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CRUZ MACHADO - PR Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Departamento Municipal de Cultura 

Av: Avenida Vitória 	Bairro: Centro 	Cidade: Cruz Machado 

Telefone: (42) 3554-1222 E-mail: cmculturaç©hotmail.com  

Solicitação n05612018 
Data: 

0511212018  LJt 
- 

PEDIDO PARA AQUISIÇÃO  DE MATERIAL EIOU SERVIÇO/ 

Unidade solicitante Secretaria Municipal de Educação 
Departamento solicitante Departamento Municipal de Cultura 
Responsável pela solicitação Giovani Scibor  
E-mail cmculturathotmail.com  
Telefone  (42) 3554-1222 	Ramal - 224 
Data 1510512018 
Material 

{ 
CONSUMO 
PERMANENTE 

Serviço XC TEMPORÁRIO 
CONTINUO  

1. OBJETO 

Item Descrição dos itens com especificações (int. un. Valor estimado 
unidade 

Valor estimado 
total 

01 Contratação de empresa Escola de 01 Unidade 
Chimarrão para prestar serviços na 
ya Festa da erva Mate de Cruz 
Machado - PR, sendo no dia 16 de 
dezembro de 2018, no período da 
manhã e trade;  

2. JUSTIFICATIVA DA COMPRA/CONTRATAÇÃO 

O presente pedido justifica-se por sua necessidade e utilização no 

desenvolvimento das atividades do Departamento Municipal de Cultura, no 

evento 7 11  Festa da erva Mate e Finais dos Jogos Municipais de Cruz Machado. 

3. LOCAL E HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO BEM/SERVIÇO 

A entrega dos materiais deve ser feita no Departamento Municipal de Cultura 
de Cruz Machado, situado a Avenida Vitória, n 0129, anexo a Biblioteca 

Municipal Helena Kolody. No horário das 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 

horas. 

4. PERÍODO OU DATA DE UTILIZAÇÃO 



Período de utilização de 01 (um) ano; 

5. NECESSIDADE DE AMOSTRA? 

( ) Sim 	(X) Não 

000002 
Quais 
itens: 

6. QUEM RESPONDE PELOS ESCLARECIMENTOS QUE POSSAM SURGIR 
APÓS OU DURANTE O CERTAME. 

Nome: Giovani Scibor 
Telefone: (42) 3554-1222 
E-mail: cmcultural@hotmail.com  

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER UTILIZADA E A FORMA DE 
PAGAMENTO 

Dotação:2032 	Unidade: 304 
Promoções Culturais 

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

A obrigação da contratada se refere a ;entrega dos materiais, nos ` prazos 
estabelecidos por este °'Departamento, bem como certificar a qualidade dos 
mesmos. 

9. DOCUMENTOS QUE JULGUE IMPORTANTE PARA COMPROVAÇÃO DE 
• 	COMPETÊNCIA TANTO NA AQUISIÇÃO DE BENS QUANTO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

10 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E CONFERENCIA DOS 
MATERIAIS 

Nome: Giovani Scibor 
Telefone: (42) 3554-1222 
CPF: 052.122.619-88 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

As'. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 
rNPJ 163391iRRI0001 -09 - Cruz Machado - PR 

Exmo. Sr. Euclides Pasa 

PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

	

Comunicado a Autoridade Superior 	Ü0000Z 

Assunto: Justificativa da Contratação. 

Exposição: Contratação de empresa representante da escola do chimarrão para o evento 7a 
Festa da Erva Mate e 66 0  Aniversário do município. 
Breve relato: Tendo em vista a proximidade do evento 78  Festa da Erva Mate e 660  Aniversário 
do município de Cruz Machado nos dias 14, 15 e 16 de dezembro do corrente ano, foi solicitadõ• 
a este Departamento de Compras e Licitações a contratação da empresa representante da 

11 

Escola do Chimarrão" para participar do evento citado acima. A empresa se propõe  a fazer o 
resgate da cultura da erva mate e chimarrão, explorando o aspecto social, as propriedades 
medicinais, seus benefícios e exposição de até 36 modelos diferentes de chimarrão. A empresa 
contratada se responsabilizará pela estrutura do ambiente, bem como a estrutura de 

• aquecimento de água, disponibilizará erva mate, cuias e garrafas térmicas para o evento, 
disponibilizando ainda a equipe com pessoal habilitado a fazer e ensinar os modos de preparo 
do chimarrão. Sendo o valor total para esta contratação de R$ 4.940,00 (Quatro mil novecentos 
e quarenta reais) 

• 	Pedimos o deferimento e ratificação do Prefeito para continuação desta contratação. 
Vera Benzak Krawczyk 
$ Pazenda.~ente 

DenflWfl 

• 	 Vera Maria Benzak Krawczyk 
• 	 Presidente da Comissão de Licitações 

RATIFICO nos termos do artigo 26 0  da Lei n 8666193 a decisão a mim submetida 
• mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos. 

Por fim, publica-se. 	 • 	 • 

Cruz Machado (PR), 05 de Dezembro de 2018. 	 • 	• 

• 	• 	 Euclides Pasa 	• 	 • 	• 
• 	 Prefeito 	 • - 



ESTADO DO PARANÁ 
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ: 	76.339.68810001-09 

Av. Vitoria, 167 

C.E.P.: 	84620-000 	- Cruz Machado - PR 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACÂO 

aoQO4 
O(a) Prefeito Municipal, EUCLIDES PASA, no uso das atribuições que lhe confere a legislaçâ°ó em vigor e 

suas alterações legais, resolve: 

01 -Autorizara abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - ProcessoNr.: 26812018 

B - Modalidade: inexiglbihdade de Licitação 

C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

D - Forma Pgto.! Reajuste: 
E - Prazo.Entrega/Exec.: 2 dias 

F - Local de Entrega: AVENIDA VITÓRIA 

- Urgência: 
H - Vigência: 3 meses 

- Objeto da Licitação: contratação da empresa 'Escola do Chimarrão' para participar do evento 73  Festa da Erva Mate de Cruz Machado no 
dia 16 de dezembro de 2018. 

J - Observações: 	Contratação da empresa "Escola do Chimarrão" para participar do evento 73  Festa da Erva Mate de Cruz Machado no 
dia 16 de dezembro de 2018. 

1< - Convidados: 

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

IDespesa 1 	Código da Dotação 	1 	Descrição da Dotação 	 1 Compi. do Elemento 1 Valor Previsto 

06.02.2.076.3.3.90.39.00.00.00.00 Organização e Promoção de Festividades Municipais 	3.3,90,39.23.00.00.00 	 4.940,00 
•1 1 

	 Fonte de Recurso: 1504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr 

Total Previsto: 	 4.940,00 

Cruz Machado, 10 de Dezembro de 2018. 

----------------------- 

PREFEITO MUNICIPAL 



/ 
a 

Prefeitura  
Comissão Permanente de licitações 

Solicitação de Parecer Contábil 

Solicitação 26812018 

	 000005 

Venho através do presente, solicitar PARECER CONTÁBIL em 

atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Contratação da 

empresa "Escola do Chimarrão" para participar do evento 7a  Festa da Erva 

Mate de Cruz Machado nos dia 16 de dezembro de 2018. 

PREVISÃO 

DE 

SERVI 

TOTAL APROXIMADO 

Cruz Machado, 10 de dezembro de 2018 

Vera Benzak KrawczYk 
$ea Pnenda e Plan*meflto 

— 26wzU17 
Requisitante. 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Vitória. 251 - ['Andar - Centro - CEP; 84.620-000 - rei: (42) 3554-1222 

Cruz Machado - Pr 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Av. Vitória, 2511 Centro 84620-000 

(42) 3554-1222 
www.pmcm.pr.gov.br  

Cruz Machado, 10 de Dezembro de 2018. 

jilifli!].' 

Parecer Contábil 33912018 

Referente à Solicitaçáo-26812018 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Em Atenção à solicitação da Sra. Vera Maria Benzak, presidente da Comissão Permanente 

de Licitações, para verificar a existência de recursos orçamentários- 

Certifico que: 

(X ) - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ôes) 

especificada (s) abaixo (s); 

- NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das Obrigações; 

- Despesas Extra Orçamentária; 

Recursos orçamentários; 2018 

Cód. 
Reduzido 

Unidade 
Orçamentária 

Projeto! 
Atividade 

Elemento Despesa Recurso Saldo Disponível Valor Previsto 

308 06.02 2.076 3.3.90.39.00.00.00 1.504 R$ 50.000,00 R$ 4.940,00 

Total R$4.940,00 

q/ / 	
Jefferson R. Mazur 

Contador 
('.RC. PR nRr447/fl-R 



-47 
Escola do Chimarrão 	 000007 

Tão bom quanto tomar, é saber fazer! 

Pelo presente, encaminhamos orçamento para atender o seguinte evento: 

72 Festa da Erva-Mate de Cruz Machado 

Data: 1611212018 

Horário de atendimento: integral 

Local: Cruz Machado - PR 

o 	Desenvolvimento: 

- Montagem de estande externo - veículo motorcasa adaptado e/ou interno; 
- Exposição de até 36 modelos de Chimarrões; 
- Fazer e ensinar a fazer Chimarrão, nos seus diversos formatos; 
- Dissertar sobre aspectos históricos, culturais e sociais, a magia da integração; 
propriedades nutritivas; dicas sobre o manejo; ligação com a cultura Gaúcha; o Chimarrão 
e a Erva-Mate na América do Sul e no cenário internacional; 
- Estrutura para aquecimento de água em grande escala; 
- Disponibilização de erva-mate aos presentes; 
- Disponibilização de cuias para Chimarrão e garrafas térmicas aos presentes; 
- Mobiliário rústico com bancos em madeira, roda de carreta, pelegos, balcões de 
costaneira, chaleira e cuja de Chimarrão em versão aumentada; 
- Distribuição de material impresso com o modo de preparo do Chimarrão, formas de 
preparo, benefícios e outras informações (folder institucional); 
- Projeção visual HO de mEdia - eventos internos, congressos, palestras; 
- Gramado sintético e tapetes em couro; 
- Estrutura completa de áudio profissional; 
- Equipe com pessoal habilitado a fazer e ensinar o preparo do Chimarrão, além de 
explanações acerca do mesmo. 

Valor/diária: R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) 	 -- 

Combustível: R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais) 

Total: R$ 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais) 

Venâncio Aires (RS), 24 de outubro de 2018. 

Pedro José Schwengber 
Diretor Execiutivo 

Escola do Chimarrão 

Rua iacoh Becker, n2 881, Centro de Venâncio Aires (RS) CEP 95.800-000 - Fone (51) 



joSa 	Prefeitura Municipal de Cruz Machado-PR 
WC 
IT 1~1 Avenida Vitória, 251, Centro, Cruz Machado/PR. 

Telefone: (42) 3554.1222 
-. 	 CNPJ n° 76.339.68810001-09 

PARECER JURÍDICO N° 225/2018 

MODALIDADE: lnexigibffidade N°: 036/2018 

PROCESSO N°: 247/2018 

Foi remetido para a apreciação desta Procuradoria o Processo de 

Inexigibilidade referente à contratação da Empresa "Escola do Chimarrão" para participar 

do evento da 7° Festa da Erva Mate de Cruz Machado no dia 16 (dezesseis) de dezembro de 

2018. 

A Inexigibifidade é uma hipótese em que a competição é inviável, ou seja, 

impossível de ser realizada, sendo este seu traço nodal, possuindo previsão no art. 25, TIL 

da Lei 8.666/93, o qual transcrevemos abaixo: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição. 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

Ainda, o presente processo foi devidamente observado no que refere ás 

exigências constantes no art. 14 da lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, quanto há existência 

de previsão dos recursos de ordem orçamentária para cobrir a obrigações decorrentes da 

contratação. 

Infere-se daí que desde que comprovada à exclusividade do fornecedor a 

licitação é inexigível. Portanto, da análise dos atos e termos do presente procedimento, 

conclui-se que o mesmo encontra-se revestido das formalidades legais, desta forma, essa 

Assessoria posiciona-se pela legalidade da inexigibilidade em tela, conforme os 

fundamentos anteriormente aduzidos. É o Parecer. 

Cruz Machado/PR, 11 de dezembro de 2018. 

DO MUNICIPIO 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
-- 

	

Estado do Paraná 

f4% 
	

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado - PR - CEP: 84620-000 - Te).: (42) 3554-1222 

000009 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

o 	 N° 36/2018 

OBJETO: 

CONSTITUI OBJETO DESSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DA 
EMPRESA "ESCOLA DO CHIMARRÃO" PARA PARTICIPAR DO EVENTO 7" FESTA DA 
ERVA MATE DE CRUZ MACHADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018. 

0 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

1 T ai 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
Av. Vitória, 251 — Centro — Cruz Machado —PR— CEP: 84620-000—Tal.: (42) 3554-1222 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 36 /2018 A fl 
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESSA INEX1GIBILIDADE DE LICIaVÃO 
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "ESCOLA DO CHIMARRÃO" PARA PARTICIPAR DO 
EVENTO 72  FESTA DA ERVA MATE DE CRUZ MACHADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 
2018. 

A Secretaria de Administração em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura visa à 
Contratação da empresa "Escola do Chimarrão" para participar do evento 72  Festa da Erva Mate de Cruz Machado no 
dia 16 de dezembro de 2018. Dessa forma, vem proceder à abertura de processo de Inexigibilidade de Licitação, 
fundamentado no Art. 25, Inciso III da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 9.648/98. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Tendo em vista a proximidade do evento 72  Festa da Erva Mate nos dias 14, 15 e 16 de dezembro do corrente 
*ano, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicita a contratação da empresa "Escola do Chimarrão" para 

participar do evento citado acima. A empresa se propõem a fazer o resgate da cultura da erva mate e chimarrão, 
explorar o aspecto social, bem como as propriedades medicinais do chimarrão, exposição de até 36 modelos diferentes 
de chimarrão, dentre outros. Dessa forma, cabe destacar que o principal objetivo é incentivar a comunidade da 
importância do chimarrão, esclarecendo os mais variados aspectos do hábito salutar desta bebida, divulgando para o 
público alvo a história desta e seus benefícios. A empresa contratada se responsabilizará pela estrutura do ambiente, 
bem como a estrutura de aquecimento de água, disponibilizará erva mate, cujas para chimarrão e garrafas térmicas para 
o evento e ainda a equipe com pessoal habilitado a fazer e ensinar os modos de preparo do chimarrão. 

A justificativa para a utilização desta modalidade é fundamentada no Art. 25, Inciso ITT da Lei n° 8.666/93 - Lei 
das Licitações. 

RAZÃO DA ESCOLHA 

A empresa foi pesquisada e considerada adequada, por atender as necessidades especificas e logísticas e 
ontém condições legais para realizá-lo. Dadas as condições apresentadas, a escolha recaiu para a empresa RTP 
ONSULTORJA DE EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 07.369.253/0001-86, localizada em Venâncio Aires, 

Rio Grande do Sul. 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Os valores cotados estão compatíveis com os valores de mercado para este objeto, perfazendo um 
montante de R$ 4.940,00 (Quatro mil novecentos e quarenta reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato/aquisição correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Unidade Orçamental: 05.01 
Projeto/Atividade: 2.057 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
3k2ip Av. Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado —PR— CEP: 84620-000 - Te!.: (42) 3554-1222 

DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação, será necessária a apresentação dos documentos conforme abaixo relacionados: 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante; 
4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante; 
5. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de 

Débitos - CND); 
6. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 
7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei n° 12.440/11. 

DAS SANÇÕES 

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas 
na Seção II do Capítulo 11/ da Lei Federal n.° 8.666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL 

A presente Inexigibilidade encontra respaldo legal no Art. 25 da Lei n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 
9.648/98: 

"Artigo 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição: 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública. 

DA RESCISÃO 

Para a rescisão do contrato, aplicar-se-à no que couber as disposições previstas no Art. 77 ao 80 da Lei Federal 
n.° 8.666/93. 

DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste 

instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. 

ANEXO DO EDITAL 
Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo: 



Prefeitura Municipal de Cruz Machado 
a 	 Estado do Paraná 

Departamento de Compras e Licitações 
LJii!u2t:__t__3 As. Vitória, 251 - Centro - CruzMachado —PR - CEP: 84620-000 - Tel.: (42) 3554-1222 

a) Anexo 1- do Objeto 	 000012 
b) Minuta do Contrato 

Encaminha-se o presente à apreciação deste Setor Jurídico para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei 

8.666/93. 

Cruz Machado, 10 de dezembro de 2018. 

(2 L 
Prefeito 

EUCLIDES PASA 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO 

Av. Vitória, 251 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000 
CNPJ 76.339.68810001-09 - Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

000013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 268/2018 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°36/2018 - PMCM 

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: RTP Consultoria de Eventos Ltda - ME 

OBJETO: Constitui objeto dessa inexigibilidade de licitação a contratação da 
empresa "Escola do Chimarrão" para participar do evento 7'  Festa da Erva Mate 
de Cruz Machado no dia 16 de dezembro de 2018. 

VALOR TOTAL: R$ 4.940,00 (Quatro mil e novecentos e quarenta reais) 

PRAZO DE CONTRATO: 3 meses. 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 25, Inciso III 

• __________ 
CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Município de Cruz Machado 	 RTP Consultoria de Eventos Ltda - ME 



wil 



a 	e 

1. Apresentação 

O Instituto Escola do Chimarrão nasceu de um projeto sociocultural 
independente, que tinha como objetivo inicial a divulgação do chimarrão em suas

U 990 5 diversas formas, bem corno aspectos de sua origem, história, usos e costumes e  
propriedades medicinais , e sociais 

A partir de Novembro de 2004, o projeto transformado em ONG, abre 
seus horizontes e passa à divulgar o chimarrão e seus benefícios não apenas aos 
gaúchos, mas ao mundo São mais de 10 anos de trabalho, com participação efetiva 
em inúmeros eventos por todos os recantos do Rio Grande do Sul, e outros estados do 
Brasil, além de uma viagem a Europa em Outubro de 2005 para divulgação da cultura 
gaúcha e fundação de um CTG (Centro de Tradições Gaúchas) em Paris. 
Esse currículo cultural se fortalece através da credibilidade proporcionada pelas 
parcerias conquistadas ao longo dos anos que apostam e investem no trabalho 

• realizado pelo Instituto Escola do Chimarrão. São empresas de grande 
reconhecimento no mercado como Carrefour, Ferrari Consultoria Tributária, Ultragaz, 
Dimelthoz, ChurrascariaXento Haragano (São Paulo), além de várias empresas locais, 
e também órgãos públicos como a Polícia Federal do Rio Grande do Sul, Secretarias 
Estaduais e Governo do Estado. 

O reconhecimento ao trabalho da Escola do Chimarrão pode ser 
comprovado através das,,ncontáveis matérias divulgadas nos meios de comunicação, 
todas elas promovidas pd,Ê mEdia espontânea. São matérias em jornais de grande 
circulação como o jornal Zero Hora e outros, jornais locais, revistas, inclusive de 
tiragem nacional como e o caso da Veja, programas de televisão como Jornal 
Nacional, Rota 36 (TV COM), Estúdio 36 (TV COM), Ana Maria Braga, Jornal do 
Almoço, Bom Dia Rio Grande, Tudo em Dia (RECORD), Pampa e Cerrado (TV 
Brasília), entre outros. 

A realização do trabalho se da através de montagem do stand no evento 
a ser realizado. O espéço utilizado é disponibilizado pelo contratante, servindo o 

. ônibus adaptado que foi doado pela Policia Federal ao Instituto como ambiente de 
atendimento. O mesmo recebeu toldos que servem de sala de trabalho durante a 
participação nos eventos. A montagem do ambiente caracterizado com temática 
regional e feita pela equipe da Escola do Chimarrão, onde são expostos ate 36 
modelos diferentes de preparo do mate, é realizado o fornecimento de erva-mate e 
água quente gratuitamente a todos os participantes e visitantes do evento, e são 
fornecidas por meio de elanaçôes, as mais diversas informações sobre os mais de 
500 anos de história da erva-mate e do chimarrão, bem como seus benefícios físicos, 
medicinais e sociais As atividades são desenvolvidas por uma equipe devidamente 
treinada, onde todos os atendentes trabalham pilchados e, é disponibilizado 
equipamento de som pára a realização das oficinas e sonorização do ambiente. 

O publico participante recebe informações curiosas sobre este habito tão 
salutar que está incutido em nosso cotidiano e que muitas vezes não dispõe do 
merecido reconhecimento, alem de aprender na pratica, formas simples de preparar a 
bebida mais tradicional e característica dos gaúchos através das oficinas realizadas 



no evento. 
Outra modalidade importante de trabalho, são as visitas realizadas às 

escolas do município, que devem ser pré-agendadas, onde são realizadas palestras 
com aulas teóricas e práticas aos alunos participantes. Durante estas palestras é 
realizada a Dinâmica da Vida, projeto de cunho preventivo, que objetiva o alerta aos 
jovens e adolescentes sobre o uso de entorpecentes lícitos e ilícitos e que tem o apoio 
da Polícia Federal. 
Mais informações na página. www.escoladochimarrao.com.br . 	 0000 6 

2. Objetivos 

- Fazer o resgate da cultura da erva-mate e chimarrão, (os 500 anos da erva-mate) 
- Explorar o aspecto social,(a magia da integração) 
- Propriedades medicinais do chimarrão, (que são muitas!!!) 
- Chimarrão com arte, (Exposição de até 36 modelos diferentes) 
-Agregar novos consumidores à erva-mate, na forma de chimarrão, chá ou outras 
formas de consumo. 
- Difundir o hábito salutar dó chimarrão a quem procura por saúde e qualidade de vida. 

3. Principais Eventos 

- Expointer - Esteio - RS 
- Expoagro Afubra - Rio Pàrdo - RS 

I -  Rua da Cidadania - Diversas cidades do Rio Grande do Sul 
- Reponte da Canção Gaúcha - São Lourenço do Sul - RS 
- Estação Verão SESC - Litoral do Rio Grande do Sul 
- Fenachim - Vertâncio Aires - RS 
- Autopar - Curitiba - PR... 
- Festival da Mentira - Nova Bréscia - RS 
- Expofeira - Camaquã - RS 
-Expotchê - Brasília - DF 
- Maturidade Ativa SESC —:Torres - RS 
- Fejão - Sobradinho - RS:. 
- Festa do Milho e do Feijão Souza Cruz - Vale do Rio Pardo - RS 
- Festa da Ovelha - Encruzilhada do Sul - RS 
-Semana do Meio Ambientá General Motors (GM) - Gravataí , entre outros. 
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S. Metas e Público Alvo 
099.4 

A meta é atingir o máximo de pessoas possível, difundindo e divulgando o chimarrão 
por suas propriedades e  benefícios- Em 2008, foram mais de 279.000 pessoas que 
tiveram contato direto com a Escola do Chimarrão, para 2009 a meta é superar 
300.000 pessoas. 
O perfil do público alvo  amplo, e sé volta a pessoas de todas as faixas etárias, que 
buscam qualidade de vida e hábitos saudáveis, além de curiosos sobre o chimarrão e 
a cultura gaúcha. Outro enfoque a ser dado, é o trabalho realizado com crianças e 
adolescentes, abordando o tema do mate como hábito e cultura salutar e de 

. prevenção ao uso de drogas. O número de pessoas atendidas varia de acordo bom o 
número de participantes e foco do evento, mas constantemente, o stand da Escola do 
Chimarrão é um dos mais visitados (ou o mais visitado!), nos eventos onde participa. 

6. Anexos 

Conteúdo Programático desenvolvido. 

Em caso dó dúvidas ou contato, ligar para 51 9214 6562 - Sr. Pedro José 
Schwengber, ou pelo e-mail pedro(ãescoladochimarrao. com . br 

Atenciosamente, 

Pedro José Schwengber 
Diretor Executivo Instituto Escola do Chimarrão 
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DINÂMICA DA VIDA. 
Projeto de Prevenção ao uso de drogas entre crianças e adolescentes, desenvolvida por 

meio de atividade prática, onde os alunos interagem com o instrutor. Como mensagem final, ressalta-se 
a importância de hábitos saudáveis através do seguinte dizer: 
"Se quiseres erva, ceva um chimarrão. No sabor desta bebida, terás muitos parceiros e viverás a 
pura tradição. - Drogas NÂÓI!!" 

PROPRIEDADES MEDICINAIS E NUTRITIVAS DA ERVA-MATE. 	
000019 

Análises e estudos sobre a erva-mate tem revelado uma composição que identifica 
diversas propriedades benéficas ao ser humano, pois estão contidos nas folhas da erva-mate 
alcalóides ( cafeína, teofihiná, teobromina, etc.,.), ácidos fólicos e cafeico (taninos ), vitaminas (A, BI, 
B2, C, e E), sais minerais (alumínio, ferro, fósforo, cálcio, magnésio, manganês e potássio), proteínas 
aminoácidos essenciais ), glicídeos  ( frutose, glucose, sacarose, ...), lipídios ( óleos essenciais e 
substâncias ceráceas ), além de celulose, dextrina, sacarina e gomas. Por tudo isso, a erva-mate é 
considerada um "alimento quase completo", contendo a maioria dos nutrientes necessários ao nosso 
organismo. 

O consumo dá erva-mate está relacionado também ao poder que ela tem de estimular a 
atividade física e mental, atuando benéficamente sobre os nervos e músculos, combatendo a fadiga, 
proporcionando a sensação de saciedade, sem provocar efeitos colaterais como insônia e irritabilidade 

apenas pessoas sensíveis aos estimulantes contidos na erva-mate podem sofrer algum efeito 
colateral ). A erva também atua sobre a circulação, acelerando o ritmo cardíaco e harmonizando o 
funcionamento bulbo medular. Age sobre o tubo digestivo, facilitando a digestão sendo diurética e 
laxativa. É considerada ainda um ótimo remédio para a pele e reguladora das funções cardíacas e 
respiratórias, além de exercet:importante papel na regeneração celular. 

Assim, os pesquisadores concluíram que o mate contém praticamente todas as 
vitaminas necessárias para sustentar a vida, e que a erva-mate é uma planta indiscutivelmente 
especial, já que é muito difícil,  encontrar em qualquer lugar do mundo outra planta que se iguale ao seu 
valôrnutricional. 

BENEFÍCIOS DA ERVA-MATE 
- Digestiva 
- É um moderado diurético. 
- Estimulantedas atividades fiéicas e mentais 
- Auxiliar na regeneração celular 
- Elimina A fadiga 
- Contém vitaminas - A, BI, 82, C E E. 
- É rica em sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, potássio, manganês. 
- É um estimulante natural que não tem contra-indicações 
- É vaso-dilatador, atua sobre A circulação acelerando O ritmo cardíaco. 
- Auxiliar no combate ao colesterol ruim (Idi), graças a sua ação antioxidante. 
- Por ser estimulante possui também poderes afrodisíacos, graças a vitamina "e" presente na erva. 
- É rica em flavonóides (antioxidantes vegetais) que protegem as células e previnem o envelhecimento 
precoce, tendo um efeito mais duradouro pela forma especial como se toma o mate. 
- Segundo o médico pesquisador, Dr. Oly schwingel, é indicado o uso do mate de 2 a 3 vezes ao dia. 
- Previne a osteoporose, fortalècendo a estrutura óssea graças ao cálcio e as vitaminas. 
- Contribui na estabilidade dos sintomas da gota (excesso de ácido úrico no organismo) 
- É rico em fibras que contribuem para O bom funcionamento do intestino. 
-Auxiliar em dietas de emagrecimento 
- Atua beneficamente sobre os nervos E músculos. 
- Regulador das funções cardíacas e respiratórias 
- É considerado um "alimento quase completo", pois contém A maioria dos nutrientes necessários para 
sustentar A vida. 
- Segundo o instituto pasteur da frança e a sociedade científica de paris, não existe no mundo outra 
planta que se iguale á erva-mató em suas propriedades e seu valor nutricional. 
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O FATOR HUMANO E SOCIAL DO CHIMARRÃO 

O chimarrão oferece muito mais do que apenas benefícios físicos e mentais. 
Proporciona conhecimento, troca, partilha, diálogo, vivência, experiência, cultura, tradição e 	900 sentimentos nobres, além de uma infinidade de propriedades medicinais que tratam do corpo. 
O chimarrão em suas diversas formas enriquece o dia a dia de seus consumidores, pois, mateando 
souto, o homem se volta aos seus anseios, suas dúvidas e é no silêncio do mate que encontra um 
companheiro que, calado, responde a todas as suas perguntas. 
É na Roda de Mate, que se trocam experiências, os mais velhos contam aos jovens causas de 
antigamente e a história vai pássando, de boca em boca, de geração a geração. É também durante a 
Roda de Mate que a família éé reúne e, em comunhão, partilha de um hábito tão completo. Conversa, 
resolve seus conflitos, convivê e cresce unida. Filhos se espelhando nos pais, que outrora, numa roda 
como aquela, se espelharam em seus pais. E é assim que nossa cultura e tradição são passadas. 

Assim,o Mate, também é um símbolo da Liberdade, Igualdade e Humanidade, pois, 
numa Roda de Mate, todos são iguais. Peão e patrão, rico ou pobre, indiferente de raça, cor, religião ou 
posição social. Todos tomam da mesma cuia e da mesma bomba num silencioso tratado de paz, 
respeito e união, numa aliança que não tem começo ou fim. 

Diz-se que não existe nada mais universal do que o regional. E o chimarrão é uma 
linguagem universal que todos nós, da América do Sul, nascemos sabendo falar. Nós mateamos desde 
piás. Muitas vezes, nem sabemos porque ou de onde vem este hábito e seus valores, mas desde muito 
pequenos, sabemos o que fazer. 
Segundo o médico pesquisador Dr. OIy Pedrinho Schwingel, a erva-mate age beneficamente sobre o 
sistema nervoso central, por isso, os usuários do mate são menos propensos ao uso do álcool e 
drogas, vícios que desestruturam a sociedade em que vivemos, destruindo as famílias e corrompendo 
os homens. 
Por isso, e por todos os benefícios da erva-mate, é que nós acreditamos que vale a pena estimular o 
uso do chimarrão, como cultura que agrega e valoriza o ser humano e como hábito, que fortalece e 
mantém vivas nossas tradições. 

OS DEZ MANDAMENTOS Db  CHIMARRÃO 

1 -NÃO PEÇAS AÇÚCAR N.O MATE 

2 -NÃO DIGAS QUE O CHIMARRÃO É ANTI-HIGIÊNICO 

3 -NÃO DIGAS QUE O MATE ESTÁ QUENTE DEMAIS 

4 -NÃO DEIXES UM MATE PELA METADE 

5 -NÃO TE ENVERGONHES 'DO "RONCO" NO FIM DO MATE 

6 -NÃO MEXAS NA BOMBA:: 

7 -NÃO ALTERES A ORDEM EM QUE O MATE É SERVIDO 

8 -NÃO DURMAS COM A CUIA NA MÃO 

9 -NÃO CONDENES O DONO DA CASA POR TOMAR  O PRIMEIRO MATE 

10-NÃO DIGAS QUE O CHIMARRÃO DÁ CÂNCER NA GARGANTA 

(PÉRCIO DE MORAES BRANCO) 

20 



0 

TRÊS MANEIRAS DE CURTIR (CURAR) SUA CUIA 	

900021 
1 - Prepare um chá de Macela (marcela) bem forte e a noite coloque dentro da cuia a ser curtida 
adicionando ainda, um pouco de flores de macela (marcela) dentro do porongo Deixe essa infusão 
dentro da cuia por aproximadamente 12 horas, para que o porongo absorva o sabor do chá Depois 
Lave a cuta com água fervente, e ela estará pronta para o uso 

2— Cura-se uma cuia enchendo-a de erva-mate pura ou misturada com cinza vegetal e água quente 
Este piro deve permaneceror dois ou três dias, sempre úmido, para que o gosto da erva-mate acabe 
impregnando o porongo A cinza é para dar maior resistência ao porongo 
Passado o tempo determinado, retira-se a erva-mate da cuja raspando com uma colher, para eliminar 
todos os resíduos. 
Enxágüe a cuia com água quente, e ela estará curada ou curtida, pronta para o uso. 

3-. Muitas vezes quando o põrongo é macio demais ou a cuja já curtida fica muito tempo sem uso, ela 
pode adquirir um sabor desagradável de cuia azeda, para corrigir este problema passe mel em todo o 
interior da cuja, coloque álcool, e coloque fogo, deixando que o álcool queime até o fim, após este 
processo, enxágüe a cuia com água fervente, e ela novamente poderá ser usada sem problemas 

Videos Didáticos 

- Motivacional - O vôo das 

- Histórico - Os 500 anos d 
	

ção dos processos cia Erva-Mate. 

e 

-Exposição: 

-Até 36 modelos diferentes de preparo do chimarrão 

 

-Demonstrações Práticas: 
-Além dos modelos da Exposição, demonstração do preparo do chimarrão de 11 segundos. 
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2. Alteração contratual de RTP CQNSULTQEÀ4i 'E EVENTOS Lra4. - Ø'0 022 
ONPJ n° 07.369.253/000-l-$G Ní3 n,' 439$sQ894  

8_ 	Resolvem ainda os quotistas, Consolidar o Contrato Social da sociedade, 
que passará pois, a partir desta data, a se reger pelas seguintes cláusulas e condiçes: 

Consolidação do Contrato Social de RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA -ME" 

Cláusula 1— DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE e FORO 
A sociedade gira sob a Denominação social "RTP CONSULTORIA DE EVENTOS 

LIDA. - ME", e tem sede e foro jurídico na Rua Jacob Becker, ri 0  881, centro, na cidade de 
Venancio Aires - RS, CEP 95800-000. 

Cláusula li - OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem por objeto social as atividades de Consultoria, Organização, 

Produção e Promoção de Eventos Culturais (CNAE 7739-0/03, 7739-0199, 7420-0101, e 
7420-0104): e Comércio Varejista de Cuias Bombas e Outros Artigos para Chimarrão (CNAE: 
4759-8199). 

Clausula III— ADMINISTRAÇÃO 
A administração e o uso da denominação social compete aos quotistas ROSILEIA 

SCHWENGBER e TIAGO SCHWENGBER, conjunta ou isoladamente, os quais 
representarão a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, persistindo, 
sempre que o fizerem, a sua responsabilidade individual. Fica vedado, entretanto, aos socios-
adm nistredores usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, 
como fianças, avais e endossos, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade sem 
autorização do outro sócio, respondendo pessoalmente pelos danos causados. 

Cláusula IV - CAPITAL SOCIAL 
O capital social da sociedade é de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), dividido 

em 750 (setecentas e cinqüenta) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente integralizado, e distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

Sacio Ouant de Quais j 	Capital Social 	1 
ROSILE1A SCHVVENGBR 	 4 375 R$ 375,0 	f 	50% 

fTJAGO SC'nVROBEr 375 R$ 37500 	L.IIII 
TOAL 750 R$ 750,00 	100% 

Parágrafo único - A responsabilidade dos sócios e restrita ao valor de suas quotas sociais, 
nos termos que dispõe o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002, mas todos 
respondem solidariamente pela integralizaçâc do capital social. 

Cláusula V - EXERCÍCIO SOCIAL 
O exercício social da sociedade obedecerá ao ano-calendário e a cada dia 31 de 

dezembro, quando proceder-se-á a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do 
Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os 
lucros ou prejuízos apurados. 

Clausula VI— CESSÃO DE QUOTAS E RETIRADA DE SÓCIO 
O capital subscrito individualmente pelo sócio é intransferível a terceiros, sem o 

consentimento expresso do outro sócio, a quem assiste o direito de preferência. O sócio que 
desejar retirar-se da sociedade poderá fazê-lo, contento que comunique sua intenção com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias Seus haveres serão determinados com base no 
último Balanço Patrimonial. O reembolso a ser satisfeito ao sócio retirante será pago em até 
10 (dez) prestações mensais, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) dias após a efetiva 
retirada. 

U t:I!!c. 

Fone 513741,1452 
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2. Alteração Contratual de "RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA. ME" 
CNP.J n°07.369.2531000- U, -  MIRE &'-4325't99894 

eEANE CAETANO, brasileira, solteira, maior, nascida em. 07/0311969: na cidade de Venân o 
Aires/RS nutricionista, residente e domiciltada na Rua Sete de Setembro n °  1661 centro 4'J 0023 
cidade de Venâncio Aires - RS, CEP 95800-000, portadora da cédula de identidade n° 
2037069966-SSP/RS e CPF n° 497.222.390-15; ROSILEIA SCHWENGBER, brasileira, 
solteira, maior, nascida em 1410511978, na cidade de Venâncio Aires, psicóloga, residente e 
domiciliada Rua Jacob Becker, n °  881, centro na cidade de Venancio Aires - RS CEP 95800-
000, portadora da cédula de identidade n o  1060054754-SSP/RS e CPF n °  898.786.040-04; e 
FERNANDA WESCHENFELDER brasileira solteira, maior, nascida em 1910811982 na 
cidade de Venâncio Aires - RS nutricionista, residente e domiciliada na Rua Henrique 
Myllius n°  1270 apto 20 1  centro na cidade de Venâncio Aires - RS CEP 95800-000 
portadora da cédula de identidade n° 9075335357 - SSP/RS e CPF n°  003.637.340-07;  
únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a razão social de CAETANO, 
SCHWENGBER & CIA LTDA. ME",com sede na Rua Voluntários da Pátria, n° 1152 sala 
60 centro, na cidade de Venâncio Aires - RS CEP 95800-000 inscrita no CNPJ sob n °  
01,369.25.310001-86, constituída conforme contrato social e posterior Alteração Contratual 
arquivados na Junta Comercial do estado do Rio Grande do Sul sob NIRE 43205499894 em 
0310512005 mais o neo-quotista TIAGO SCI-IWENGBER brasileiro, solteiro maior, nascido 
em 05/12/1980 na cidade de Venancio Aires - RS bancário, residente e domiciliado na Rua 
Jacob Becker, no 881 centro na cidade de Venâncio Aires -. RS CEP 95800-000 portador 
da cédula de identidade n° 3083348636 - SJS/RS e CPF ti °  819.001.390-49; resolvem de 
comum acordo alterar seus instrumentos constitutivos na forma como segue 

1 - 	A quotista GEANE CAETANO possuidora de 250 (duzentas e cinquenta) 
quotas de capital no valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) transfere neste 
ato a titulo oneroso a totalidade de suas quotas sociais ao neo-quotista TIAGO 
SCHWENGBER, já qualificado. 

2- A quotista FERNANDA WESCHENFELDER possuidora de 250 (duzentas e 
cinqüenta) quotas de capital no valor total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
transfere neste ato a titulo oneroso a totalidade de suas quotas sociais a quotista 
ROSILEIRA SCHWENGBER e ao neo-quotista TIAGO SCHWENGBER, já qualificado, sendo 
que cada um adquire 125 (cento e vinte e cinco) quotas de capital 

3- As quotistas GEANE CAETANO e FERNANDA WESCHENFELDER face a 
transferência integral de suas quotas de capital retiram-se da sociedade, declarando nada 
mais ter a receber, a qualquer titulo ou pretexto dando plena geral e rasa quitação a 
sociedade e aos sócios remanescentes 

4- Face a alteração societária, é alterada a razão social da empresa, que passará 
a usar a Denominação Social "RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA. - ME" 

5_ 	O endereço da Sede da sociedade e alterado para a Rua Jacob Becker, n° 
881 centro, na cidade de Venâncio Aires - RS CEP 95800-000 

6_ 	O Objeto Social também é alterado para as atividades de: Consultoria, 
Organização, Produção e Promoção de Eventos Culturais (CNAE 7739-0103 7739-0199 
7420-0101, e 7420-0/04), e Comercio Varejista de Cuias, Bombas e Outros Artigos para 
Chimarrão (CNAE 4759-8199) 

7 - 	A Administração da sociedade a partir desta data passará a ser exercida, 
conjunta ou isoladamente pelos quotistas ROSILEIA SCHWENGBER e TIAGO 
SCHWENGBER. 

t / 

Fone: 51 3741-1452 
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2 Alteração Contratua' de "RTP CONSUL TOPLA DE EVENTOS L TDA - ME" 
CNPJ n°07369 25310 OC1-,96 bikE n43W5ta9894 

Clausula VII — FALECIMENTO DE QUOTISTA 	 009 ' 2' 
O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve a sociedade, ficando os herdeiros 

e sucessores sub-rogados nos direitos do 'de-cujas" podendo fazerem-se representar na 
sociedade enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles, devidamente 
credenciado pelos demais Os haveres do sócio falecido serão apurados mediante o ultimo 
balanço patrimonial encerrado ames do seu falecimento 

Cláusula VII! — PRO-LARORE 
E resguardado aos socios e direito de retirada mensal a titulo de pró-labore, que será 

fixado pela sociedade e regrstrpcc  como despesa na escntuiação contabil 

Clausula IX — PRAZO DA SOCIEDADE 
A sociedade com inicio de suas atividades em 23/0512005 conforme seu Contrato 

Social originário r  e por prazo de duração indeterminado vigorando a presente Alteração 
Contratual com Consolidação do Contrato Social a partir da data do sua assinatura para 
cuos os efeitos legais.  

Clausula X — NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Os casos omissos ou duvidas que surgiram serão dirimidos na forma da legislação 

aplicável, ficando eleito o foro de Venâncio Aires - AS 

Clausula XI— DECLARAÇÃO DOS SOCIOS 
Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno concussão,  
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, Te publica ou a 
propriedade 

E por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma obrigando-se fielmente por si e por 
seus herdeiros a cumpri-Io em todos os seus termos 

Venancio Aires - RS 11 de agosto de 2008 

	

GEANE CAETANO 	 ROSILEIA SCHWENGBER 

FERNANDA WESCHENFELDER 	 TIAGO SCHWENGBER 

/ 	 Ru-, Jui,odeCastaiho 730 
Centro ViantoAiros RS 

	

&rn,rosmar,fl?teri com br 	Fone/Fx (51) 3141 1720 

EM TESTMUNHO 
venncio Aires, 13 

Almir Osntartêht 
1Enof: RS 3O+ Se/o 4/flo! .$ &S& 728 
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06/12/2018 

S MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA 
CNPJ: 07.369.25310001-36 000026 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 12:49:56 do dia 0611212018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04106/2019. 
Código de controle da certidão: 8A7D.0805.415C.BDF8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal no 	0012792280 	 000027 
Identificação do titular da certidão: 

Nome: 	RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA ME 

Endereço: 

CNPJ: 	07.369.25310001-86 

Certificamos que, aos 06 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2018, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o 
titular acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

o 
Descrição dos Débitos/Pendências: 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 
•a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n°7.808/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n ° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 31212019. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45198Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0022374402 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https:/Iwww.sefaz.rs.gov.br . 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES 	

900923 

cERlwÃo NEGATIVA DE DÉBiTO 

Contribuinte 1980- RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - 07.369.25310001-86 
Endereço 	JACOR BECKER, 881, 
Bairro 	CENTRO 
Cidade/UF/CEP VENANCIO AIRES/RS 95800-000 
End Atv/Imóvel: 
Bairro/CEP 	/ 

É CERTIFICADO, para os devidos fins, que em nome do contribuinte acima identificado NÃO CONSTAM DÉBITOS 
lançados relativos a tributos e penalidades Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Esta certidão compreende os tributos Mobiliários (Imposto Sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU, Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia. 

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados cio Município de 
Venâncio Aires. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser 
apurados. 

Venâncio Aires, 06 de DEZEMBRO de 2018 o 
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na páginá da Prefeitura Municipal na Internet, no endereço 
http:/Iwww.venancioaires.rs.gov.br. 

Certidão expedida pela internet é válida por 30 dias. 

TD8I .4647.I3HT.8340 
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PODER w.DI, 
JUSTIÇA DO T J 3m" 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.369.253/0001-86 

Certidão n°: 164126163/2018 
Expedição: 10/12/2018, às 10:45:51 
Validade: 07/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
07.369.253/0001-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

e 	L,creer.Sep•% 



0611212018 	 https:/Avnv.sifge.caixa.gobr/Empresa/crf/crf/pgecFsrmpi-jmjtpap0jp 

o 

IMPRUAIR f  VOLTAR 1 

CAIXA 
CAIXA ECONOMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	0736925310001-86 

Razão Social: RTP CONSULTORIA DE EVENTOS LiDA ME 

Endereço: 	RUA JACOB BECKER 8811 CENTRO / VENANCIO AIRES / RS / 95800- 
000 

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

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

Validade: 03/12/2018 a 01/0112019 

Certificação Número: 2018120301272277510629 

Informação obtida em 0611212018, às 12:58:48. 

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

LÁ 

0000O 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 	 000031 
Processo de Inexigibilidade: 3612018. 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade 
ao disposto no artigo 25, inciso III, da Lei Federal 8.666193, em especial ao disposto no artigo 
26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO n°268/2018. 

Autorizo em consequência, a proceder-se à prestação dos serviços nos termos da adjudicação 
expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: Constitui objeto dessa inexigibilidade de licitação a contratação da empresa 
"Escola do Chimarrão" para participar do evento 72  Festa da Erva Mate de Cruz Machado 
no dia 16 de dezembro de 2018. 

Favorecido: RTP Consultoria de Eventos Ltda - ME, CNPJ: 07.369.25310001-86 

Valor Total R$ 4.940,00 (Quatro mil novecentos e quarenta reais) 

Fundamento Legal Artigo 25, Inciso III da Lei n°8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de inexigibilidade de licitação n°36/2018. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 

Dotação orçamentária: 06.02.2.032.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do 
artigo 26 da Lei Federal n° 8.666193, e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 

o 	 Cruz Machado-PR, 10 de dezembro de 2018. 

Prefeito Municip 
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ano Oficial 

 

 

Lei n ° 1360/2012 
Decreto n°  190212012 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO 	00 fi 
www.pmCm.pr.gov.brj 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PARANÁ 
Avenida Vitória, 251 - Centro - CEP 84620-000 

Responsável: Sueli Crislisna Gabak 

E-mail: diariouficial(pmcm.pr.gov.br  

CONTRATANTE: Município de Interessado: Secretaria Municipal 
Cruz Machado, Estado do Paraná. 	de Educação e Cultura 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDA- 
DE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
268/2018 

CONTRATADO: RTP Consultoria 
de Eventos Ltda - ME 

OBJETO: Constitui objeto dessa 
inexigibilidade de licitação a con-
tratação da empresa "Escola do Chi-
marrão" para participar do evento 7° 
Festa da Erva Mate de Cruz Macha-
do no dia 16 de dezembro de 2018. 

VALOR TOTAL: R$ 4.940,00 
(Quatro mil e novecentos e quaren-
ta reais) 

PRAZO DE CONTRATO: 3 meses. 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 
- Art. 25, Inciso III 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

RTP Consultoria de 
Eventos Ltda - ME 
CONTRATADO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITA- 

..çÃo. 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO que 
o PARECER. JURIDICO prevê a 
INEXIGIBITLIDADE em confor-
midade ao disposto no artigo 25, 
inciso III, da Lei Federal 8.666/93, 
em especial ao disposto no artigo 26 
da Lei de Licitações, RATIFICO a 
1NEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO do PROCEDIMENTO AD-
MINISTRATIVO n°268/2018. 

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: Constitui objeto dessa 
inexigibilidade de licitação a con-
tratação da empresa "Escola do Chi-
marrão" para participar do evento 7° 
Festa da Erva Mate de Cruz Macha-
do no dia 16 de dezembro de 2018. 

Favorecido: RTP Consultoria 
de Eventos Ltda - ME, CNPJ: 
07.369.253/0001-86 

Valor Total R$ 4.940,00 (Quatro 
mil novecentos e quarenta reais) 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDA- 	 Fundamento Legal Artigo 25, Inci- 
DE° 36/2018 —PMCM 	Processo 

	
de 	Inexigibilidade: solIl da Lei n° 8.666/93. 

36/2018. 



Justificativa Anexa nos autos do 
processo de inexigibilidade de lici-
tação n°36/2018. 

Elemento 	de 	Despesa: 
3.3.90.39.00.00.00 

- Art. 24 Inciso II 

Município de Cruz Machado 
CONTRATANTE 

LAS Segurança Ltda ME 
CONTRATADO 

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso 
II da Lei n° 8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do 
processo de dispensa decjjjã ° 
84/2018. 	 Uuudat 

Dotação 	 orçamentária: 	 Elemento 	de 	Despesa: 
06.02.2.032.3.3.90.39 	 3.3.90.39.00.00.00 

Determino, ainda, que seja dada a 
devida publicidade legal, em espe-
cial à prevista no caput do artigo 26 
da Lei Federal n° 8.666/93, e que, 
após, seja o presente expediente de-
vidamente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 10 de dezembro 

• 2018 . 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
269/2018 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
84/2018 

CONTRATANTE: Município de 
,ruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: LAS Segurança 
Ltda ME 

OBJETO: A presente dispensa de 
licitação visa a Contratação de em-
presa especializada para prestação 
de serviço de segurança no evento 
7" Festa da Erva Mate e 66° Aniver-
sário do Município de Cruz Macha-
do, bem como para a final dos jogos 
municipais, conforme cronograma 
dos horários em anexo ao processo. 
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (Três 
mil e quinhentos reais) 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa; 84/2018. 
Interessado: Secretaria Municipal 
de Agricultura 

À vista dos elementos contidos no 
presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO que 
o PARECER JURÍDICO prevê a 
DISPENSA em conformidade ao 
disposto no artigo 24 inciso II da 
Lei Federal 8.666/93, em especial 
ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, RATIFICO a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO do PROCE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO 
n°269/2018. 

Autorizo em consequência, a pro-
ceder-se à prestação dos serviços 
nos termos da adjudicação expedida 
pela Comissão Permanente de Lici-
tação, conforme abaixo descrito: 

OBJETO: A presente dispensa de 
licitação visa a contratação de em-
presa especializada para prestação 
de serviço de segurança no evento 
7' Festa da Erva Mate e 66° Aniver-
sário do Município de Cruz Macha-
do, bem como para a final dos jogos 
municipais, conforme cronograma 
dos horários em anexo ao processo. 
Favorecido: LAS Segurança Ltda 
ME, CNPJ: 13.050.015/0001-06 

Valor Total R$ 3.500,00 (Três mil e 
quinhentos reais) 

Dotação 	 orçamentária: 
06.02.2.076.3.3.90.39 

Determino, ainda, que seja dada a 
devida publicidade legal, em espe-
cial à prevista no caput do artigo 26 
da Lei Federal n° 8.666/93, e que, 
após, seja o presente expediente de-
vidamente autuado e arquivado. 

Cruz Machado-PR, 10 de Dezem-
bro de 2018. 

EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
271/2018 

PROCESSO DE DISPENSA N° 
85/2018 

CONTRATANTE: Município de 
Cruz Machado, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: Paulo Soransso 
Feiras e eventos 

OBJETO: A presente dispensa de 
licitação visa a locação de tendas, 
coberturas, cadeiras, mesas e ba-
nheiros móveis para utilização na 
7° Festa da Erva Mate desenvolvida 
nesta municipalidade. 
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 
(Dez mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE CONTRATO; 3 meses 

RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 	 RESPALDO LEGAL: Lei 8.666/93 
Ilwww.prncm,pr,gov,brII 
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POLITICA 1 Da ADI-PR 

Em reunião com representantes do setor produtivo, Ratinho Jpiiior 
apresentou proposta para impulsionar a exportação 
O projeto de integrar os oceanos Atlântico e Pacífico já foi discutido pelo governador eleito com o futuro presidente, Jair Bolsoriaro 

O governador eleito, Ratinho Ju-
nior, assinou na manhã desta se-
gunda-feira, 10, na sede do Sebrae, 
em Curitiba, convênio de coopera-
ção técnica entre a Instituição, a 
Itaipu Binacional e o 07, grupo de 
entidades representativas do setor 
produtivo paranaense, para o de-
senvolvimento de políticas públicas 
e fiscais de melhoria do ambiente 
político e empresarial no estado do 
Paraná. Ë importante dividirmos a 
responsabilidade pela busca de so-
luções, aproveitando a experiência 
das entidades, com o intuito de for-
talecer os arranjos produtivos locais 
e o de volvimenlo do estado", 
declartiliiiiiiiiiiinho Junior. 

No en ontro, que contou com a 
presença do diretor-geral da Itaipu  

no Paraguai, José Alberto Aldere-
te Rodríguez, o governador eleito 
reforçou a importância da integra-
ção entre o pais vizinho e o Brasil 
e apresentou a proposta que levou 
ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
de criar uma ligação dos oceanos 
Atlântico e Pacífico. O projoto faci-
litará as transações internacionais 
e impulsionará a comercialização 
de produtos dos países da América 
do Sul com outros mercados. "Se-
ria uma espécie de canal do Pana-
má da América Latina, um grande 
projeto criado em parceria com os 
países que fazem parte do nosso 
continente, que impulsionaria as 
exportações e beneficiaria a todos 
os paises vizinhos ao Brasil", expli-
cou Ratinho Junior. 

PORTO UNIÃO Por Jeir Mines 
jalr@jomaiocomercio.com  

OAB abre processo contra Bacharel em direito por exercício 
ilegal da profissão 
Bacharel representa escritório de Curitiba e captava clientes com vínculos á extinta RFFSA 

Não basta cursar a faculdade 
de direito, obter aprovação e ter 
expedido seu diploma ou certifi-
cado de conclusão do curso, para 
ser advogado. Para ser advogado 

preciso estar inscrito na Ordem 
tos Advogados do Brasil (OAB). São 
atividades privativas de advocacia a 
Dostulação em juízo e as atividades 
e conia, assessoria e direção 
urídic , na prática não é isso 

que vem acontecendo em alguns 
)asos. 

Em Porto União a comissão de 
iscalização flagrou um caso onde 
im bacharel em Direito, represen-
ando um escritório de Curitiba-PR, 
selava captando possíveis interes-
oados para uma ação envolvendo a 
lede Ferroviária Federal Sociedade 

Anônima (RFFSA). Nesse contexto, o 
bacharel foi denunciado por exercí-
cio ilegal da profissão e o escritório 
está sendo denunciado na OAB-PR, 
por estar atuando em solo catari-
nense. 

Na última sexta-feira, foi realiza-
da uma audiência com os envolvi-
dos. O membro do Conselho Estadu-
al de Fiscalização da OAB, seccional 
de Santa Catarina, Adir Martins, 
esteve em Porto União e participou 
da Audiência. À reportagem de O 
Comércio, o conselheiro disse que 
não é incomum bacharéis de di-
reito atuarem como advogados. "O 
problema é esse, para atuar como 
advogado, é preciso ter a Inscrição 
na OAB, senão caracteriza exercício 
ilegal da profissão", explicou. 

Ainda segundo Martins haverá, 
"após a audiência de sexta, o anda-
mento do procedimento disciplinar 
administrativo, o bacharel vai re-
ceber um atestado de Inidoneidade 
e não poderá retirar a carteira da 
OAB, e em relação ao escritório de 
Curitiba, será encaminhado expe- 
diente a seccional do Paraná para 
que tome as providências cabíveis", 
disse. 

Vitrine perigosa 
O Conselheiro Estadual de Fisca-

lização da OAB, seccional de Santa 
Catarina, Adir Martins alerta para 
os anúncios milagroso, dispostos 
em redes sociais ou enviados por 
mala direta pelo e-mail. Não existe 
milagres e nem gordas quantias de 

MUNICIPIO DE PORTO vn'ÕRR 
PORTO VITÓRLA— RMW'IA 
CNPJ 76.6682eI0001-02 

EXTRATO DE CONTRATO W 261018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 9' 138/2016 

PROCESSO COMPRAN' 139)2018 
0I5PEN5AN°36/2019 

CONTRATANTE MUNIGFPIO DE PORTO vitÔ 
RR CONTRATAOO: E P ENGENHARIA LTOP 
CNPJ: 21.339.122)000149, OBJETO. Contraia 

8900,00 (norecanlro reais). APLICAÇA0 01 
uLTA: Compota à Contratante FORO: Comaro 
e untao da Vitória, Estado da Paraná - Port 
horta PR. 05 de dezembro de 2019. 

Kure 910/neo Junior 
Prefeito Manicipat 

Contratante 
E P ENGENFRIALTO# 

CNPJ/ME: 27.338.122/903149 • Contratada 

dinheiro voando por ai. "O advogado 
que faz qualquer tipo de promessas 
aos seus clientes está fazendo de 
forma irregular. O nosso código de 
ética veda que qualquer profissio-
nal possa angariar clientes, prome-
tendo valores ou dando certeza de 
sentença final positiva", disse. 

Martins disse que todo o cliente 
pode e deve exigir as credenciais do 
seu advogado para aferir a regula-
ridade da sua inscrição na ordem, 
endereço físico de seu escritório, 
entre outras medidas. Ele defende 
que todo o advogado devidamente 
Inscrito, tem de manter seus dados 
atualizados na seccional de seu es-
tado e no próprio site da OAB, esses 
dados podem se visualizados. 

Quanto a essas ações suposta- 

Ao. \Oôrta. 251 - Onuo Moclrado-Pr 
CCP:84620-000 

CNPJ 79.339,eent000tO9 - CRio Machado - 
EXTRATO DE INEXIOISILI0AOE DE LICITAÇÃ 

PROCE5SOADMINISTPJrtTIVO 20912018 
PROCESSO DE IF4EXIGISILI0AOE N- 3601 

- PMCM 
CONTRATANTE: Munloiplo de Cnuz Muctrad 
EetadodoPerend. 
CONTRATADO: RTP Consultora de Erentr 
Ltda - ME. OBJETO: ConsOlei objeto denun irei 
91b11iduda da licitação a contratação de empreu 
Escola do Clrjmarrso para parnicipar do ener 

1' Festa da Erva Mate do Cruz Machado no 
16 de derembro de 2018. 
VALOR TOTAL: R$ 4.940,00 (Coado mito soe 
oentoa e quarentenas sn 
PRAZO DE CONTRATO: 3 meses. 
RESPALDO LEGAL: Lei 8.000)23 -M. 25, Inciso  

CONTRATANTE Manloiplo de Cruz Machado 
CONTRATADO RTP Comsotoda 

mente milagrosas, as pessoas de-
vem se precaver, e cuidar para não 
assinar documentos. "Como o caso 
do bacharel em direito tem escritó-
rios administrativos usurpando fun-
ções de advogados legítimos. Esse 
campo é fértil. Em caso de dúvidas 
procure um escritório conhecido de 
sua própria cidade ou um advogado 
domiciliado e que esteja trabalhan-
do na sua cidade ou região", acon-
selha. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

Processo Lldastivrus 292/2015-ALTERADO 
Reãlcaçãode Edital de Pregão Pmserndal 150018 

- 	 O Prefeita Muniu Pai, no uso dessa, ebtbeiçaee, bona pública que devido a nas pelo- 
cação era meias legam, em tempo hábil, por falha do Jornal 'O Comércio' Ice alenreda 
a data de abertara do processo ldtatõris eepraeiladq a dais Omite para recebimento 
daeproposlao passa eaerdla IS dejnneirode 2919 ás 131r30sTts, com Iniciada sessão 

pública às 131,48min. O Edital e kquives escoslram-se diepuerineta no alIe de Prefeitura Msniotpal de 
Porto Uaiãoesew.portounino,se.gov.br. Maiorais intomrapões podem ser retiradas se Rue Pedra Mzlnio-
Is, 120, e-mail Iicitepereounlao00ystroo.csee,br, licilscao@porroentaosc.gov.br  e, lace (42) 3523-1165. 
Perto União- 50,11 a. quando de 2018. 

Elieeu Mibech 
Pmteira Municipal 

- pnpElTl*~ Mg$lerpÁLaEsowro UN)Wu,1t 

SEÇk1TAI4v O41JN0CÚ14LDtINMtÇ44s 
rnee4K5QiEePt ItTR1BTaTAÇLO shsCÁLizço 

EDITAI DE NOTIFICAÇÃO 6851201$ 

O Gemam do Acecondaplo e Fiscmlsssçvo 00 uso da anres arsibieiçlcv, 555 foataa de Lei 
Coreeplesreeratsr e° 005/09, do Cddlj8o Toiburánio Municipal do Mensiepio de Poeira 
Urdã,, e de curando com o i°roocsno Adeoirriufraejvo 0° 222/205, SOLICSO'A o 
couspocecieserno dos conlsibeisics abaixo relaeioaados ao Dcpeclaeslcaao do 
TRIBUTAÇÃO 50 ILSCALIZAÇÃO, Localizado á R. Padre Aradura, a' 026, Cesto 

Porro União SOno horério das 00:00 sorna és 96:30 Ironas e deu a3:oO horas 4v '7:30 
horas, isa prazo de 05 (qeaiaee dies, e corsear da 3-  posblicaçso deste edital, para 
cicrseifeoar-ne da decink do coreeraem processo adrreiasislnseivo aclama tirado, e asessunir as 
ooeevsnos lesam se esnire dooeisr, com a devids iesetificaeina. 
NOME s000heNne 
Provo soosmorvinoezvcevt esse 

RODRIGO LUla DALMOLIN - ME 291e 

JOSE PAIOO 9048 

cLAUoltqtcOSheINsrI -MCI  31a6 

5USSJUSSARANEPPEL& COA LTDAME 
AJIAPALaA FeEISL0eENSCIINEIDER-FI ME 2320 

SrLVIA L5I1CIA aSNICE - MOI 13217 

Jornal O Comércio 07 Quarta-feira, 12 de Dezembro de 20181 Ed. 6178 (42) 3522-1688 

PREFEITUMMUNICIPALDE PORTO VITÓRIA 
RUA OSVALDO GOMES DA SILVA, 117. 

PORTO VIlÓRIA- pp,lÃ 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°134/2010 

PROCESSO DE COMPRANe  13212018 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. N°90/2018 

CONTRATANTE: MUNICLPIO DE PORTO VI. 
TÕRIA - PÃ CONTRATADO: PERFECT 
PROVEDOR DE INTERNEI LTDNCNPJ: 
00.493.0101000l-88, com ovalor de RI 2.400.00 
(dois nriI, quatrocentas e noventa reais). OBJE. 
TO: Contratação da emproes declinada a te, 
secar lirIÃs de internei, PRAZO DE VICE/CLÃ 
12 (doze) meses. FORO: Comarca de Untes da 
Vitóde. Estado da Paranê, Posto VitórIa PR 11 do 

Ricardo Censuro de Oliveira 

TEm/o DE RÂTEICAÇÃO 
DE INEXICIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

Processode Inexigibilidede: 36/2018. 
Interessado: $ecmtania Municipal de Educação 

a Cubro 
À vista dos etsrnseetoa cosIdas no preserve 
processo devidamente )undlicads, CONSIDE- 
RANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a 
1NEXIDIBILIDADE em ountxrn,Idadn na disposto 
no ardgo 25, lrdso III, da Lei Fadarei 8.00683. 
em sapo ' 	 disposto ao artigo 20 da Lei de 
Licitese 	FICO a INEXIOIBILIDAOE DE 

loção dos serviços nos lentos de edjedicsçd 
expedida pela Comissão Permanente de Lidus 
çãi contorne abales devotas: 
OBJETO: Consb'lut objeta densa lnealglbllldad 
de ulzitaçaoa cortnataçao da empresa Escola 
ChImarrão' para parlicipar do evento 7' Festa 
Ema Mole de Cruz Machado os dia 16 de di 
zembro de 2018. 
Favorecido: RTP Consultada de Evenlos LIda 
ME, CNPJ: 07.360.253/000186 
Valor Total RI 4.940,00 asnas mil Osnecenle 
aqeavestnsenis) 
Fundamento Legal Migo 25, Inciso III de Lei 1 
6.08583. 
Jsnlllcollsa Mexa soa salso do processo de lrv 
sigiblildede de licdação n°35/2018. 
Elemento de Deapeaa: 3,3.90.30.00.00.00 
Dotnçso onçannaeldria' a6.52.2,o32,52.90.39 
Determino, vinda, que veja dada n devida pus 
cidade legal, em especial á previslo no capel 5 
antigo 20 da Lei Federal s° 8.668/03. e qee, apd 
seja o pmserte enpedlvnle deoldamente salsas 
e nrqslvedo. 
Casa Marhade-PR, (Ode dezembro de 2018. 

Pretelis Musldpel 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

As. Vilória, 261-Cruz Maclveds-Pr 
CEP:64620.000 

CNPJ 16.339.688/0001-09' Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSADE —CITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2010 
PROCESSO DE DISPEI4SAN° 8812018 

CONTRATANTE: Msnicnpio de Casa Machado, 
EsladodoPnrartb. 
CONTRATADO: Paulo Sorssuas Feiras e e/ao-
tos 
DUETO: A presente dispensa de licilação visa a 
isoaçio de tendes, coberlursu cednivsru mesas 
e barbeiros móveis para etilizaçao se 7 °  Festa 
da Erva Mate deserivoleda sesta rsnssidpaiidade. 
VALOR TOTAL: R$ 10500,00 (Dez mli e qui-
eheslon mais). 
PRAZO DE CONTRATO: 3 meses 
RESPALDO LEGAL Lei8.688/93-M,24 Inciso 

CONTRATANTE Mueiclpis de Cruz Meditado 
CONTRATADO Psslo Somrnxco Feiras e 

e/entoa 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Prooeeeo de Disperse: 8512016. 
Inlsnensvds: Secretaria Municipal de Captara 

À vista das elemeetua sonIdos na pmsestn pro- 
censo devidamente jssslfissds, CONSIOERÂN' 
DO que o PARECER JURIDICO prevê a DIS- 
PENSA em contonnldade es disposto no esigo 
24 Inciso lida Lei Federal 8.616/93, em especial 
ao dispenso as enfgo 25 da Lei de Uciteçica, RÃ- 
'DFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO da PRa' 

i 
 

CEDIMENTO ADMINISTRATIVO 12711201e. 
Aetsrizo em crnseqsands, a procederia à pres-
tação doe serviços nos termos da sdjedicsçao 
expedida pela Comissão Peinranenta de Licita-
ção, osntonrrn ebsiso deooito: 
OBJETO: A presente dinpenee de lidtaçoo visa  is 
tscxção de teridaa, cobertvran, cadeiras, meros 
e bsehelrsn rrrónels para niliteação na 7 °  Festa 
da Erva Male desenvolvida senis rrericipslidsde. 
Fworec5da Pene Sermendor Feiras e everdce 
DNPJ: 09.544.493/0001 -03 
Valse Total RI 10.603,00 (Dez mil e qairhaetse 
reaIs) 
Fundamenta Legal Migo 24 11 11 de Lei s' 

Juatilceove Merco ros autos de processo de dia-
possa dv lstação e° 8112018. 
Elemento de Despesa: 3,3.80.39.00,00 ,00 
Dotação orçamentária: 08,02.2.l76.3.3.a0.30 
Determina, ainda, que leia dada a devida pi 
cidade legal, em especial ã prevista no cepua da 
srtigs 26 da Lei Federal n°8.666/03, eque, após, 
sela o presente expediente deotdaineete auleusdo 
e arquivada. 
Cruz Maollado.PR, II de Dezembro de 2018. 

Prefeito Menidpsl 

V Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui n°-&óC 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Processo de Dispensa 8412018 

doe elerrmntxn corrIdos no presente p50-
devidsmeste iugffimdo, CONSIDERAN. 
e o PARECER JURIDICO previ e OlE-

ele sortorrrridede as diessees no at000 

TIFICO e DISPENSA DE LICITAÇÃO do 
C0DOAENTO ADMINISTRATIVO 5° 20201 
Auroras em coneeqsêacia, a proceder-se á 
lação dos serviços nos tornaras da edjudio 
expedida pele Coolesas Pernerenla da Li 
ção, nonfsrrrne abeiro descrito: 
OBJETO: A prese/te dispensa de licitação 

coaroteçás de empresa especializada 
prestação de serviço de segerança no even 
Festa da Ema Mete e W M'rvsohdo da li 
ciple de C. lMcho&. bem cama pare a 
dos )ogaa municipais, conforme seonosroma 
bocados em Iseso ao processo. 
Favorecido: LAS Seasmrço Ltda ME, CI 
13.050.015M001.05 
Vetor Total R$ 3,500,05 (Três mil e quishe 

Legal Arfgs 24 Inciso 11 da Lei 0  

ativa Mesa nas siba da processo da 
deleitação rr 6412315. 
TIO da Despesa: 3.3.10.39.09,00,00 
o orçamentada: 05.e22.076.33.59.30 
tino, ainda, que sela dada a devida pr, 

PR, (Ode Dezembro de 2011. 

Refeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA 
RUA OSVALDO SOMES DA SILVA 707. 

PORTO VITÓRIA- PAPADA 

PROCESSO DE COMPRA NI 13212016 
PREGÃO PRESENCIAL R.P. ole  9012011 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO 
TOMA - PARANÁ CONTRATADO: PERFE 
PROVEDOR DE INTERNET LTDNCN 
03493,01010001-80. como nsiorde RI 2.495 
(dois mil, quatrocentos e noventa meis). 00 
TO: Contratação de empresa destinada e 
recer Salsa de Internet. PRAZO DE VIGENE 
12 (doze) meras. FORO: Comarca de Unos 
Vitóde. Estado dia Paraná. Porte Vitória PR II 

Karl Nielnes Jsnlor 
Pmtauto. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UNIÃO DAVITÓRIA- ESTADO DO P.IA 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICI5'AÇÂD 
PREGÃO PRESENCIAL  15112011 

PROCESSO N°101/2018 
Objeto: Contreteção da empmsa esperiaizada 

inolusgo rsodihrada ram polimera de 1.5 cor. 
btaacomrnds cone o rretesiel apicado caiíca'ese 

das neste edita] e seus anexos, 
A Prefeitura Musldpat da Usas da V'dôda/PR in-
Forme a todos on Interessadas que e Sessão de 
Disputa de licitação sepmutads, marcada para o 
d'a 141 às 14h00mis, está SUSPENSA 
pane analise do Requerimento Protocolado 55 
dia 10/12/2018, referente à Impugsação do efe-
rida edital. Informamos aliste que a sova dde do 
sessão de dispute e posviveis niteraçõee seria 
Informadas através dos mesmos meios de divel- 

Oelres Informações podem ser obtidas no Dpto. 
de Compras e Ucilaçies da Prefeilena de União 
da Vtl no endereço Rue Dr, Cruz Machado. 
eu' 205, 4 pavimento. Cenho, telefone 42) 
3521-1257. 
E-MAIL: Iidbcao@uniesdenitsda.pn.sneEr  8/TE 
warie,eaiasdsvftorie.pr.90n.hr . Para todas as re' 
tentarias de tampo será obeervado o horário de 

da Vitdáa/PR, 11 da dezembro de 2016. 

Mania Celeste de Aunsnçae Messe 
Pregovtra 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZ MACHADO 

As. Vitória, 167- Cruz Mactrado.Pr 
CEP:8452a-000 

EXTRATO DE DISPENSADO LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2018 

CONTRATANTE: Musiclpla da Cruz Machado, 
Enfado do Parmaá. 
CONTRATADO: UNS Seguraeçe LIda ME 
OBJETO: A presente dispensa de licitação sina 
a Coalrataçós de empresa espedelizada para 
presoeçúo de eerviço de segurança no evento 7 8  
Festa de Erva Mate e 060  Mloeraàdo do Muni-
olpio de Cruz Machado, bem cama para a final 
doa jogas municipais, conforme cronrgrarns dss 
horários emersos ao processo, 
VALOR TOTAL: R$ 3.500,00 (l'cés mil e quinhen-
tos mamnl 
PRAZO DE CONTRATO: 2 meses 

CONTRATANTE 
Mnniulpia de Orei Meotredo 

CONTRATADO 
LAS Segurança LIda ME 

PREFEITURA MUNIOIPAL DE PORTO VFT) 
RUA OSVALDO COMES DA SILVA, 717, 

PORTO VITÓRLA-PARANÀ 

EXTRATO 

PREGÃO PRESENCIALR.P. N°8812018 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VITÕ-
RIA- PARANOA CONTRATADO: GUSTAVO WIET-
ZOE 044672420701CNPJ: I3AI6,46nl000t-5e, 
com o valor do R$ 3.16000 (Vão mil certo e 
sessenta mala),OeJETD: Registrada preço para 
Um e evestual aquisição de comer peca Impres-
sora LASER JEF PRO MPP M130 me. PRAZO 
DE VIGBNCIA até 18 de abril de 2019, FORO: 
Comarca de União da Vilória, Calado do Paraná. 
Podo Vitória PR lide desemhro de 2018. 

Muniolpio de Posto Vitória 
Rua Osvaldo Comes de Silve. 117 

Cose: (42) 3513-1212 
CNPJ: 75.685.366101o1-02 -CEP: 54515-000 

venere. portovios da ,pr,aov.br 

MUN lO IP lO DE PORTO VITORIA 
ESTADO DO PARANA 

AVISO LICITAÇÃO FRACASSADA 
Processa Mmtrmnbstivo N°055/2518 

Processo de Compra N' 36/201e 
Dmsposae N°0112016 

Coafomse soticilação de Secoenerla Munidpsl de 
Educação, devido a não haver poeelbllldade de 
condenSo do proceeeo lioltetório em tempo hábil, 
penar a inscrição da equipe de educação, no Fé- 
rnumpromovidopela UNDIME PiIA,  afiadizei 
nos dias e3 e04 de abril de 2015, na cidade de 
Ceriliha. Isa esle procedia dado como fracoene- 
do, Peito Vitória - Pr, 11 a. dszsmbra de 2018, 

PREFEITURA MUNICIPAL DEPORTO VITÓRIA 
RUAOSVALDO COMES DA SILVA 717, 

PORTO VFFÓRIA-PARAIhIÁ 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°12912018 

PROCESSO DE COMPRA N- 13112018 
PREGÃO PRESENCIAL R,P, N°59/2016 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PORTO VITÓ-
RIA' P 5LA CONTRATADO: 0USTAVOWlET-
ZKC 944572429151CNPJ: 13.4113.459V0001-58. 
som o valor de RI 3.100,00 (lr6s mil, canis e 
sessenta reais), OBJETO: Reglsuode preço para 
latam e eventual aqoisiçãa de tsner para lmpree. 
som LASER JET PRO MFP Ml0O W. PO' 
DE VIGENCIk até fie de ehdl de 2019, FORO: 
Comam de IJaleo da VItoria, Estada do Paraná, 
Porto Vil PR 11 de dezembro de 2815, 

Ricardo Casólho de Coveira 
Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO 
DA VITÓRIA- ESTADO DO PARANÁ 

ERRATA 
(Jornal O Comêrlo) de 11 de dezembro da 2015, 
Ediçao15171, págisa 52, 

ONDE SE LO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N,' 2612018 - PRO-
CESSO N,° 19512918 

LÊ-SE: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.' 26015 - PRO-
CESSO N°21002015 
União da Vilória, lide dezembro de 2058,  

Horóscopo 
Previsão para hoje 

hajas: hi aos praclaa,n tumor eslded-s pare 

de  EM 
	 1 	aeuaea0a 

zurleald 	r 	a n*do em 
alas. Age 	 e e, r,balde-mossro. 

lacro: 08 lassa aoeeluejo sua ImperE/cisne 
óeáaltrn, mas d mebsar osefralar a ansiedade, 
Bom astral para aden cem Impostas e 
pagamentos. CuC veresellna, 

lirrreo,: Na preilieão, e dloa á se eprosiman 
de celegsa que pensam como voei e agir em 
equipa. Astral laeonãsel para Insenitr em lima 
osnoeda es esciedede. Cora mania, 

Eârerar: Há elranre de ten algem Opo de 
pnsblema com parcelas areje: fique eleiha. 
Itrabelheo aldrabei estae proeegldos pelos 
aotoa. Cuido melhor de saúde. Cor. crema. 

LaCo: Ótma dia pana aoleolonsr qaratéea 
complicadas se hmhalha. Cuide bem de seu 
dinheiro mantendo as contas sm dIa. Você es cal 
piven mamadas marseislsoaa, Cor,  azul 

Virgem: Aproveita se boas energias estale para 
colacer es contas era dle, Unhar lImo dinheiro 
esta e ata correr serás do sonho de cana 
prápda,Veea cal besoer aellsrmnça. Cera bege, 

Liárao Pode ter que Eden cem cosfenSes no 
ambiente Oeeslear, aluda male se quiserqse lauda 
seja feita do nas lelte.Tenee ser flexiveL Em 
proveito dacca agildade merrtalt Cor. 82111, 

Eeoarpneos Agir em segredo, por enquanto, 
pode sare molho  mareelra de engorde seis 
bslao. Vale anosa Cor castelo cern fofacas, 
espacialmente ia lmhnihe. Cora neste, 

Saglláslor Malhar Orar da olam cansa erese 
haje. Na trabalho, o astral 4 peoifivo para 
reunisse. Dlvemfo garsoslda com amigos, 
Pense di no seu hitura. Cora verde-claro, 

capnirónlo: Trabalhes relsolaeeáoe a 
pesqel005e estudas 050 bem. Oediqse-ra mais 
á carreIra, porém, sem bater de frente com 
atarsém que temem canso auperiec Cor preia' 

Aquário: Nsbabaluq pode  serçomplicade 
der ceras de algumas tsrefes que dependam 
também de eetaaa pmoeao. Pedem surgir 
OU amas emsnldsdee navida e dela. Cor. pish, 

Pelan: Nas amisadea, uma cerca tensão pede 
suá eotrsmerer os laços cem aogvuóro prdolms. 
Prolmlsnalmerle, é em ótima memeiste para 
Vaçar matas Mures, Car amarelo, 

Novelas 
ESPELHO DA VIDA 
Veldele e SentI eeeas Alalo e Isabel se 
heijasde. Flávio moelas querido Aara rIs que 
Jelia Ceatelo ri a vida passada de Ciln. Alein 
e Inabelse aernem. Na pnsrado. Cugirds não 
auraa dos cemeetáziee de Padre Leio darantr o 
selar. Cria/-Jsie se onrenha com Deulia. Nele 
deecabne que Cela eslava à procura dr urna 
cabana em minas. AlsIn esconti cIa soer na 
grela. Daaaeo se eijrgreonde coma atrlsde de 
CrtsfJoalla. 

O TEMPO lISO PARA 
Marooas loa encantada caso a apaelaraeute, O 
detetive der a Lúnta que ea ieveallaaçlos oporalom 
que a lamIne Sabino ptaeejeis a morte de EarSio. 
Samscs convence Dom Seblen a aoetw e 
Imest mama de Lslcta no orolelo doiletI. param 
alegrIa do baeqsokeu Betasaesrpraeeoa Saeemco 
ao dizer que quer aermadrinha do me casameela 
coes Manccae, Mamoas recebe unm ltçoçae ris 
faoepttai. inlormando que Aguese lugie. 

o SÉTIMO 5mAIO40 
oahrlel coeseaue rinegar, a Cmenvlie, Nloolau 
go ateima cama rieolsãa de Diuen, eAlnodite 
se leeomode. DIsca tenta iofsmidarvelenlirae, 
Mito se preocupa cera Alradllm Dians clrorm 
ao lemhner de conversa com a mãe. Machado 
liberto Luz. Gnbrlel é evade parra a hesopital. 
Ti na praça festejam a liberdade de isa, 
Lourdes Maria beija atava. Rita de Cássia alerta 
Machado sobre velenllea,Aranha na cancela 
sacara marca nas rochas de CabrInI. Vaienffea 
cansa para Mancos Paulo sohee a Isola Gabriel 
colho sangue paras exame de DItA. Clallde 
evisa a Vaia suse que convida  Luze e fiem ilta 
puas o janta 


