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Câmara Municipal de Nova LaranjêiÍas
Estado do Paraná

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

E-maili contato@cmn1.pr.qov.br / leqjslativo@!ad.!f gpy-b!
Fone: (42) 3637 -1202

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de LicitaçÕes

Para: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinhâ

Prezado Senhor,

Após sôlicitaçáo de Vossa Excelência e ante a necessidadê de adquirirgênêros

alimentícios e produtos de copa ê cozinha para a Câmara Municipal de Nova

Laranjeiras, rêalizou-se o projeto básico o qual contempla uma pesquisa de preços,

obtendo 02 (dois) orçâmentos, sendo o orçamento mâis benéfico parâ adminisÍaçáo
pública, o fornecido pela empresa Edilson José Maróstica & CIA LTDA, CNPJ

00.373.43210001-48, que apresentôu orçamento no valor de Rg 9.073,98 (nove mil e

setenta e três reais e novênta e oito cêntavos) com pagamenlo conforme aquisiçáo e
mediante emissão de nota fiscal, de acordo extraise do projeto básico em anexo.

Atenciosamente,

Laranjeiras, em 25 de matço de 2022.

Presidente da Com nente de Licitaçõês
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CâmaÍa [,4unicipal dê Nova LaÍanjeilas
Estado do Paraná

CNPJ no 95.587 663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, na 2122 CenÍto - CEP: 85350-000

E-mail: contâro(lcmnl.pr. gov.br / lesislalivoaOclnnl.pr.sov.br
Fone 142) 3637-1202

MEMORANDO

De: Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Para: Comissão Permanente de Licitaçôes

Ref.: Aquisiçáo de gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinha

Prezados,

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

providências para que â êmpresa que ofereceu o menor orçamento - Edilson José

Marôstica & clA LTDA, CNPJ 00.373.4321000148, seja contratada para fornecer

gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinha para a Câmara Municipal,

conforme especificâdo no projeto básico.

Atenciosamente,

25 de matço de 2022.



Câmara Municipal de Nova LaranjeiÍas
Estado do PaÍaná

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

E-mail: conlatoracrnnl..pr. gov.br / Ieqislalivo@cmnl.pr.sov.br
Fonei (42) 3637-'1202

MEMORANDO

De: Comissão Permanente de Licitaçôes

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

Assunto: Dispensa de licitaÉo

Prezado Senhor,

Pâra que a aquisiçáo de gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinha

poêsa prosseguir, solicitamos ao setor compêtente a indicaçâo de:

1 - Recursos de ordem orçamenlária pâra Íazer em face de despesa pelâ Divisão de

Contabilidade.

Atenciosamente,

Nova Laranjêiras, em 25 de março dê 2022.

MAIC PROVIN
Presidente da Comi de Licitaçoes



.r{iCâmara l\,,lunicipal dê Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

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

E-mail: contato@!][[Lp!.g!]-Ur / Ieeis lat iv o @!r4trL!!g!t-br
Fane: (42) 3637-1202

MEMORANDO

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

Para: Comissáo Permanente de Licitaçóes

Assunto: Dispensa de licitâção

Prezados,

Em atençáo ao pedido realizado por Vossa Senhoria, inÍormo a existência de

previsáo de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigaçóes

decorrentes da contratação de empresa parâ fornecer gêneros alimentícios e produtos

de copa e cozinha, objeto deste processo de dispensa de licitação, sendo que o

pagamento será efetuado através das seguintes dotações orÇâmentárias:

01 - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara l\ilunicipal

01.031.010'í2-001 - Atividades do Poder Legislativo

33.90.30.00,00 - Material de Consumo

Sub - elemento 3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios para copa e cântina.

Atenciosamente,

ras, em 25 de março de 2022.



Câmara Municipal de Nova Laranjêirâs
Estado do Parâná

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

E-mail: contato@!qq!.!] sq.b! / leeislativoaAcmnl.or.s!r-b!
Fond (42) 3637-1202
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

EDILSON JOSÉ MAROSTICA & CIA LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRÂTO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÂO DE EMPRESÁruO

cúusulA TERCEIRA . OtsJETO SOCIAL, A sociedade
de: Supermêrcado.

folhã

terá por objeto a exploração do ramo

EDILSON JOSÉ MAnOSTICA, brasileiro, netural de Laranjeiras do Sul - PR,

nascido em 25/rc/f964, casado sob o regime de comunhâo Parcial de b€ns,

inscrito no CPF/MF §ob n! 512.756.609'59, portador da carteirâ de iderüdade

RG nq. 4.034.438-1 SSP/P& expedida em data de L0/12/79a3, residente e

domiciliado na Rua Sete de setembro, s/np, apto, Distrito Rio Gudrani, Nova

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

empr;sanal de EDILSoN IOSÉ MAROSTICA, com sede na Rua Sete de Setembro,

s/ne, sala, Distrito do Rio Guarani, Nova Laranieiras - PK, Lep: ts55uu-uuuz. ,..
insc to na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE ne 41104184837 emà E
29/72/7994 e perante a Recelta Federal do Brasil sob o CNPI/MF ÉI, \;
00.373.432/0007-48, fazendo uso do que pêrmite o § 3s do arL 968 da Lei ÍIe' 7;\ ç
70,406/2002, com a redação elterádâ pelo ãrt 10 dâ- Lei Complementar Il". â V
128/08, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDÂDE ' : i

s/ne, sala, Distrito do Rio Guarani, Nova Laranjeiras - PR, Cep: 85380-0002, ,,

f2S/0ó, ora transforma'seu regstro de EMPRESÁruO em SOCIEDÂDEr.u/ uu, uro
EMíRESÁRIA, uma vez que admitlu â sócia MARILDA MAROSTICA, braslleira, .l :

natural de Laranjeiras do Sul - PR, nâscida em 24 / 11/!969, casada sob o re$me r

de comunhão pârclal de bens, inscrita no CPF/MF sob 643.423.609-34,
portadora da cartelrâ de identidade Rc ne. 4.518.007'7 SSP/PR, expedida em )

data de 74/06/7996, resldente e domiciliadâ na Rua Sete de Sete.nbro, s/no,
apto, Distrito Rio GuaÍani, Nova Laranjeiras - PR, Cep; 85380-000. Passaldo a

constituir o tipo iurÍdico SOCIEDADE LIMITADA, a quâl se rcgeÉ dorâvante,
pelo presente CONTMTO SOCIAL âo qual se obrigam mutuamerte todos os

sócios, mediaÍrte as condições estabelecidas nas cláusulas segulntes:

cúusulA PRTMEIRJ1 - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOM!CÍLtOr A sociedade girará sob o
nomê empresariâl de EDILSON JOSÉ MÁROSTICA & CIA LTDÁ, ê terá sede e domicÍllo na Rua

Sete de Setembro, s/oe, sala, Distrito do Rio ouarani, Nova Laranjeiras - PR, cep: 85380-000.

cúusuLÂ SEGUNDA. FILIAIs E ouTRAs DEPENDÊNclAs: A soctedade poderá a qualquer
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependêrcia, Ilo país ou no exterior, medlante alteração
contratual assinadâ por todos os sócios.

uí
{

CúUSULA QUARTA - INIcTo DAs ÁTIvtDÂDEs E PRÀzo DE DURÂçÃo DA socIEDADE: A
socledade iniclou suas atividades em 1610UL994 e seu prazo dê duração é por tempo
lndetermlnado.

cúusuLA QUINTÂ . CAPITAL SOCIÂL| O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o
qual pertence ao empresário EDTI,SON ,OSÉ MAROSTICÁ oriundo do aproveitameÍrto da
empresa enqualto individual onde o mesmo lleste ato transfere por veÍrda R$ 50.000,00
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EDITSON JOSE MAROSTICÂ & CIA LTDA
CONTRÁTO SOCIÁL

POR TMNSFORMAçÃO DÉ EMPRESÁRIO

[cinqüenta mil reais) a sócia ingressante MAR"ILDA MÁROSTIC, , dando plena geral e

o das uotas vendidas, ficando d istri b!Ídof!4j9!gi!!9..lpIEg

TOTAL

cúusulA sExTA - RESPoNSABILIDADE Dos sÓclos: A responsabilidade de cada §ócio é

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do

capital social, conforme disposto no ârt 1.0 52 da Lei 70.406/2002 ,

cúusum sÉTrMA - cEssÃo E TRANSTERÊNCU DE QUOTAS! A§ quotas §ão indivisÍveis e'

não poderão ser cedidas ou rânsferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a

qu€m fica assegurado, em igualdade de condiçôes ê preço, o dlreito de preferência para a sua

aqulsição sê postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertlnente.

Parágrafo únlcor O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas

deverâ notificar po. escrito ao outro sócio, dissiminando a quantidade de quotas posta§ à

venda, o preço, forma e prazo de pagamento, pam que estes exerçam ou renunciêm âo direito

de prefeiência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da

notlficação ou em prâzo malor a critério do sócio alienântê. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuirêm. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferênci4 as quotas

poderão ser llvrêmente transferid:rs,
hi

cúusurÂ otTAvA - ADMrNrsrMÇÂo DA soctEDÁDE E uso Do N0ME EMPRESÁRIAL: Al;i
adminiskação da sociedade caberá aos sócios, EDILSON IOSÉ MAROSTTCA e MÂRILDA
MAROSTICA com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, i.

representá-la atlya e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos,
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os
demais atos nêcessários à consecução dos objetivos or-r à defesa dos i[teresses e direitos dâ
socledade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1,!- É vededo o uso do notle empresarlal em atividades estranhas ao lnteresse soclal olr
assumir obrigações seJa em favor de qualquer dos quotistâs ou de terceiros, bêm como onerar
ou aliena! bens imóveis da sociedadê, sem âutorlzação dos outros sóclos.

§ 2.e- Faculta-se aos administradoreg atuando isoladamentq constituir, em nome da
§ocledade, procuradores para perÍodo determi[ado, devendo o instrume[to de mandato
especificar os atos e operações a serem praticados.
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clÁusuLA NONA - RETIFÁDA DE PRo.LABoRE:0s sócios poderão de comum acordo, fixar

Lriha retirâdâ mensal, a títr.rlo de "pró labore", obsêrvâdâs ãs disposiçoes regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA ExERCÍcIo soCIAL, DEM0NSTMçÔES FINANCEIMS E

PARTICIPÀÇÂ0 Dos Sóclos Nos RESULTADOSi Ao término de cada exercício social,
coincidente corÍ o ano civil, os administradores prestarâm contas justificadas de sua
administração, procedendo à êlaboração do inventá.io, do balanço patrimoniai e demais
demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborâdas em conformidade
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas
apurados, proporcionalmente ao valor das quotas de €apital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá lêvantar balanços ou balancetes patrimoniais em'
períodos inferiores a um aoo, ê o lucro apurado nesses dêmonstrações intermediárias, poderá .
ser disribuÍdo mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente
às quotas de capital de câda uma.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIR.A, JULGAMENTO DAS CONTÁS: Nos quârro meses seguintes ao
término do exercício social, as sóciâs deliberarão sobre as contas e designarão admlnistradores
quando for 0 caso.

Parágrafo ú[ico - Áté 30 (trinta) diâs antes da data marcada para a reu[ião, o balaflço
patrimonlal e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recêbimento, à disposiçáo dos sócios que rlão exêrçam a adIninistração,

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - FALECIMENTo ou INTERDTçÃo DE sócto: Falecendo ou
ioterditado qualquer sócio, a socjedade continuará suas atividadcs com os hêrdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de reus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, vedficada em balanço êspeciâlmente levantado,

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento sêrá adotado em outros casos en1 que a sociedade
se resolva em relâção â seu sócjo,

cLÁUsULA DÉcIMA TERcEIfu{ - DEctAR,AÇÂo DE DESIMPEDIMENTo: os AdministTadoTes
declaram sob as penas da lei, que não estão lmpedidos de exercer a administraçãô da
sociêdade, por lei especiâ1, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, a pena quê vede, âinda que têmporariamente, o acesso a cargos públicos ou por
clime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pêculato, ou contra a economja
popLllar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da aol.lcorrência, contra
as relações de consumo, fé priblicâ ou â propriedade.

ó E5PÂçoÀrÁtrc DrvEsEB R.§.3

EDILSON IOSE MAROSTICA & CIA LTDA
CONTRATO SOCIAL

POR TMNSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
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EDII,SON NOSE MAR,OSTICA & CIA LTDA
CONTRATO SOCIÁL

POR TRÁNSFORMAçÃO DB EMPRESÁRIO

CúUSULÀ DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRÁMENTO DO PORTE EMPRESÂR,IAL: OS SóCiOS

declaram, sob as peras da Leir que se enquadram na condição de !4!CRORMPRESA, nos termos
da LejComplementar na,ln de f4/D/2006,

CúUSULÁ DÉCIMA qUINTÂ - FoRO, Fica eleito o foro de Lâranjeiras do Sul - PR para o
exêrclcjo e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes dest€ conffato, renuBciando-
se, êxpressâmentê, a quãlquer outro, por mais privilegiado que seia.

E por estarem assim, justos e coniratados, datam, lavram e assinam o presente
instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em
todos o§ seus telmos.

Nova LaraDjêiras - PP,, 07 de lêvêreiro de 2018.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoíia-Geral da Fazenda Nâcional

CERT|DÃO POSIÍIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÁO

Nome: EDILSON JOSE MAROSTICA & clA LTDA
CNPJ: 00,373.43210001 -48

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiiicado que vierem a ser apuradês, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Sêcretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspensa nos têrmos do êí. 151 da Lei n0 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objêto dê dêcisão iudicial que detêÍmina sua
desconsideÍação parâ fins de certificaçáo da reg u laridâde Íscal, ou ainda náo vencidos;e

2. náo constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-GeÉl da Fazênda
Nacionâl(PGFN).

Conforme disposto nos aats. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eíeiios da cerlidão
nêgativa.

Esta cedidão é válida para o êstabelecimento matdz ê suas filiais e, no caso dê ente fêderativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbíto da RFB e da PGFN e abÍange-inclusive as contribuiÇóês sociais pÍevistas
nas alÍneas 'a' a 'd do paÍágÍafo único do aÍt 11dêLein" 8.212, de 24 dejulhode'í991.

A aceitação desta certidão está condicionadâ à veriÍicação de sua autênticidade na lniernêt, no§
endeÍêços <httpJ/rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.bP.

certidão emitida graiuitamente com base na PoÍlaÍia coniunia RFB/PGFN no 1.751, de 211012014.
Emitida às'10:22:58 do dia 17 h212021 <hora e data dê Brasília>.
Válida alé 1510612022.
6digo de controle da cêúdáo: 989í.9419.D1ED.CD7í
Quâlquer rasura ou emenda invalidará este documento,
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Certificâdo de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 00.373.432/ooo!-4a
Razão SocialIEDILSoN losE Í,lARosTtcA
EndêreCo: ROD BR 277 5N \v 497 / GUARA\I / NOVA LARANIEIPAS / PR / 85350-- 000

A Calxa Econômica Federal, no uso da atribuiçâo qLte lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio dê 1990, certiÍlca que, nesta data, a
emprêsa acima identificada encontra-se êm situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servlrá dê provâ contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devldos,
dêcorrentes das obrigaçôes com o FGTS.

V alldadal6/O3/2022 a 14/04 /2022

Certificação Número:. 20220316fi 1A5316956826

Informação obtida em 25/03/2022 15,Oat44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autênticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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{iàvlPODER.'ÜD]CIÀR]O
JUSTlÇir DO IPê-BA]-HC

cnnrroÀo NEcATrvÀ os oÉgttos rpÀBAr,I{rsEÀs

Nome: EDILSON JOSE MARCSTICA t CIA I-TDÀ I|{ÀTRIZ E

CNFJ: 0r.r. 373.,132l0001 -,18
Certidão t' : 9625444/2122
E:{pediÇão: 25/a3/2a22, às 1s:07:s4
Validade: 2l/A9/2A22 - 180 (certo e oitenta) Cias,
de sua expediÇâo.

Celtifica_se que EDÍISON JOSE MÀROSTICÀ & CIÀ Í,TDÀ (MÀTRIZ E AILTAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob c n' OO.313.432/OOAI-18, rÂo consre comc
inadlmplente no Banco Nacaone] de Devedores TrabaLhisl,a:r.
Certidão emitiCa com base ncs arts. 642-À e 883 À da ConsoLidaÇãc
das Leís do Trabafhc, acresce.r,ados pelas Leis ns.' 12.440/2Oll e

L3.461 /2A11 , e no Àto A7/2A22 da CGJT, de 21 de janeiro de 2A22.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilaCade dcs
Tribr-nâ i s do Trebalho.
No caso de pessoa juridica, a Cer:tidão atesta a empr:esa em rel-ê!êo
a todos os seus estebelecimentos, agências o,r faLieis.
À aceitaÇão dest-a certidão ccn.liciona-se à verificâÇão .le sua
autenticidade nô portal do Tribunaf Superior dc Trabalhc na
Internet (http: / /-'. fl.,. ts"L. jr.rs.br) .

Certidão emrl,ida gratuitamente.

INFoRMÀçÂo IMPoRTÀNTE
Do 3anco Nacional de Devedores Trabafhistas constem os daCos
necessáriôs à rdentrficaÇão das pessoas naturais e I ur:id.icas
inadimplentês perante a JustiÇa dc Trabelhô qLanto às obrigaÇões
esLabelecidas em sentenÇa condenatória trensirade em julgado ou em
acordlrs judacleis I,rabalhist.as, inclusive no ccacernente aos
recofhimentôs p r e v i d e n c i á r i o s , e honoráIios/ a custas, a
emolun.entos ou a reco.Ihir.entos determinaalcs em Iei; ou decorrentes
de execuÇãc de accrdos firmados peranr,e o l4inasterio Púb11co do
Trâbalho, Comissáo de ConcilieÇão Prévia ou demars tit.rlcs que, por
i_.oos .o eg-.l, .on :.-. o êxe ,_ o.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÁO

CERTIDÃO NEGATIVÂ

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: EDILSON JOStr MAROSTICA & CIA LTDA

CPF/CNPJ : 00.373.432l0001 -48

O Tribunal de Contas dâ União CERTII'ICA que, nâ presenle dâta, o (â) requeÍente
acima identiÍicado(â) NÁO CONSTÁ dâ relâção de responsáveis inidôneos para
pârticipàr de licitação na âdministrâção pública federal, por decisâo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 dâ Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para e,'nissão destâ certidão os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas cond€naçôes tenham tido seu
prazo de vigência expirado. bem corro aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razào
de interposição de recuÍso com efeito suspeDsivo ou de decisãojudicial.

CeÍtidâo emitida às l5: l0: l8 do dia 25103/2022, com validade de rinta dias a contar da
emissão.

A veracidad€ das informações aquiprestadas podem ser confimadas no sítio
https://contas.tcu. eov. bÍ/ordVf:p:lNA BIL ITA DO:5

Código de controle da ceÍtidão: EJP2250322151018

Atenção: qualquer msura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 02640457í-58

Certidão fornecida para o CNPJ/[,4F: 00.373.43210001-48
Nome: EDILSON JOSE MAROSTICA & CIA LTDA

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

Obs.: Esta CeÍtidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributá.ia, bem como ao descumprimento de obrigaçôes tributárias acessórias.

Válida até 2310712022. Fornecimento Gratuito

A autenticidadê desta certidâo deverá sêr confirmada via lnternet
www.fazêndê.or. gov. br

Énr da vê hérct Prbtca t2eo3Da22 15 a3 ?s)



MuNrcíPlo DE Nova LaRANJEIRAS
EsÍaDo Do PaRÁNÁ

CNPJ: 95 587.648/0001-12
Rua Rio Grandê do su:. nó 2122. Cênúo - CEP: 85350-000 - Fone: (42)

3637-1144

'-"" / I

,L
á

cennoÃo N EGATIVA 281 12022

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNTCIPAL COBRAR DÉBITOS CONSÍA'I ADOS
POSTERIORMENTE MESIVIO REFERENTE AO
PERioDo coNIPREENDIDO NESTA
cERTtDÃô.

CertiÍicâmos quê aré a pesêniê datá não êristê débiio tributáÍio vêncidô rolativo a êmpresâ con a Locâll2âçeo

VALIDAoE:19/06/2022 có0. auÍENTrcaÇÃo: 9zri?rJ2x2QEszc4xJ4u72

REQUERENTE: EDILSoN JOsE MARosTlcA & CIA PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFIcAçÃo

RAzÃo soctal: EotlsoN JosE vtaRosÍcA & cta LTDA . Epp

rNscR!çÃo EMPRESA

1571

CT.{PJ/CPF

00 373 43210001-48

tNscRtçao ESTADUaL

4590007710 03
ENDEREÇO

B!4 9EIE oE§EIEMEEA.§Nj - cÉNrRo - Rlo cuARANl cEP: 85380000 Nova Larâniêiras - PR
ATrylOADES

CornéÍcio vsreiista de prodltos alimenlicios en gera ou êspêclâlizâdo êm produtos a mentÍcios náo especificâdo§

Nova LârãniêiÉs,21 dê Ma.go de 2022

Emiridã põi <.EquphnaÍúbra
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DECLARAçÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA

coNDtÇÃo oE APRENDTZ

A empresa EDTLSON JOSÉ MARÓSTICA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob

N" CNPJ 00.373.43210001-48, por intermédio de seu representante lêgal, Sr. Edilson

José Maróstica, portador dâ cartêira de identidade no 4.034.438-1 PR ê 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 de dezêsseis anos em qualquer trâbalho, salvo na

condiçáo de aprendiz.

Nova Laranjeiras, êm 28 de março de 2022.

Yslii§'l^l'lil-$
EDI

Rêpresentante legal
EDILSON JOSE MARóSTICA & CIA LTDA



Câmara l\4unicipâl de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul nõ.2122,Cento-CEP| 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pr.{:ov.br / l e e is lat il o A c m n l Dr. qo v. br
Fone: \42) 3õ37-1242

MEMORANDO

Dê: Comissáo PêÍmanente de LicitaçÕes

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

Assunto: Dispensa de licitâçâo

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo de compra de gêneros

alimentícios e produtos de copa e cozinha, a fim de que seja emitido o competente

pârecer sobre essa dispensa de licitação, nos termos do a,l-.24, inciso ll, da Lei

8666/93 e Decreto 9.41212018.

Laranje;ras, em 28 de maryo de 2022.

MAICO IN

Presidente da Comi rmanente de LicitaçÔes



Dispõe sobrc-a possibilidade de dispensa de
ücitação. modalidade de contratação direta.

P4Ía contÍatação de ery
Gênero Alimenticio e prqdr]lqs dc- - Ç"-oqa_-s
Cozinha.

() pr'ocuraclrr ]rrridico subscrcr-rotc, na condiçio rlc assc.sor
irtcurnbiclo â pÍcst,lci() das ltilidrdcs dc alsscss()Íxment() iuriclico da (lârnerl clc

\rereaciores clc \r)r,n l-errnjcrras Pl{, r'cn epÍcscntilÍ o scu plrcccr juíclico sobLc o
pcciirlr clc dispcrist c1c licitacào, pare ,\cluisicio clc (lônclr r\limcntício (iopl c
( <v.inhl

(iumprc rcsslltlt rluc () prcscrltc p'.rÍcccr tcln cunhr) c\clL1siYiÍncotc
juridico, nào cabcnclo e cstc procutaclrt lnalisâr ()s xslicctos clc compctenui.r lucrrLc.L

c rdnrinistrrtirrr

li-n razio clisso, fi,i enelisrctr somentc, ()s âspcctos iudclicos do
PÍrccsso aclüinistrltivo cm lpLcco, i) (luxl etuilloranfc constl nurncrellr con 20
firlhes.

I l. (11. llcol()r.ndo sullsclito pelr l)rcsiclcnte ell (lrxrissào dc
l,icitacào Nlaicon Plrvin. dcrsclcvcrtir o otçamcnto meis bcnót-rco pltl e (iâmlra
I -ecishtir a.

- Fl. 02. Memorado subsclito pelo Presidente da Càman
solicitando que sejam tomadas as devidas providencias paÍa contÍetação de empresa
para aqúsição de materiais de higicnização.

Ir1.03. Memorando subsctito pckt Presidente da Comissão de
Licitação Maicon Ptovin, solicitando previsão de recursos dc ordem otçrmentirir.

- Fl. 04. Resposta do setor de contabi[dade iaformanclo a existência
cle previsào de recursos otçamentáúos para assegurar o pagamento dâ a<.1uisição dos
produtos deste procedimento.

Irl. 05 a 19. Documertos dc habilitação e regularidadc fiscal da
empÍcsa que ofertou o melhor orçamento comprovando as obrigaç da
emPresâ.

- FL 20. Memorando subscdto
Licitação Nlzricon Provin, solicitando parecer
dispensa de ücitação.

pelo Presidente a Comissão de
possibilirlarlc rlcjrrriclico sobre
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É o relatório.

Como toda regrâ tem suâ exceção, o F,statuto de Licitâçôcs permite

como ressalva à obngeçào clc licitar, e c(xrtrxtâçio direla lrrer'ós dc processos cic

disper.rsa e inexgtbilidade de licitação, descle que preenchiclos os reqrLisitos

previstos na lei.

Dispcasa dc licitação é a possibilidadc de celcbtação ditcta dc
coÍltrato cntÍc a Administração e o parúcular, nos casos estabelecidos no art. 24, d^
Lei 8.666/93.

Observr se o.re r lei enumerou exDressamente as hioóteses de
dispensa de licitação, se!<!o cslç,,tql]êr4!úa. Nrste seotido. as liçõcs clir

renomado Jessé Tores Pereira Júniorl:

"Âs hipóteses de dispeosabilidacle do art. 24 constitucm rol
taxativo, isto ó, a Administtação somentc poderá dispensat se de realizar a

competição se ocorÍente uma das situaçôes preústas na lci [edetal. Lei estadual,
municipal ou distrital, bcm assim rclplamento intemo da entidade vinculada não
podetá criar hipótese de dispensabilitlade".

Âlóm disso, ressalte-sc que, ncstes casos relacionados pcla
lclisl.lcio, há a clisclicionericcllclc cll r\clmlnistncào na cscoll-ia cle clispens.r Lrrr nl,
do ccrtame, devendo sempre lel,âr em contâ o ioteresse público. Muitis vczcs, o
administt:rdor opta pela dispensa, posto que, como aftrma o ilustre Maíçal Justcn
Fi1ho2, "os custos necessários à Jicitaçào ultrapassarão benefícios que deia poderão
act it".

O mestre MarcalJusten Filho3 versa precisamente sobrc os motivos
que levam a dispensa da Jicitação:

"a dispcnsa dc licitação terifica-se em situaçôes em que, embora
virir,cl cot-rpcticio cntrc pxrticulelcs. I ]icltecrio âfigufrl sc ir-rcr»n.eoie ntc .ro
interesse púbJico. (...). Muitas vezes, sâbe-se de atrtemão que a rclação custo-
benefício será deseguiübrada. Os custos necessários à licitacão rútrapassarão
beneÍicios cpe dela podcrão advir."

Para a professora Veta Lúcia Machadoa:

I PtlRl.lRA JLINIOR. Jcssó ToÍes. Co,nerr!Íios à lci das li.itaçôcs c conn'rtâçô.s (la
pública, 6. ed., Renovâr, Rio de JânÊirc, 2003, P. 102.

, ob. cit. P. 230
r ob. cit. P. 2t4
{ MACHADO DAVILA. Vera Lúcja. Temas Polêmicos sobÍe Licirações e

Ampl. Sâo Pâulo: Malheiros, 1995. P. 76.
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"a dispcnsa ó figura <.iuc iscnta â AdministÍação do reÍ{ulaÍ
ptocedimento iicitatório, apcsar de no campo fiúco sct viável a con.rpctiçào, pcla
cxigôncia de vários particulatcs <1uc podcriam ofcrta o bcm ou scn'iço."

É de se infcrir das transcrições acima que a dispcnsa de licitação,
prcvista no art.24 daLei8.666/93, só dcvc ocorrer por razões de intcresse púbtico,
como oo caso em anáIise. Obviamcntc, ncsscs casos, a realizaçâo da licitaçio viria
tào-somcntc sacrificar o intercssc público, motivo pelo qual o legislador conccdcu
aÔ admioistrador a faculdadc dc dispcnsar o ccÍtamc 11ôs casos cxpÍcssamcntc
prcvistos.

A I-ei o" 8.666/93, no inciso 11 do artigo 24, dispensa a licitação por
considerar que o valor cla cootratação oão compensa os custos paÍa a

Âdministração com o procedimento ücitatório.

Iissa dispcnsa pot vaLor (pcqueno valot) não pode i.dtrapassar a

10% do limite prcvisto para modalidadc convitc, r-ros casos de compras c outros
scrviços, dcsde .lue não sc refiram a parcclas de um mesmo serviço, compra ou
alicnação de maior r,rrlto que possam ser realizadas de uma só vez.

Conforme a Lei 8.666/93, a seguir citada:

At. 24. E disoensável a licirarào:

lee
refran a parce/a,t de an metma setuica, tunpro ot aliemçào de

maior wlta qrc po,rca *r realiqatla de ana ró ae4.

I)a análisc do dispositivo acima transcrito, constata-sc quc paÍa as

dcspcsas dc pequeno valor, nos tcrmos do ^rt 24, II, da Lei 8,666/93, a

administração podc dispcnsar o pÍoccsso licitatório, haja vista a simplicidadc c a

pcqrrcna releváncir dessls contrataçircs.

Isso por<1ue o legtslador cntendcu que o valor da contratacão, abaixo
dc RS i7.600,00 para seniços e compras c de llS 33.000,00 para obras e scn iços dc
cngenharia, não iustifica o dispôndio dc parccla significativa dc recurs<>s cm
r(orosos e minuciosos mccanismos dc controle - Decreto Lci 9.412/2018.

Assim, em observância aos princípios da eficiêocia, razoabiliclaclc,
da proporcionalidade e da economicitlacle, nas hipóteses dos i os I e II clo art.24
cla ler dc l-icitacõcsr o gestl)r p()clc clispcnstt o proccsso licitlt<'rri casos citaclos

U

lrcima.
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Sendo assim, considerando que os produtos a scrcm adqúridos

vislumbra-se que

(llbt' rcssrltat einch. cltrc í)s ()LLtr()s ()ÍçitnlcÍtt()s iinc\()' -1,'plqklq
básico sio supcriorcs .ro ()rcaircnt() da cmprcsl Edilson Marristica & CIA
Lf'DA, o quc dcnronstír quc l (-ollrissào i1c J.icitlçrio optou tâmbem
econr)miâ do .:rarir, oúblico. ,, .r . i...rLtr-r L ,,r'ci', r'.1 , r'r,,...1t . ,' .1,

dispensa licitatória.

rAinda consta dos âutos, que existe Íese^ra de recursos
oÍçâmentários p t 

^tc 
t com as despesas da contratacão dos serviços, conforme

dados forneciclos pelo setor de contabilidadc.

Ilm razão do exposto, obscrwando-se os aspcctos legais nos tcrmos
cla fundameotação acima, e considetando que o valor a ser contrataclo é inferior ao
limite estabclçido no inciso 11, att. 24, dt Lei 8666/93, nada se vislumbra que
possa irnpedfu â coÍrtratacão de forrna direta, dispensando se o processo licitatório
nos termos da lcgislação páttia.

I1 o parecer jurídico

S.N,IJ

Nova I-aranj
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càmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Centto - CEPr 85350-000

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

JUSTIFICATIVA

DrspENsA DE LTCTTAçÃO N.o 0612022 - CÂMARA MUNtCtPAL

Obiêto: "Aquisiçáo de gêneros alimentícios e produtos dê copa e cozinha".

;-.-.

O processo administrativo de contratação direta por dispensa de licitaçâo
fundamenta-se no Art.24,11 da Lei Federal no. 8.666/93 e Decreto 9.41212018, ondê
fixa os limites para as modalidades e dispensa de procedimentos licitatórios para
sêrviços e compras.

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

previsto na alÍnea "â", do inciso ll do artigo ânterior ê para alienaçóes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que não se reÍram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redacão

dâda pela Lei no 9.648. de 1998).
Considerando que a aquisição de gêneros âlimentícios e produtos de copa e

cozinha é necessária para o regular e bom funcionamento da Câmara Municipâ|. Após
análise do mênor orçamento recebido, cujo valor é adequado âo mercado e se
apresenta de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, veriÍicou-se a
documentação da êmpresa, que encontra-se em dia com suas obrigaçôês fiscais; e
assim, resolveu-se pela contração da Andêrsôn Bittencourt Supermercado CNPJ
08.342.8211OO01-18, que aprêsentou orçamento no valor de Rg 5.000,70 (cinco mil
rêais e setenta centâvos) que seÍá pago conÍorme a aquisiçáo dos produtos e
mediante emissão de nota flscal.

Laranjeiras, 28 de maÍço de 2022.

IN
Presidente da nente de Licitaçóes

j.cL.-,,.,- +.l- -i ú À\ ..r
SOLANGE-DE FATIMA ALMEIDA eorlo fuierosxr

Membrol\ilem bro



Câmâra ftíunicipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

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

E-mâil: contato@!Ed.!! g9t-bt / leeislativo@cmnt.pr.eov.br
Fone'. \42) 3637 -1202

DISPENSA DE LtC|TAçÃO No. O6t2O22 - Càmaru Municipat

RÂTIFICAÇÃO E ADJUDICAçÃO

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

atribuiçóes legais, e com base nos despachos, justificativas e parecerjurídico, anexos,

RATIFICA a Djspensa de Licitaçáo nô 0612022 - Càmata Municipal, cujo objeto é a

aquisição de gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinha para a Câmara

Municipal e ADJUDICA os itens da empresa Edilson José Maróstica & CIA LTDA

CNPJ 00.373.4321000148, que apresentou orçamento no valor de Rg 9.073,98 (nove

mil e setenta e três reais e noventa e oito cêntavos), sendo esse valor pago conforme

a âquisiçáo dos produtos e mediante emissáo de nota fiscal.

Nova Laranjeiras, 28 de março de 2022.

DI SANTOS
Presidente de Nova Larânjeiras


