emitido no dia 25/03/2022 às í5:05:27 (daE e horâ de BÍâsÍlia). Págjna:1/í



EDILSON IOSE MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRÁTO §OCIAL

POR TRANSTORMÂç.ÃO DE EMPRESÁRIO

CúUSULA SEGUNDA . FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIASi A SOCIEdAdC

tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior,
contratuâl assinada por todos os sócios.

foiha 1
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EDILSON JOSÉ MAROSTICA brasileiro, oâtural de Lamnieims do Sul - PR,

nascido em 25/70/L964, casado sob o regime de comunhão parcial de bent
inscrito no CPF/MF sob no 512.756.609.59, Portador dâ carteira de identidâde

RG na. 4.034.438-1 SSP/PR, expedida em data de 70/12/L983, residente e

domiciliado na Rua Sete de Setembro, s/ne, aPto, Distrito Rio Gudrani, Nova

Laranieiras - PR, Cepr 85380-000. Empresário lndiúdual, registrado sob o nome

empresarial de EDILSON JOSÉ MAROSTICA, com sede na Rua Sete de Setembro,

s/n!, sala, Distrito do Rio Guarani, Nova Laranjeiras'P& Cepr 85380-000,2

inscrito na )uota ComÉrcial do Paraná sob o NIRE Íle. 41104184837 emz]

29/12/7994 e peÍante a Receita Fedeml do Brasil sob o CNPJ/MF

00,373,432/OOO1.4A, fazendo uso do que permite o § 3o do art.968 da Lei ne.

70,406/2002, com a redaçào âlterada pelo arl 10 da- Lei Complementâr ne,

128/08, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE

EMPRESÁRlA, uma vez que admitiu a sócia MARILDÁ MAROSTTCA, braslleira,

natural de Laraojeiras do Sul - PR, nascida ern 24/lL/r969, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, inscrita llo CPF/MF sob rP 643.423 609-34'
portadorâ da carteira de ideltidade RG rl4. 4.518.007-7 SSP/PR, expedida em
dala de 14/06/L996, residente e domiciliada na Rua Sete de Sete.'nbro, s/na,
apto, Distrito Rio Guarani, Nova LaEnieiras - PR, Cep: 85380'000. Passando a

constituir o tipo iurídico SOCIEDADE LIMITÂDA, a qual se regerá, doravante
pelo presente CONTMTo soClAL ao qual §e obrigam mutuâmente todos os

sócios, mediante as condiçôes estabelecidas nas cláusulas segulntesj

cúusulA PRIMEIIIA - NoME EMPRESARIAL, sEDE E DoMlcÍLlo: A sociedade girará sob o

nome empresarial de EDILsoN ,csÉ MÂRosTIcA & clÁ LTDA, e terá sede e domicílio na Rua

Sete de Setembro, s/na, sala, Distrito do Rlo Gualani, Nova Lamnjeirâs . PR, CeP: 85380-000.

podeú a qualquer
mediante alteração :,r 1

I-f
CúusutlL TERCEIRA - oBJETo soclAlr A sociedade terá por objeto a exploraçâo do
de: Supermercado.

CLÁUSULA QUARTA . INícIo DÂs ATIVIDADES E PRÂzo DE DURAçÃO DA SOCIEDADEI A
sociêdâde inlciou suas atividades em f6/01/L994 e seu prazo de durâção é por tempo
indetermlnado,

cúusulÂ QUINTA - CÂPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil rcais), o
quai pertence ao empresário EDILSON IOSÉ MAROSTICA oriundo do aproveitamento da
empresa enquanto indivjdual onde o mesmo neste ato transfere por venda R$ 50.000,00

o E§rÂçoÀBArxo DÊvÉ§EiiÉstRvÁDo PAâÂ uso EÍclusr/o DÁrJNra coMEiclÀr.

$r 22/A2/20rA
Piorccoro: 130e04965 DÊ 1s/a2/2o78.
1rs0061r616. NrEr 412037,12934.
EOILSOX .IOSE IIÀRÔSIICÀ & CIÀ I,TDÀ

cóDrco DE wRrErcàçio:

!i!.r!ad Bosus

cmllre.22l02l201sr§. eryrês.fâci1 . pr - sow. br
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EDITSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRÁTO SOCIAL

PoR TMNsFoRMÁçÂo or eurnwínro
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(cinqüenta mil reais') a sócia ingres3ante MARILDA MAROSTICA, daÍrdo plena geral e

ir ão das tas vend flcândo distribuído da forma.

cúusuLA sExTA - RESPONSÁBILIDADE DOS SÓCIOST A responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor dê suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social, conforme djsposto no art, 1.052 d,aLei 10.406/2002

cúusulÁ sÉTtMÁ - cEssÀo E TMNSFERÊNCIÁ DE QUOTAS: A5 quotas são indivisíveis e

não poderão ser cedidas ou transfêridas a tercêiros sem o consentimento do outro sócio, a

quem fica assegurado, em igualdade de condiçôes e preço, o dlreito de prefêrêncla para a sua
aqulsição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a altelação conratual
pertiIIente.

Parágrâfo únicor O sócio que pretênda ceder ou traNferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito ao ouro sócio, disdiminando a quantidade de quotas postas à

vendâ, o preço, forma e prazo de pagame[to, pâfa que estes exerçam ou renunciem ao dlrelto
de preferência, que deveÉo fazer dentro de 30 (trinta] dias, contados do recebimento da
notlÍicação ou em pIazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferêlcia, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderâo ser livremente trãnsferidJs, 

:
cúusuLÀ otrAvA - ADMINIsTRÁÇÀo DA soctEDADE E uso Do NoME EMPRESARIALT A .'.1

admlnistração da socledade caberá aos sócios, EDILSON JoSÉ MÂROSTICA e MÁRILDA
MAROSTTCA com os poderes e atribuições de gerir e adminisúar os negócios da sociedade, i.

representá-la atlva e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privâdas e terceiros em geral, bem como praticar todos os
demais atos necessárics à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e dir€itos da
socledade, autorizado o uso do nome empresarid Isoladamente.

§ 1.e- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse soclal ou
assumir obrigaçôes sera em favor de qualquer dos quotistas ou de terceirot bem como onerar
ou alieflar bens imóveis da socledade, sem autorizaçáo dos outros sócios,

9t b
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§ 2.q- Faculta-se aos adrninistradores, atuando isolâdamentê, constituir. em nome da
sociedade, pÍocuradores para perÍodo determinado, devendo o instrumento de mandato
especificar os atos e operações a serem praícados,

o EsPÀç0 ÁBArxo DrvÊsER iÉs[R

lLsoN losÉ MAR
LDA MAROSTICA

00.000 100.000,00

E$ 22/02/2tt7B
pRoTocoro: 130904965 DE t5 / 02 /2A7A.
11300611646. NrRE: 4120S?4293d
ÉDIISON JÔS!

.vPtt!*,22/02/2ata
ú.êre!êáâ?.cil.pr.9ôv.b!

1?:2r soB t{" 4t2441429â4.
cóDrco DÉ \,ERrErcÀÇÀo:



EDILSON IOSE MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMÁçÃO DE EMPRESÁRÍO
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clÁusulÁ NoNA - RETIMDA DE PRO-LABORE: 0s sócios poderão dê comum acordo, fixâr

uma retiradâ mensai, a títtllo de "pró labore", observadas as disposiçõ€s regulamentares

pe inentes.

cLÁusuLA DÉcrMA - ExERCícro socrAl, DEMoNSTRAÇÓES FINANCEIM§ E
pARTIcfPAÇÂo Dos sóclos Nos REsuLTADosr Ao término de câda exercÍcio social,
coincidente com o âno civil, os administradores prestâram contas justificada§ de suâ

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimoniai e demais

demonstraçôes contábêis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidâde
com as Normas Brasilêiras de Contabilidadê, participândo todos os sócios dos lucros ou perdas 

1

apurados, proporcionâlmente ao valor das quotas de capital que possuem na sociedade. I

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
periodos inferiorês a um ano, e o lucro apurado nessas demonstraçóes intermediárias, poderá .

ser distribuído mensalmente aos sócios, â tÍtulo de Ant€cipação de Lucros, proporcionalmente '
às quotas de capital de cada uma.

cúusum oÉctue pRIMEIRA - IULGAMENTo DÁs coNTAsr Nos quatro meses §eguintes ao

término do exercício social, as sóciâs deliberarão sob!ê as contas e designârão âdministradores
quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 [trinta] dias antes da data marcada para a reunião, o balanço
patrimoflial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e.om a provâ do
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administrâçào.

cúusuLA DÉctMA sEGUNDA. FALEcTMENTo ou TNTERDIÇÂo DE sócto: Fatecendo ou
interditado qualquer sócio, â sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucêssores e o incapaz. Não sêndo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data dâ resolução, verificada em baianço especialmente levartado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros cãsos en1 que a socledade
se resolva em relaçâo a selr sócio.

cúusuLA DÉctMA TERcEIRA - DECLAMçÃo DE DEStMPEDIMENTo: os Administradores
declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a admilistração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encoltrarem sob
os efeitos dela" a pena que vede, ainda que lemporariamente, o acesso â cargos públicos ou por
crimê falimentar, de prevaricaçâo, peitâ ou suborno, concussã0, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública orr a propriedade,

O ISPA'OAEÁÍXO OAE 5íR RE5Ei
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cERilrErco o RlcrsrRo EM 22/o2/2a1e
PRofiforr: râ09ô{96s bE t5/o2/2arà.
113006116,{6. NIRE; {12037{293,Á.

cBÍrrÀÀ,22l0212013
ffi .êrprêsàrÁcil.p!.sow.br
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EDILSON 

'OSE 

MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAçÃO DE EMPRESÁRTO

CúUSULA DÉCIMÁ QUARTÁ - DO ENQUADRÁMENTO DO PORTE EMPRESARIALI Os sócios

declaram, sob as penâ5 da Lei, que se enquâdram na condiçáo de MICRORMPRESA, nos termos
da Lei Complementar ae.123 de L4/12/2006.

CLÁUSUIA DÉCIMA QUINTA - FORo: Fica eleito o foro de Larânieiras do Sul - PR para o
exêrcÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigações rêsultantes deste contrato, renunciando-
se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente
instrumento em via únicâ, obrigândo-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Nova Laranjeiras - PP," 07 de fevereiro de 2018,

Cartório de Reglstro Civll e Íabelionato Oist ilal
qecorF-ço ve'oaoe._â a árslrátuÍàs 1d€oas oe EDTLSON
JOSÊ MAROSTICA ê i,ÁRILDA
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MARILDA MAROSTICA

o ÉsPAço sarxooÉvE srB REs.R

GRrrfrco o aBcr§rao Ex 22lo2l2013

"RO!ôCOiO: 
130904965 DÊ 75/42/207e.

11800611645. NI§!: a1203r4293{.
EDIT§ON JO§E TqBOSTTCT 
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MNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazêndâ Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA OA UNIÃO

Nome: EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA
GNPJ: 00.373.432/000'l -48

Ressaivado o direito de a Fazenda Nacional cobrêr ê inscrêvêr quâisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a sêr apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Rêcêita 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 obleto de decisáo judicial que determina sua
desconsidêração para íins de certiícação da reguladdade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam insc çóes em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoda-Gêral da Fazênda
Nacional(PGFN).

ConfoÍme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mêsmos efeitos dâ ceÍtidão
negativa.

Esta certidão é válida para o êstâbêlecimento matriz e suas Íiliais ê, no caso de ente íederativo, para
todos os órgáos e fL]ndos públicos da administraçáo díÍeta a ele vinculados. RefeÍe-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusivê as conlribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. lldaLeino8.212,de24dejulhodê1991.

A aceitação desia certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http:/,^/vww.pgf n.gov.bp.

Certidão emitidâ graluitamente com base na Poda a Conjunta RFB/PGFN no 1.751, dé 2|1ODO14.
Émitida às 10i22:58 do dia 17 h212021 <hora ê data de BrasÍlia>.
Vâlida alé 1510612022.
Código dê controle da certidáo: 989í.94'l9.D1ED.CD7í
QualqueÍ rasura ou êmenda invalidatá êste documenio,

,ír, fq_',<Í' 1,,/: /t 1r
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Éstâdual

No 026404571 -58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.373.432/000í {8
Nomê: EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobÍar débitos ainda não
regislÍados ou que venham a ser apurados, cerlificamos que. verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, conslatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima idenliÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta CeÍidão engloba todos os estabelecimêntos da empresa e refere-se a débitos de
natureza hibutáriâ ê não tributária, bem como ao descumprimento de obrlgaçôes tributárias acessóriâs.

Vâllda alé 2310712022 - Fornecimento G ratuito

A autenticidade dêsta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fâzênda.or.gov.br

EntÉa qà tnt@.t PibÉà t2fryae 15 a3 25)
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GAfXA
caixA EcoNôMlc,A FEoERÀL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrlção: 00.373.432looo1-48
RâzãO SOCiAI:EDI§ON ]OSE I4AROSÍICA

Endereço: RoD BP 277 sN kt4 497 / GUARANI / NovA LÂRÀNlElMs / PP I a535a-
ooo

A Calxa Econôrnica Federal, no uso da êtribuiÇão que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certiflca quê, nesta data, a
empresâ acima idêntificada encontra-se em situação regular pêrante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servaco - FGTS.

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

v âlidadetT6/o3 /2022 a t4/04/2022

Certificâção Número: 2022031617185316956826

Informação obtida em 25/03/2022 L5i1Bt44

A utllização deste Certificado parà os fins previstos em Lei êsta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Câixâ:
$rw! r.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÃO NEGÀTIVA

DE

LICITANTES INIDôNEOS

Nome completo: EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 00.373.432l000r-48

O Tribunâl de Contas dâ Uniâo CERTIFICA que, nâ presente dâta, o (â) requerenae
âcima identificâdo(s) NÃO CONSTA da relàção de responsáveis ini<lôneos para
participar de licitâçáo na administrâção públicâ federal, por decisão deste Tribunâ|, nos
termos do art 46 dâ Lei tr' 8,443/92 (Lei Orgânicâ do TCU).

Não constam da relaçâo consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teoÍ dos acórdãos condenatórios, aqueles cuias condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, betn como aqueles cujas âpreciações estejam suspensas em l?zão
de inlerposição de recuÍso com efeito suspensivo ou de decisãojudicial.

Ce(idão emitida às l5:10:l8dodia25/03/2022.comvalidadederrintadiasacontarda
emissão.

A veracidâde das informações aqui prestadas podem ser confinnadas no sítio
https://contas.tcu.eov,br/ords/f?p=INABI LITADO:5

Código de controle da certidão: EiP2250322151018

Atençãor qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



NONe: EDILSON JOSE MÀROSTICÀ & CIÀ LTDÀ (UATRIZ E EILIÀIS)
CNP.r: 00. 373. 432 / A0A1- 48
Certidão nó:. 96A54A4 / 2022
Expedição: 25/03/2022, às 15:07:54
validadef 2l/09/2a22 - 180 (cento e oitenta) dia§, contados da data
de sua expêdiçâo.

Celtifica-se que EDIISON JOSE MÀROSTICÀ 6 CIÀ ITDÀ (MÀÍRIZ E FII,IÀIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no oo.373.432looo1-i18, NÃo coNsTÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emltj.da com basê nos arts. 642-A e 883-A da ConsolidaÇâo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.' 1,2-440/20IL e
L3.46'7/2A7'7, ê no Àto 07/2022 da CGJT, de 21 de janêiro de 2022.
os dâdos constantes desta Certidão são de responsabllidade dos
Trlbunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidâo atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, êgências ou fifiais.
À aceitação desta cert-idão condiciona-sê à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Iôternêt (http://www.tst. jus-br) .

Certldão emitida gratuitamente.

INEORN.iÀçÃo IUPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhisi-as constam os dados
necessários à identrficação das pessoas naturais e jurídicas
inadimp-Iêntes per.ante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas em sentenÇa condênatória transitada em jufgado ou em
acordos judiciai6 trâbafhistas/ inclusive no concernente aos
rêcolhimentos prêvldênciár.ios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a lecolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmêdos peranle o Ministério púb1ico do
Trabafho, Comissão de ConciliaÇão Prévia ou demais tltulos quê, por
disposrÇáo fegal, contivêr força executiva.

:,.r. I ..,

CERTÍDÀO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TR,A.BÀÍ,ITTSTAS
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Murtcípto DE Nova LaRANJEIRAS
EsrÂDo Do PÁRANÁ

CNPJ: 95 587 648toOO1'12
Rua Rio Grande do Su , no 2122, CenÍo CEP: 85350'000 'Fone: (42)

3637-1148

lb
-* 
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CERTIDÃO NEGATIVA 281 12022

IMPÔRTANTE:

FICA RESSALVADO O D!REIÍO DA FAZENDA
IVUNJCIPAL COBRAR DEBITOS CONSTA'I ADOS
POSÍÉRIORI\,,IENTE IVlESI\,4O REFERENTE AO
PFRÍoDÔ CÔÀjPREENDIDo NESTA
CERTIDÃO.

cêrtificamos que .tá a present€ dat. râo êxlstê débito iributirlo vencido relatlvo a empresâ com á Locâlização

vALIOADE:'ts/06/2022 cÓ0. AUTENTTCAçÁO: 9ZÍi[J2X?QÉ'ZC4XJ4U7Z

REOUEREiIÍE: EDILSON JOSE MAROSÍ|CA & CIA
LTDA , EPP

PROÍOCOLO:

FINALIOADE: VERIFICAÇAO

RÂzÀo soctaLr EDtLsoN JosE MÂRosTtca & ctA LTDA - Epp

INSCRIÇÂO EMPRESÂ

1571

CNPJ/CPF

00.373 43210001 48

rNSCRtçÃO ESTADUAL

4590007710 03
ENDEREçO

RUA SETE DE SETEMBRO, SN'- CENTRO - R O GUARAN CEP]85380000 Nova Lârânje râs - PR
AÍIVIDADES

Conrércio varejista de produtos alimentlcios em gera ou êspâclalizado em produtos allmenticlos não êspêciícados

Nova Laránjêi.as,21 do Março de 2022

Emltido por:<< Equip ano PúbLico Wêb >>
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DECLARAÇÃO OUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA

coNorÇÃo DE APRENDTZ

A empresa ÉD|LSON JOSÉ N,IAROSTICA & CtA LTDA, inscrita no CNPJ sob

No CNPJ 00.373.43210001-48, por intermédio de seu representante legal, Sr. Edilson

Jose Maróstica, portador da carteira de identidade no 4.034.438-1 PR e do CPF No

512.756.609-59 DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do

Art. 70 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e dê dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na

condiçáo de aprendiz.

Nova Laranjeiras, em 2B de maryo de 2022.

B,n,rmeI:lllrÉrsdeliXlr.lfr'J$'liiiü**''u
EDILSON JOSE MAROSTICA

Representante Iegal
EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA



Câmara lúunicipal de Nova Laranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663i0001-60
Rua Rio Grande do Sul. n'.2122, Cento - CÉP: 85350{00

E-mail: contato@cmnl.pr.gov.br / lesislativo@cmnl.Dr.qov.br
Fone: 142) 3637-1202

MÊMORANDO

Dê: Comissão Permanente dê Licitaçóes

Para: Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispensa de licitação

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo de compra de produtos de

higiene e limpeza, a fim de que seja êmitido o competente parecer sobre essa

dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso Il, da Lei 8666/93 e Decreto

9.412t2018.

Laranjeiras, em 28 de marco de 2022.

MAICON

Presidente da Comi ãnente de Licitaçôes
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e contrâtâcão diÍeta
paÍa coütÍatação de empÍcsa pa(a Aquisiçáo de

Material de Higiene e ümpeza.

O procurador jurídico subscrcvente, na condição de assessor

ilrcumbido a prestação das atividades de assessoramento jurídico cla Câmara de

Vereadores dc Nova Laranieiras-PR. vcm aPÍescntaÍ u scu PareceÍ iurídico s<>brc <l

pcdido <le dispensa de licitação, para contÍât^ção dc emprcsa para Áquisiçào dc

Material de ]Iigicnc c Limpcza.

Cumpre rcssaltar <1ue o Presentc PâÍeceÍ tcm cunho cxclusivamcnte
jurídico, não cabenclo a este procuradr)r anâ-lisaÍ os aspectos de competência tócnica

e administrativa.

l)m razã<> clisso, foi analisado somcnte os aspectos jurídicos do
proccsso administrativo cm apteço, o qual atualmcnte consta Í1umcÍado com 20

tblhas.
- l"l. 01- NÍcmotando subscrito pelo l'rcsidente da Comissão de

I-icitação Maicon Provin, descrevendo o oÍçamcnto mais benéfico pa:a a Càma.a

- Fl. 02. Memoraclo subscrito pelo Presitlente da (lâmara

solicitando quc scjam tomarJas as dcvidas prcivirlcncias para conttatação dc cmpresa

para aquisição dc materiais dc higicnização.

- Iil. 03. NÍcn.rorando subscrito pclo Prcsidente da Comissão de

1-icitação N{aicon Proúo, solicitando ptevisão de recursos de ordem orçamentária.

- Irl. 04. Rcsposta rlo sctor de contabilidadc informando a existência
de prcvisão dc rccuÍsos orÇamentáÍios pâra asscL'uÍaÍ () pagamento da aquisição dos

produtos dcste proccdimcnto.

- lr1. 05 a 19. Documentos clc' habütação e reguladclacle fiscal
cmpresa que ofertou o mclhoÍ oÍçaorento comprovaodo as obflgações fiscais

empÍesâ.
- lrl. 20. \4cmorrntlo subscrito peLo Prcsid2írc da Comissi,,

l,icitação NÍaicon Ptovin, solicitantlo pareccr jurrdicL, so\c a p,rssibiJidadc

da
da

de
de
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É o relatório.

(iorno todr rcgrâ tcnt sux c\ccÇio, o llstltuto dc ] icitllc'-'ts ltrrttifu
como rcsselre à obrigacào r1,:1icitlr, e c(»1tr,!lxÇào dirctâ através clc ptoccssos rle

tiispcnse e inc:ig'rbilidldr: clc licitacio, dcsdc 9ue ptccnchiclos ('s rü(lLLrrin's

previstos na lei.

Dispensa de ücitação é a possibiJidade de cclcbração direta de

c()1rt t() cntrc a Administrtçào c () Particulâr, n()s cas()s cstÀbclccid{)s 11o rÍ1.24, dx

Lct 8.666 /93.
Observa-se que a 1ei enumeÍou exPÍessamente as hipóteses de

disoensa de licitacão sendo

"As hip<iteses de ciispcnsabilidade tlo art. 24 coflstltuem Íol
taxativo, isto é, a Àdministração somente poderá dispensat-se de ret)tzar a

competição sc ocorícnte uma das situações ptevistas na lei fcdctal. Lci estadual,

tnunicipal ou distritâl, bcrn lssi1,]-r rcgularncnto illtcrÍ]o dâ cudclaclc vinculach ràrr
porlcrá criar h4rr'rtcsc tlc dispeosrLrili,-l.rrii:".

Âlém disso, ressa1te-se que, oestes casos telaci<.rnados pela
iegrslação, há a discricionariedade da Âilministracão na escolha da dispensa ou nào

.lo celtâme, clevendo scmprc levat cm conta o iÍIteÍcssc público. Muitrs vez.s, o
rrdrninistrador optr pcla ciispensl, posto cltlc, cotno rLfitma o ilLrstrc \l.rrcil -Tustcrr
liilho:, "os cLrstos ncccss/.tios à licitrcio ultrapasserào bcncticios quc clcla poclcrio
advir".

O mcstre MarçalJusten Flho3 versa precisamente sol:re os motivos
que levam a dispensa da licitação:

"a dispensa dc licitação vcrihca sc em situaçôes cm que, embora
r-iávc1 compcticão cflrrc pxrtjcularcs, a licitação afigure-sc ir-tconr eLriertr. .rr-,

intcrcssc priblico. (...). Nluitas vczcs, sabc sc dc âütcmiio cluc a rcleção custo
bcrcticio será cicscquililrrlcll. ()s custos ncccssririos à licit.icào ulttlpasslrào
bcnctícios cluc dcla poclcrào advir."

Para a professora Vera Lúcia Machadoa;

' PEREIId1 JUNloR. Jcssó Torcs. Coorntarios il lci das licitaçõcs c.ontratiçôes
pública,6. ed.. Renovff, tuo de Jênefo,2003, P. 102.

I oh cir P 230
r ob. cir. P. 234.
1 MACHADO DAVILA. vera Lúcia. Teúâs Polêmicos sobre Licitações e

renomado Jessé Torres PereitaJúniorr:
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É de se inferir das transcrições acima que a dispcnsa dc licitacão,
prcvista no at. 24 da I-ei 8.666 /93, sô devc ocoÍÍcr por Í^z ões de itrteresse púbüco,
como Íro caso em aoálise. Obviamente, nesses casos, a reaüzação da licitação viria
tão-somente sacrif,car o interesse público, motivo pcl<.r gual o legislador concedeu
ao administrador a faculdade de dispensar o ccrtâmc nos casos expÍessamente
prcvistos.

i\ I-ci o" 8.666/93, no inciso II do artigo 24, dispensa a ücitaçào por
considerar quc o valor da contratação oâo compcnsa os custos paÍa â

Âdmioistração, com o procedimcnto licitatório.

Essa dispensa por vâloÍ (pequeno valor) nào pode ultrapassar a
10% do limitc previsto para modaiidade c<lnvitc, nos casos de compms e outros
scrvicos, desdc quc não se refiram a parcelas dc um mesmo seÍvico, comprur ou
alicnação dc maior vulto que possâm scr realizadas dc uma sír vcz.

' Confor.. a Lei 8.66ó/93, a seguit citarJa:

Art. 24. E dispensável a /i.itacào:

dude
q e tào re refram a pareelat de um metno Jerviçz, eonpra ou akeruçào de
maior ut/Ío qrc po.ru *t rea/iqala de una .ui wr;

Seock r asslm, coosiclerandcr quc ()s pÍ()dut()s a scrcrn adcluiridos
m()ntX Cm

Cabc ressaltar einda, clue os outÍos orçamentos ancxos ilo BlqicIq
básico são superiorcs ao oÍcAmento da empresa Edilson José Maróstica & ôIA
LTDA, o que demonstra que a Comissão dc l-icitação optou também pela
eçonomia do etário público. o quc justifica a opção pclo procedimento de
dispensa licitatória.

Ainda consta dos autos, quc cxiste
orçamenúrios p^í aíca:. com as despesas da contratacão
dados fornecicftrs pelo setor cle contabilidaclc.

lcsc11,l fecuIS()s
conÊorme

)

vislumbra-sc
ó cabívc1 a dispcnsa licitatriria nos teÍmos cla ledslação vigcÍltc.

clos
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Zé ..q\
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q-"p í
Em tazí<t do exposto, obsewando-se os aspcctos legais nos termos

da fundamcotâÇào acima, c considcrando quc o valor a scr cr>ntratado ó infcrior ao

limitc estabclecido no inciso lI, axt. 24, da I e;L 8666/93, nada sc vislumbra quc:

possa impcdir a contratação de forma diÍeta, dispcnsando sc o pÍoccsso ücitatór«r
nos teÍmos da lcgislação pátria.

s.r'rJ

dc 2022.

li o parecer juddico

Nova I-aranj s QR),28
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,"tcâmaía Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663i0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cento - CEP: 85350-000

E-mailr !!l!9!!Í3!r!ÀL!r,g!r,bl / l e g i s l ât i v o @cnr n l pt. so v. br
Fone (42), 3637 -1202

JUSTIFICATIVA

DISPENSA DE LlClrAçÃO N.' O7r2O22 - CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: "Aquisiçâo de produtos de higienê e limpeza".

O procêsso administrativo de contratação dlreta por dispensa de licitâção é
baseado no Art. 24, ll da Lei Federal no. 8.666/93 e Decreto 9.41212018, onde fixa os

limites para as modâlidades e dispensa de procêdamenlos licitatórios para serviços e
compras.

Art.24. É dispensável a licitação:
ll - para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez por cênto) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do ârtigo anterior e para alienaçóes, nos casos
previstos nesta Lei, desdê que não se reÍiram a parcelas de um mesmo serviço,
comprâ ou aliênação de maior vulto que possa ser rêalizada de umâ só vez; (Redacão

dada pela Lei no 9.648. de 1998).
considerando que a solicitaçáo de aquisição de produtos de higiene e limpeza é

necessária pâra a realizaçâo dos trabalhos da Cámara Municipal. Após análise do

menor orçamento recebido, cujo valor é adequado ao mercado e se apresenta de

acordo com as necessidades da Câmara Municipal, verificou-sê a documentação da
empresa, que encontra-se em dia com suas obrigaçÕes fiscais, e assim, resolveu-se
pela contraÇão da emprêsa Edilson Josê Maróstica & CIA LTDA, CNPJ
00.373.43210001-48 que apresentou o valor de R$ 5.934,21 (cinco mil novecêntos e

trinta e quatro reais e vinte e um centavos) que sêrá pago conforme a aquisiçáo dos
produtos e mediante emissáo de nota fiscal.

Nova Laranjeiras, 28 de março de 2022,

PROVIN
Presidente dâ

4,
,'r§-*. §t- -! à §§-,-r-)L
§outtcÉ oe rÁlMA aLMETDA

de LicitaçÕes

,&j
EDINO NOVAKOSKI

l\.4embroMembro



Câmara Municipal dê Nova LâÉnjeiras
Estado do Paraná

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

E-mail: contato@cmnl.pr.sov.br / leqislâtivo@cmni.or.qov-bÍ
Fone: (42) 3637-1202

DISPENSA DE LICITAÇÃO No. O7t2O22 - Càmara l,lunicipat

RATIFICAçÃO E ADJUDICAçÃO

A Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuiçÕes lêgais, e com base nos despâchos, justificativas e parecerjurídico, ânexos,

RATIFICA a Dispensa de Licitãção no 0712022 - Câmara Municipal, cujo objeto é a

aquisiçâo de produtos de higiene e limpeza e ADJUDICA os itens da empresa Edilson

José Maróstica & clA LTDA, oNPJ 00.373.43210001-48 que apresenlou orçamento

no valor dê R$ 5,934,21 (cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e um

centavos), sendo esse valor pago coníormê a aquisiçáo dos produtos e mediante

emissão de nota Íiscal.

Nova Laranjeiras, 28 d,e março de 2022.

Presidente Câmara Municipal de Nova Laranjeiras


