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MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, no 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 1 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 002/2016 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: A. BASSÉGIO & CIA LTDA ME 
CNPJ. 06.075.906/0001-51 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 300 Horas 
Máquinas com Motoniveladora. 

VALOR: R$ -71.550,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e 
Cinquenta Reais). 

ASSINATURA: 01 DE Março DE 2.016. 
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 180 JCento e Oitent~ dias. 



REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 012/2016 -
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 002/2016-PMNC 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: A. BASSÉGIO & CIA LTDA ME, com sede em Nova Cantu, Paraná, na 
Avenida Cantu, s/n°, Cep 87.330-000, no Estado Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 
06.075.906/0001-51 , neste ato representada por seu representante legal, Sr. ARMINDO 
BASSÉGIO JUNIOR, brasileiro, casado, C.P.F. n° 740.295.769-15 e RG n° 4.360.632-8 
SSP/PR, residente e domiciliado na Cidade de nova Cantu, Paraná; 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, considerando os expedientes constantes do processo do Edital de Carta 
Convite no 00212016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 

serviços de 300 horas máquinas com motoniveladora/patrola, utilizando na execução dos serviços, 
mão de obra especializada/treinada, mediante planejamento de atividades, bem como capacitada, a 
utilizar-se de mecanização e tecnologia, quando for necessário para a boa execução dos serviços. 

Parágrafo único. Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas, serão 
fornecidos pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 23
• A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados, em 
conformidade com as Cláusulas 11 a e seguintes; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Remeter advertência à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços não estiverem 
sendo fornecidos de forma satisfatória; 

d) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos servtços 
prestados pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 33
• A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, 

emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados. bem como 
cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao 



pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de 
acordos ou dissídios coletivos. 

Cláusula 4". A CONTRATADA 

Parágrafo único. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA mediante pessoal 
habilitado, devidamente uniformizados, podendo a CONTRATANTE exigir substituição 
imediata de qualquer empregado, caso este tenha comportamento tido como impróprio para a 
função. 

Cláusula s•. A CONTRATADA deverá manter equipe de fiscalização e superv1sao da 
qualidade dos serviços, credenciada a representá-la sempre que necessário junto à 
CONTRATANTE. 

Cláusula 6". A CONTRATADA fica obrigada a acatar e fazer com que seus empregados 
atendam a todas as instruções emanadas do servidor designado pela CONTRATANTE para 
fiscalizar a execução dos serviços. 

Cláusula 7". A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 

Cláusula s•. A CONTRATADA deverá reparar, corngH, às suas expensas, os serviços 
efetuados em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

Cláusula 9". A CONTRATADA obriga-se a atender ao disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei 8.666/93, ou seja: proibindo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 

Cláusula 10". A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 
8.666/93. 

DO PREÇO 

Cláusula 11". O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
pelos serviços contratados, é de R$-71.550,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais), 
pagos conforme medição a ser efetuada por designado pela Contratante. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula tr. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao período 
vencido, tendo a CONTRATANTE, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para a sua conferência, 
observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Cláusula 13". Somente após o cumprimento da cláusula anterior será autorizado o pagamento 
à CONTRATADA. 
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Cláusula 143
• Somente será efetivado o pagamento a que se refere à Cláusul ~33, apó~ _a ~ 

apresentação da CRF (FGTS e CND (INSS) vigentes, da empresa contratada. ~ FL. N.e.-:o ...... '7! 

~lá~sula 15.a. Na eventualidade da aplicação da multa prevista na Cláusula 323
, ~~á··~~ .. 

ser hqmdada Simultaneamente com o pagamento da parcela vinculada ao eve · • 
descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

Parágrafo único. Caso a multa não seja recolhida, conforme previsto no item anterior, esta 
será descontada do pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 

Cláusula 163
• No caso de irregularidade na em1ssao dos documentos por parte da 

CONTRATADA, tais como nota fiscal, CRF do FGTS, CND do INSS, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados. 

Cláusula 173
• A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências legais com relação ao 

seu pessoal, podendo reajustar os salários no mesmo percentual e época em que ocorrerem 
reajustamentos salariais da categoria, quer seja decorrente de leis, decretos, acordos, convenções, 
atos, fatos e circunstâncias que tornem legalmente obrigatória a concessão de tais reajustes, e que 
acarretem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Parágrafo primeiro. O percentual dos encargos sociais e trabalhistas é fixo e somente poderá 
ser alterado em virtude de legislação específica posterior a assinatura do contrato e que altere a 
planilha de custos e formação dos preços previstas na proposta comercial. 

Cláusula 183
• O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 

permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, incidindo 
apenas sobre o valor da remuneração, enquanto perdurar o contrato. 

Cláusula 193
• A Nota Fiscal deverá ser protocolada em 01 v1a (original), no Setor 

Competente, conforme art. 31 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.711/98, 
regulamentada pela ordem de Serviço do INSS/DAF n°209/99, e demais determinações do INSS 
referentes à retenção, a título de indenização compensável das contribuições previdenciárias 
devidas pela CONTRATADA, referentes ao contrato; e visada pelo servidor designado. 

Cláusula 203
. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de 

regularidade perante o INSS. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula 21 a. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula 22a. O prazo de vigência do contrato será de 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir, 
contados da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único- A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto 
deste contrato, inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 180 
(Cento e Oitenta) dias, contados a partir do 10° dia da data de assinatura do contrato de 
empreitada. 



Cláusula 243
• A CONTRATANTE poderá solicitar a substituição do prestante, sem que 

tenha que justificar os motivos do pedido, que deverá ser substituído no prazo citado na Cláusula 
anterior. 

Cláusula 253
• Não será permitida a subcontratação de serviços. 

Cláusula 268
• A empresa CONTRATADA ficará responsável em firmar contrato de seguro 

de vida e contra acidentes pessoais para todos os empregados, na forma da Lei. 

Cláusula 273
• O pessoal empregado na prestação dos serviços não terá qualquer vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os 
encargos decorrentes das relações de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código 
Civil. 

Cláusula 283
• A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em 

desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

Cláusula 293
. É vedada a permanência dos empregados nas dependências do órgão no qual 

presta serv1ço contratado, antes ou depois do horário de trabalho. 

Cláusula 303
• É vedado aos funcionários, utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e 

aparelhos de propriedade da CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou invólucros de 
qualquer espécie, sem autorização prévia do chefe da repartição competente. 

Cláusula 3P. É vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências dos 
locais onde os serviços serão executados. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 3r. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 
87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 333
• O atraso injustificado no início da prestação do serviço, acarretará à 

CONTRATADA multa de mora de dois (02) por cento sobre o valor global do contrato, para 
cada dia de atraso. 

Parágrafo único. A multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral do 
contrato pala CONTRATANTE, na forma dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

Cláusula 343
• A multa prevista na Cláusula 33a será recolhida no prazo de (15) dias úteis a 

contar da intimação da decisão administrativa que as tenha aplicado, ou ainda, quando for o caso, 
cobradas judicialmente; 



DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 36n. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 373
• Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem o 

foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, OI de Março de 2.016. 

TESTEMUNHAS: 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 012/2016 - Edital 
de Carta Convite n° 002/2016, que tem como objeto Aquisição de Serviços de Horas 
Máquinas, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

- No valor Total/Global de R$-71.550,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta 
Reais): A.BASSÉGIO & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 
06.075.906/0001-51; 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Março de 2.0 16. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Li citatório n° O 12/2016, Edital de Carta Convite n° 002/2016, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de 

Fevereiro de 2.016. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Março de 2.016. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

nPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 036/2016. 
Processo Licitatório n°. 012/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 002/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 002/201 6 - Serviços de horas 
máquinas Motoniveladoras. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 01 de Março de 2016. 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, no 85 -Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com. br 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 002/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à : 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
A.BASSEGIO & CIA LTDA- ME No valor global/total de R$-71.550,00 
CNPJ 06.075.906/0001-51 

Comissão de Licitações: 

(Setenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta 
Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Fevereiro de 2.0 16. 

~~ 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO no 012/2016 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n. 0 002/2016-PMNC. 

Às 08h20min (oito Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 26 (vinte e seis) de 
Fevereiro do ano de dois mil e Dezesseis, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão 
Municipal de Licitações, nomeados pela Portaria n. 0 002/2016, para o julgamento da 
propostas apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Serviços de 
Horas Máquinas, conforme especificação em edital, onde participaram da fase de 

t - /d" t d apresen açao tspu a e preços as segumtes empresas: 
EMPRESAICNPJ 

A.BASSEGJO & CIA L TOA - ME 
CNP J 06.07 5. 90610001 -51 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
CNPJ 15.329.111/0001 -13 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
!"fi d . d I d - . f< qua 1 tca as, CUJOS preços apresenta os vence ores, sao os segumtes, con orme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
A.BASSÉGIO & CIA L TDA - ME No valor de R$-238,50/Horas, num total 
CNPJ 06.075.906/0001-51 de R$-71.550,00 (Setenta e Um Mil, 

Quinhentos e Cinquenta Reais); 
Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Com1ssão 

de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 
- No valor Total/Global de R$-71.550,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta 
Reais): A.BASSÉGIO & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 06.075.906/0001-
51; 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Fevereiro de 2 .0 16. 

Comissão de Licitações: ~~CL "c~ 

r;'-"'"~s,p 

d
~e__9....~ 

Ru S/W- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 35 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmai l.com ou pmncantu@ig.com .br 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI- ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- PR 

CEP: 87330-000 Fone (044) 9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001-13 
E·MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Fevereiro de 2016. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

Apresento para apreciação de Vs. S3 s., a proposta de preços referente à Aquisição de Serviços de 
Horas Máquinas de Motoniveladora/Patrola, objeto do Edital de Carta Convite n° 002/2016, conforme segue: 

ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

300 Horas Máquinas com Motoniveladora I Patrola, para serviços de R$-243,80 R$-73.140,00 
conservação de estradas 

TOTAL R$-73.140,00 

TOTAL GERAL- R$-73.140,00 (Setenta e Três Mil, Cento e Quarenta Reais). 

A Forma de pagamento é à vista, na execução dos serviços. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do recebimento 
pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eireli - ME 

MAGALTERRAPLANAG!M 
!IRILI·MI 

CHPJ 15.329.111/000t-tS 



' 

A. BASSEGIO & CIA L TOA - ME 
Avenida Cantu, s/n°- Terro- Centro

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-06.075.906/0001-51 

Nova Cantu , Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à Aquisição de 
Serviços de Horas Máquinas de Motoniveladora/Patrola, objeto do Edital de Carta Convite n° 
002/2016, conforme segue: 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

300 Horas Máquinas com Motoniveladora I Patrola, para R$-238,50 R$-71.550,00 
serviços de conservação de estradas 

TOTAL R$-71.550,00 

TOTAL GERAL- R$-71.550,00 (Setenta e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais). 

A Forma de pagamento é conforme execução dos serviços, 05 dias após emissão da NF. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

0759 6/ 

<:..V. CANTU. SINO 
CE.!-.!TRO. cEP 6733~-00G 

NOVA CAI'oiT U - p 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 012/2016 
Edital de Carta Convite n° 002/2016 

Às 08:00 hs (oito horas) do dia 26 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 002/2016, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Horas Máquinas, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMPRESA I CNP J 
O. A. VIEIRA & CIA L TDA - ME 
CNPJ 09.676.73110001 -26 
A.BASSÉGIO & CIA LTDA - ME 
CNPJ 06.075.906/0001 -51 
MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI -ME 
CNPJ 15.329.111/0001 -13 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que duas empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. E a Empresa O. A . Vieira & C ia Ltda - ME não 
apresentou os envelopes para participar do certame. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a documentação de qualificação das participantes, e, as 02 Empresas habilitadas 
apresentaram a documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do 
referido certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Fevereiro de 2.0 16. 

Comissão de Licitação 



25/02/2016 
..;)fé'..P.. M út\1 

Comprovante de Inscrição e de Situação adastral - Impressão ~ "C' 
~ ~ 

• Receita Federal 
"" "'i' w ?.l~ •• ,.. ct No ••• 

fL. · • \ .,~ ... ....... rJ-.. .,.-.. 

~a" c an'·\' · 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

- ---
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qu ~!quer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA D~ D BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSC A JURÍDICA 

I NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃ ) E DE D ATA DE ABERTURA 

15.329.111/0001-13 
SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2012 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL I MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I MAGAL PRANCHA AGRICOLA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL I 43.13-4-00 ·Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

49.30-2-02- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
internacional 

rudanças, intermunicipal , interestadual e 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA I 230·5 ·EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRE SARIA) 

I LOGRADOURO 
. R PROJETADA B 11 ~~~ERO I I COMPLEMENTO 

I 
I CEP 
. 87 .330-000 I I BAIRRO/DISTRITO 

CONJUNTO PINHEIROS 
I I MUNICIPIO 

NOVA CAN1U ~~~ I 
ENDEREÇO ELETRONICO I I TELEFONE I sacontabilidade@bol.com.br (44) 9134-05 5 / (44) 9123-4770 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) ....... I 
SITUAÇÃO CADASTRAL I I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL I ATIVA 29/03/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I SITUAÇÃO ESPECIAL ................ I I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 014. 

Emitido no dia 25/02/2016 às 15:02:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

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

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

Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 
CNPJ: 15.329.111/0001-13 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrev r quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser ap radas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários a ministrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa a União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta FB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:15:18 do dia 17/11/2015 <hora e data de Brasília 
Válida até 15/05/2016. 
Código de controle da certidão: 70A1.D493.61B6.7222 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



PODER JUDICI , RI O 
JUSTIÇA DO TRA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB TOS TRABALHISTAS 

Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI (MAT IZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 15.329.111/0 001 - 13 
Certidão no: 21746520 /2 016 
Expedição: 25 /02/ 2016, às 15:30:17 
Validade: 22/08 / 2016 - 180 (cento e oi enta ) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS ), 
inscrito (a) no CNPJ sob o no 15 . 329 . 11 /0001-13, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12. 
na Reso l ução Administrativa no 1470/ 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 

da Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011 , e 
do Tribunal Superior do 

Os dados constantes desta Certidão d e responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atu lizados até 2 (doi s ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agên ias ou filiais . 
A aceitação desta certidão condicio 
autenticidade no portal do Tribuna 
Internet (http: //www. tst.jus . br) 
Ce r tidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

a-se à v eri fic ação de sua 
Superior do Trabalho na 

Do Banco Nacional de Devedores Tra alhistas constam os dados 
necessár i os à identificação das pe soas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Jus t iça do Tr balho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, in l u siv e no concernente a os 
recolhimentos previdenciários, a honorári os, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determi ados em lei ; ou de correntes 
de execução de acordos firmados pera te o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação révia . 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 15329111/0001-13 

Razão Social: MAGAL TRANSPORTE DE M AGRÍCOLAS EIRELI 

Nome Fantasia:MAGAL PRANCHA AGRÍCOLA 
Endereço: RUA PROJETADA B 205 ANEXO I CONJ PINHEIROS I NOVA 

CANTU I PR I 87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atri 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1 
data, a empresa acima identificada en 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

O presente Certificado não servirá de p 
quaisquer débitos referentes a contribui 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016 

uição que lhe confere o 
, certifica que, nesta 

-se em situação· regular 
iço- FGTS. 

a contra cobrança de 
e/ou encargos devidos, 

Informação obtida em 25/02/2016, às 15:31 21. 

A utilização deste Certificado para os fi 
condicionada à verificação de autenticid 
www.caixa.gov.br 

previstos em Lei está 
no site da Caixa : 

. . . 1/1 



i 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

ltcrttlr1e dli Paund• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013944419-34 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.329.111/0001·13 
Nome: MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI 

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

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

Página f do f 

Válida até 16/03/2016 ·Fornecimento Gratuito/ 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.goy,br 

Emitido via Recoila/PR (f7/1f/20f5 f0:00:55) por SANDRO APARECIDO ANDREASSI 

.. 



PARA: 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI- ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- PR 

CEP: 87330-000 Fone (044) 9134-0505 CNPJ -15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Fevereiro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
li citatório, sob a modalidade - Carta Convite no 002/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eireli - ME 

MAGALTERRAPLANAGEM 
!IIIILt·IIE 

CNPJ tU21.tWOOOt-t3 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- PR 

CEP: 87330-000 Fone (044) 9134-0505 CNPJ -15.329.111/0001-13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No O 12/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições 
do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eireli - ME 

MAGALT!RRAPLANAG!M 
!IULI-IIIE 

CNPJ 1S.32UW0001-13 



PARA: 

MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA 8 N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU - PR 

CEP: 87330·000 Fone (044) 9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001·13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

Sidnei Cano 
Magal Terraplanagem Eireli - ME 

MAGALTERRAPLANAGEM 
I!IULI· ME 

CNPJ 15.32U1fl0001·t3 



MAGAL TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 
RUA PROJETADA B N° 205 CONJUNTO PINHEIROS NOVA CANTU- PR 

CEP: 87330-000 Fone (044) 9134-0505 CNPJ - 15.329.111/0001·13 
E-MAIL: magal.cano@hotmail.com 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 01 2/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de 
todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 
requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

.~ 
Sidnei Cano 

Magal Terraplanagem Eireli - ME 

MAGALTERRAPLANAGEM 
!IRELI·ME 

CNPJ 15.32'-11110001·13 
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• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.075.906/0001-51 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

A. BASSEGIO & CIA L TOA • ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******"** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

07/11/2003 

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CANTU 

I CEP 

87.330-000 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR} 

I ***** 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I MUNICÍPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/11/2003 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 25/02/2016 às 15:37:05 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

I Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 25/02/2016 

http://www .receita.fazenda.gov .br/prepararlm pressao/lm pri m ePagi na.asp 1/1 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

&eertlt1114• I'"Uenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014334607-86 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.075.906/0001-51 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 24/06/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via Internet Publica (2510212016 15:35:37) 

(I 



PODER JUO:CIAR!O 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. BASSEGIO & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS} 
CNPJ : 06.075.906/0001 - 51 
Certidão n° : 21748087/2016 
Expedi ção: 25/02/2016, às 15:38:03 
Validade: 22/08/2016 - 180 (cento e oitenta} dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que A. BASSEGIO & CIA LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), 
inscrito(a} no CNPJ sob o n° 06.075.906/0001 - 51 , 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 ver ifi cação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba l ho na 
In te rnet (http://www.tst.jus .b r) 
Certi dão e mi tida gratui tamente. 

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. 



25/02/2016 

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: A. BASSEGIO & CIA L TOA -ME 
CNPJ: 06.075.906/0001-51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:35:05 do dia 16/11/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/05/2016. 
Código de controle da certidão: 6F11.28E8.DF89.6FA9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'\ 

\ 
1/1 
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I 
C.A IXA E CONÓI\•liCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0607590610001 -51 

Razão Social: A BASSEGIO E CIA LTDA 

Endereço: AV CANTU SN SN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-
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 
quai squer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016 

Certificação Número: 2016021503174260434671 

Informação obtida em 25/02/2016, às 15:46:14. 

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

http<ilwww .• fgo.o.~.9"' .ty/Em p<~"Crl/Crl/FgeC FSimpclmlcPa"" ·"p?VAAP~'"M otr l,~ 14703015&VARPM'"~ 14703015&:.:: Uf=PR&VAAI~ 111 



PARA: 

A. BASSEGIO & CIA L TOA - ME 
Avenida Cantu, s/n°- Terro- Centro

NOVA CANTU - Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-06.075.906/0001 -51 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Carta Convite n° 002/2016, instaurado pelo Município 
de Nova Cantu , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

L 

Atenciosamente, 

~ C/t.NTU. stN• 
~ ' CEP an30..000 

eNTRO· C ca.NTU·PR 
NOVA "' 

..J 



PARA: 

A. BASSÉGIO & CIA L TOA - ME 
Avenida Cantu, s/n°- Terro- Centro

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-06.075.906/0001-51 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município 
de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



PARA: 

A. BASSÉGIO & CIA L TOA - ME 
Avenida Cantu, s/n°- Terro- Centro

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-06.075.906/0001-51 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

Nova Cantu , Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município 
de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em traba lho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, (º lJ- f 
ARMINDO BASSÉGI ~10~1 
r~601 5906/ o -s 
\\. \0 & c\a. uda. 

. A. sasseQ 



PARA: 

A. BASSÉGIO & CIA L TOA - ME 
Avenida Cantu, s/n°- Terro - Centro

NOVA CANTU - Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-06.075.906/0001 -51 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2016. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Carta Convite n° 002/2016 instaurado pelo Município 
de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como 
tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

ó 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 002/2016- PMNC. 

Objeto: Serviços de 300 Horas Máquinas com Motoniveladora (Patrola). 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, __ ...::1:.:::.9----=d::..:e=----____,F:;..;e::..;v:...:e:..:..r.::;;ei:..:.r..:::.o _ __ de 2. O 16. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

~ 
MAGALTERRAP~ 

I!IRI!U • ME 
CNPJ 15.329.11110001·13 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
REF.: Ed ital de CARTA CONVITE n° 002/2016- PMNC. 

Objeto: Serviços de 300 Horas Máquinas com Motoniveladora (Patrola). 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, __ ...:::1.::...9 _ ___::d:..:::e_~F...:e..:....ve::..:rc..::e:.:..:ir...!::o;__ __ de 2.0 16. 
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Prefeitura Municipal de Nova Co.~----~~-
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00 ~0va c nW _ç 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 a 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 012/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 002/2016- PMNC 
(Lei 0° 8.666/93, art. 21, Ill) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 08:00 Horas do dia 26 de Fevereiro do ano de 2.016, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de 300 Horas Máquinas com Motoniveladora (Patrola) 
(conforme descrição no Edital de Carta Convite no 002/2016-PMNC, e seus 
anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, Rua Bahia s/n°- Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Fevereiro de 2.016. 



EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

ABERTURA: 26/FEVEREIR0/2016 HORÁRIO: 08:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 08:00 
Horas do dia 26 de Fevereiro do ano de 2.0 16, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Serviços de Horas 
Máquinas, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO QTADE 
01 300 (trezentos) Horas Máquinas com Motoniveladora 300 (trezentos) 

(Patrola) para serviços de conservação de estradas. 
Obs: as Despesas com abastecimentos, funcionários e 
transporte da máquina será por conta da contratada. 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital j unto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 -HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 



-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 



emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ÍTEM, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital ; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 -Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 



c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-78.000,00 (Setenta e 
Oito Mil Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0602267820534-2025- 33.90.3921 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
0603154520323-2026 - 33.90.3921 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 



Prefeitura Municipal de Nova 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 

impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falê?rdat: 



Prefeitura Municipal de Nova C 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Fevereiro de 2016. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~182.~--· ,.. ·· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00~vét Cantt\ · 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 002/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
---------------- ---- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ___ _____ _____ e CPF/ MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal d-a 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de _ _______ de 200 . 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 002/20 16, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

( 



Prefeitura Municipal de Nova 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO y) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 002/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 002/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 012/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 002/2016 - PMNC. 

Objeto: Aquisição de Serviços de Horas Máquinas Motoniveladora. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ___,d=e'--------- de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL D~ NOVA CAN2pl " L ~ 
ESTADO DO PARANA ... I N •

0 ------- ,_I 
CNPJ 77.845.39410001-03 \ - P-----~~ · 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 012/2016 ~.!':_a can•\,) ·" 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Serviços de 300 Horas Máquinas com Motoniveladora (Patrola). 
VALOR ESTIMADO- R$-78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais); 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: _ IJ~ 

Fonte: 

DATA: 16 I Fevereiro I 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

JJh. ~..0...0 ~-::>~ 

' \ 

AUTORIZADO 

Visto: Ul-
' 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Visto: 

Dispensado 

f 
OAB I PR 4.058 

CPF 033.848.709-30 

_,....,p~.~ 
\ '~ 

NAO AUTORIZADO I 

DATA: \~ I I 
~ l.l&!a 

Concorrência Convite 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 


