
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° 051/2014- Edital 

de Carta Convite n° 008/2014, que tem como objeto a Contratação de Empresa para 
execução de serviços de iluminação Natalina, conforme especificação no Edital. 

-.. 

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

- No valor total de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais): LUZIA CORREA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o no 12.925.187/0001-13; 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Setembro de 2.014. 

p .... 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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 Licitatório n° 051/2014, Edital de Carta Convite n° 008/2014, em 

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

Setembro de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Setembro de 2.014. 

U:3 · '--\, ~ ~ 
. DIVONSIR G~FF----

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



@. 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU~ 18 
Estado do Paraná \ • · ~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 ~ 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 051/2014. 
Processo Licitatório n°. 008/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 008/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 008/2014 Enfeites Natalinos. 

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, 30 de Setembro de 2014. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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

, E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com. br 

~ t:fr 



Prefeitura Municipal de Nova Oan~ 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 :'fi. ... r 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 jh_ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ~\!··;,) 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 008/2014 

---

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: 
LUZIA CORREA -ME Lote 01 - UNICO no valor total de R$-40.000,00 I 
CNPJ 12.925.187/0001-12 (Quarenta Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Setembro de 2.014. 

P.egiane Porcinio dos Santos - Memb:o- ~ ~º""' 



MUNICÍPIO 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 LICITATÓRIO n° 05112014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 008/2014-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 26 (vinte e seis) de 
Setembro do ano de dois mil e Quatorze, 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.0 001/2014, para o julgamento da 
propostas apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para execução de serviços de 
Iluminação Natalina, conforme especificação em edital, onde participaram da presente 
licitação as seguintes: 

EMPRESA I CNPJ 
LUZIA CORREA - ME 
CNPJ 12.925.187/0001-13 
OZIEL BAZILI DE FREITAS - SERVIÇOS ELÉTRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001-80 
MELO E SMAK LTDA- ME 
CNPJ 07.605.169/0001-14 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados/vencedores, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
LUZIA CORREA - ME Valor total de R$-40.000,00 (Quarenta 
CNPJ 12.925.187/0001-13 Mil Reais). 
OZIEL BASILIO DE FREITAS - Valor total de R$-41.180,00 (Quarenta e 
SERVIÇOS ELÉTRICOS. Um Mil, Cento e Oitenta Reais). 
CNPJ 13.933.242/0001-80 
MELO E SMAK LTDA- ME Valor total de R$-44.930,00 (Quarenta e 
CNPJ 07.605.169/0001-14 Quatro Mil, Novecentos e Trinta Reais). 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 

- Lotes 01 - Único no valor total de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais): LUZIA 
CORREA- ME, inscrita no CNPJ sob o n° 12.925.187/0001-13; 

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. 

Rua Bahia, S/N°- 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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 Setembro de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - Memb o / ~1 º""" P- cb, ~h 

Rua Bahia, S/N°- 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 



ITEM 

01 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925.187/0001- 13 

INSC. ESTADUAL 905.41343- 01 

PROPOSTA DE PREÇÕS 

f12.925.187/0001-13l· 
LOTE ÚNICO 

LUZIA CORREA - ME 

PRODUTOS 

PORTAIS DE ENTRADAS DA CIDADE, 

DECORADO COM APROX. 60 ESTRELAS 

DECORAÇÃO DE 30 POSTES 
COM 02 ESTRELAS EM CADA 
(POSTES DA AVENIDA 
CANTU) 

DECORAÇÃO COM 01 ARVORE 
DE 07 MTS E PRESÉPIO (NA 
PRAÇA CENTRAL) 

DECORAÇÃO DE 08 ARVORES 
NO INTERIOR DA PRAÇA 
MUNICIPAL; 

DECORAÇÃO DE 02 ARVORES 
(grandes) NA PRAÇA 

MUNICIPAL, COM 
MANGUEIRAS COLORIDAS E 
BOLAS; 

DECORAÇÃO DA TORRE DA 
IGREJA, NA PRAÇA CENTRAL; 

DECORAÇÃO DO LAGO 
MUNICIPAL, EM 08 POSTES DE 

Av. Manoel Mendes Camargo 
nO 2130, Centro 

~CEP 87303-()()() ·Campo Mourlo · _!!) ..__ 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

4.500,00 4.500,00 

5.500,00 5.500,00 

10.766,00 10.766,00 

4.500,00 4.500,00 

2.500,00 2.500,00 

3.184,00 3.184,00 

9.050,00 9.050,00 

CAMPO MOURÃO PR CEP 87.303-000 CENTRO FONE: 44 - 3529-2766 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12 . 925.187/0001-13 

INSC. ESTADUAL 905.41343-01 

ILUMINAÇÃO E MONTAGEM 
DE O 1 XAF ARIZ DE 05 MTS, NO 
CENTRO DO LAGO. 

VALOR TOTAL R$ 40.000,00 

Validade da proposta: conforme edital 

Campo Mourão, 22 de Setembro2014 

CNPJ 12 . 925.187 /0001 - 13 

112.925.187/0001-131 
LUZIA CORREA - ME 

Av. Manoel t.,endes Camargo 
nO 2130, Centro 

~~:f 87303·000 ·Campo MotKio • PP.J 

CAMPO MOURÃO PR CEP 87.303- 000 CENTRO FONE: 44 - 3529-2766 



M ELO E SMAK LTDA - M E 

AVENIDA MANOEL M . DE CARGO Zl30 CENTRO 

CN PJ 07.605.169/0001-14 

CampoMourão - Pr CEP87303-000 Fone: (44) 3 5 23 - 9494 

LOTE 01 - UNICO 

jltem Descrição Preço unit. Total 

··---------··r·------------------------------------------------------------- ----------·-----------------------------1----------·----------------,--------·-·---·--·-·----·-, ! 01 ! PORTAIS DE ENTRADAS DA CIDADE, DECORADO COM APROX. I R$ 5.200,00 i R$ 5.200,00 i 
! i 60 ESTRELAS i 1 i 
: : : I : 
I l : ; ; 
~--o2----··ns"E-co"RA·çxo-nE"3·a-ros"TE"s··c:o-fXo2--E"sr"REiÃ_s ________ T ___ R_s-s:7-siü>aT·-··Rs--s-js-a:oa--1 
, : I : : i I EM CADA (POSTES DA AVENIDA CANTU) I ! ! 
l--------·-l------------------~----------·---------,--------------------------·--------------+---------------------------~----------------········--1 l 03 l DECORAÇAO COM 01 ARVORE DE 07 MTS E l R$ 11.800,00 \ R$ 11.800,00 i 
\ ! PRESÉPIO (NA PRAÇA CENTRAL) i i i 
l ! : 1 : 
' ' ' . ' 

j··a4·-·-···(o"E-c6R:A-ÇXó-lS"E.oiÃR·vo·R:Es-·N"o--íN-TERio"R_o_Ã ______ l ____ R_$4:9-8o~oa··r-····F{s·4-~98·a:oa·j 
·
1
: l PRAÇA MUNICIPAL; li l l 

I • • 
I I : 

:-~~----···--~---------------------------------------------,-----~-------------~--------------------------------------~--------------- ----- - ------ }------- ----------- ---- -----~ 
j 05 j DECORAÇÃO DE 02 ARVORES (grandes) NA PRAÇA i R$ 2.750,00 i R$ 2.750,00 ! 
! i MUNICIPAL. COM MANGUEIRAS COLORIDAS E 1 1 1 

1 1 BOLAS· i i i 
! i ' ! i j 

!·-êi6····-·r-15tco"RA-ÇX6-I5Ã--ioRRE"ri:A."T6R:E1·Ã:··NA.PRAÇA-----~--···R·s·4j.5Ci~-oa·-i-·-·-Rs· 4.3so,o6·1 
I i CENTRAL; ! i i 
1------------l---··-··-·····-·· ··-·--·--.;.···--······-··---------------·-···-·--··-·--·-·····-·--····---·-···-···----··-··i·-···---···-----·······-···~ -----····---·---·-··--·-·---j 
j 07 j DECORAÇAO DO LAGO MUNICIPAL, EM 08 i R$10.100,00 \ R$ 10.100,00 j 

i ! POSTES DE ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 ! ! : 
• • • I 

! \ XAF ARIZ DE 05 MTS, NO CENTRO DO LAGO. \ i 
I i : . . ;_ ____ !__ __________ ___________ ___________________________________________________________________ !_ ________________________ , _________________________ ! 

Total R$ 44 .930,00 

Prazo validade da proposta é de 65 dias (QUAR ENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA 

REAIS) 

CAMPO MOURÃO 24 de SETEMBRO de 2014. 

0760516910001-14, 
Melo e Smak Ltda. 

A.\. MANOEL MF.NDES DE CAIIAROO.I* 
CENTRO· CEP .,_ aiiD 

L CAMPO MCJUAilO • PA ' 



OZIEL BAZILIO DE FREITAS- SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001 -80 
CAMPO MOURÃO - PR 

LOTE 01 - UNICO 

Item Descrição 
01 PORTAIS DE ENTRADAS DA CIDADE, 

DECORADO COM APROX. 60 ESTRELAS 

02 

03 

DECORAÇÃO DE 30 POSTES COM 02 
ESTRELAS EM CADA (POSTES DA 
AVENIDA CANTO ) 
DECORAÇÃO COM 01 ÁRVORE DE 07 MTS 
E PRESÉPIO (NA PRAÇA CENTRAL) 

04 DECORAÇÃO DE 08 ÁRVORES NO 
INTERIOR DA PRAÇA MUNICIPAL; 

05 DECORAÇÃO DE 02 ÁRVORES (grandes) 
NA PRAÇA MUNICIPAL, COM 
MANGUEIRAS COLORIDAS E BOLAS; 

06 DECORAÇÃO DA TORRE DA IGREJA, N~ 
PRAÇA CENTRAL; 

07 DECORAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL, EM 
08 POSTES DE ILUMINAÇÃO E 
MONTAGEM DE 01 XAFARIZ DE 05 MTS, 
NO CENTRO DO LAGO. 

Valor 
unitário 

,_ - 4900, 00 

Valor 
unitário 

5200,00 
Valor 

unitário 

Valor 
total 

4900,00 
Valor 
t otal 

5200,00 
Valor 
total 

- 10600, 00 10600,00 

Valor 
unitário 

4450,00 
Valor 

unitário 

2630,00 
Valor 

unitário 

4100,00 
Valor 

unitário 

Valor 
total 

4450,00 

Va l or 
total 

2630,00 
Valor 
total 

4100,00 
Valor 
total 

9300,00 9300,00 

R$ 41180,00- quarenta e um mil cento e oitenta reais valor total da proposa 

Prazo validade da proposta é de 60 dias após abertura da 
carta convite. 
CAMPO MOURAO 23 DE SETEMBRO 2014 

f'12.925.187/0001-1J1 
~ LUZIA CORREA- ME 

EZ O DE FREITAS Av. Manoel Mendes (amargo 
nO 2130, Centro 

CPF 045.521.609.66 ~ ,~~_P 87303.()()0 ·campo Mourlo • _!!f 

RUA APOLONIA STANISZEWSKI 880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 



Prefej~~~~. ~-~~!~!~~~p~~E~~~~o?,ntu ::~~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 JÀ.. 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 05112014 
Edital de Carta Convite no 008/2014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 26 de setembro de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a contratação de empresa para execução de 
enfeites natalinos no município, 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: 

LUZIA CORREA - ME 
CNPJ 12.925 .187/0001-13 

EMPRESA I CNPJ 

OZIEL BAZILI DE FREITAS- SERVIÇOS ELÉTRICOS 
, CNPJ 13.933.242/0001-80 
I MELO E SMAK LTDA - ME 
I ::::NPJ 07.605.169/0001-14 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que as Empresas 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. 

araná, 26 de Setembro de 2.014. 

Comissão de Licitação Comissão de Licitação 

~~p(jR~o~.tfos 
Comissão de Licitação 



MELO E SMAK LTDA - ME 

AVENIDA MANOEL M. DE CARGO 2130 CENTRO 

CNPJ 07.605.169/0001-14 

CampoMourão - Pr CEP87303-000 Fone: (44) 3523- 9494 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos (a) Sr.(a) SANDRO 
CORREA DE MELO portado•· (a) da Cédula de identidade sob n 4.270.589-6 
SSPPR. 
E C.P.F 578.074.779-20 a participar do procedimento licita tório sob o modalidade 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 05112014, instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa MELO E SMAK LTDA -ME 

outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao 
direito de interposição de recurso. 

Em CAMPO MOURÃO 24 de SETEMBRO de 2014. 

07605169/0001-14, 
Melo e Smak Ltda. 

A\. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2t30 
CENTRO- CEP .no3-GOO 

L CAMPO MOOMO · ,. 

' 



MELO E SMAK LTDA - ME 

AVENIDA MANOEL M. DE CARGO 2130 CENTRO 

CNPJ 07.605.169/0001-14 

Campo Mourão - Pr CEP 87303-000 Fone: (44) 3523 - 9494 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014, 

instaurado pelo Mtmicípio 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. 

Em CAMPO MOURÃO 24 de SETEMBRO de 2014. 

"~\. '\.~ 
Safd~~ Correa de M lo 

dP.F ;:,78.074.779-
R.G 4.270.589-6 

· MêiJê'~TrJ;-o ·-·· · · · 

07605169/0001-14, 
Melo e Smak ltda. 

A\. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2130 

L 
CENTRO- CEP 1'7~ 

CAMPo IIIOUMO • Pfit f 



PARA: 

MELO E SMAK LTDA -ME 

AVENIDA MANOEL M . DE CARGO 2130 CENTRO 

CNPJ 07.605.169/0001-14 

CampoMourão - Pr CEP87303-000 Fone: (44) 3523-9494 

ANEXO IH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

008/2014 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. 

A\. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2130 
CENTRO- CEP 17l03.000 

L CAMPO MOURÃO • PR 



MELO E SMAK LTDA - M E 

AVENIDA MANOEL M. DE CARGO 2130 CENTRO 

CNPJ 07 .605 .169/0001-14 

CampoMourão - Pr CEP87303-000 Fone: (44) 3523-9494 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito. na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

008/2014 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, sal v o 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. 

Em CAMPO MOURÃO 24 de SETEMBRO de 2014 

07605169/0001-14-, 
Melo e Smak ltda. 

L 
A\ . MANOEl MENDES DE CAMARGO, 2130 

CENTRO - CEP 8'1l03-000 
CAMPO MOUAAO _ pt;~ 

t 



PARA: 

MELO E SMAK LTDA - ME 

AVENIDA MANOEL M. DE CARGO 2130 CENTRO 

CNPJ 07.605.169/0001-14 

CampoMourão-Pr CEP87303-000 Fone: (44) 3523-9494 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 11° 

008/2014 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 habil itação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Em CAMPO MOURÃO 24 de SETEMBRO de 2014. 

07605169/0001-141 

Melo e Smak Ltda. 

A\. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2130 
CENTRO· CEP .-THJ-000 

L CAMPO MOUAAO • PR 



18/912014 Cert1clão Negativa de Débitos Tributãrios e de Dil.1da Ativa Estadual 

PA Rr JA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda ~= 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidã '' 

Nome: ',.._ _ 

Ressah-•r 
que ve~ : 

Fazenr 

Obs: E LL 

tributá r; 1 E 

Fina li .. 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12338939-40 

~ ida para o CNPJ/MF: 07.605.169/0001-14 

E SMAK LTDA 

c' ireito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
atamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

:c itação 

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

~sta Certidão tem validade até 16/01/2015- Fornecimento Gratuito 

r 

"-'·· 
PARANA 

Estado do Paranã 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12338939-40 

Emitida Eletronicamente via Internet 
18/09/2014 -10:19:58 

Dados tra nsmitidos de forma segura 
Tecnolog ia CELEPAR 

https://Wv'YW.arinternt:: ·• J.br/outros/_d_ neg aliva2.asp?eUser=&eCPF =&eCNPJ=07 .605. 169/0001-14&eCadicms= &eNumlmag e=e67811S&eF 1nahdade= L 1/1 



18/9/2014 

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ~ ~~;_;:· 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO'~~ 

Nome: MELO E SMAK LDTA- ME 
CNPJ: 07.605.1 69/0001-14 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi'vCl acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relati'vCJS a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasi l 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts . 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e vál ida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi'vCl no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei , a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:11:10 do dia 18/09/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/03/2015. 
Código de controle da certidão: 8E54.5BC2.5367.CF47 

Certidão emit ida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 07.605.169/0001-14 
Código: 377643 
Contribuinte: MELO E SMAK L TOA- ME 

Endereço: AVN MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2130 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

CEP: 
PR 
87303000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Pagina 1 de 1 

N° 15287 /2014 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: WW\1'/.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de em issão. Emitido em: 18/09/2014 às 12:40:35 



CA 
CAIXA E CONÓM CA FED E RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0760516910001-14 

Razão Social: MELO E SMAK LTDA ME 
Endereço: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 2130 I CENTRO I C AMPO 

MOURAO I PR I 87303-000 

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 regu lar 
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: 15/09/ 2014 a 14/10/2014 

Certificação Número: 2014091506465340861007 

Informação obtida em 18/09/2014, às 12:34:30. 

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 240572014-88888169 
Nome: MELO E SMAK LDTA- ME 
CNPJ: 07.605.169/0001 -14 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passi'v{) acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

'=sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
.. liais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 4 7 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art 931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002- Código Civil, extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20 
de janeiro de 2010. 

Emitida em 18/09/2014. 
Válida até 17/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome : MELO E SMAK LDTA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 07 . 605 . 169/0001 - 14 
Certidão n°: 62273164/2014 
Expedição: 18/09/2014, às 16 : 56 : 50 
Validade : 16/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certi f ica - se que MELO E SMAK LDTA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito(a ) 
no CNPJ sob o no 07.605.169/0001 - 14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emit ida com base no arL. 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba lho, acrescentado pel a Lei n° 12 . 440, de 7 de j ulho 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 d os 
Tribunais do Trabalho e estão at.ualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de p essoa juridica, a Certidão a t esta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimenlos, a gências ou ~iliais . 

A acei t ação desla cer Lidão co ndicion a - se à verificação de sua 
autentic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalh o na 
Internet (http : //www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Traba1hislas constam os dados 
necessários à identi ficação das pessoas naturais e juridicas 
i nadi mplen tes peranle a Ju sLica do Trabalho quan to às obrigacões 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
re colhimentos previdenciárjos, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d e correntes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ ico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



24/9/2014 Receita Federal do Brasil 
--~---

Fa:z '"' 
Ministério da Fazenda 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, \ 

I 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se hou\ier qualquer di\iergência, pn 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.605.169/0001 -14 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE 

23/09/~ 

NOME EMPRESARIAL 

MELO ESMAK LDTA ·ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.54-7-03 ·Comércio varejista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • SOCIEDADE EM PRESA RIA LIMITADA 

LOGRADOURO NÚMERO 

2130 
COMPLEMENTO 

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 

CEP 

87.303-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

•******* 

MUNICIPIO 

CAMPO M OURAO 

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 14:58:03 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

I 
DATADASITL 

23/09/200! 

DATA DA SITL 

******** 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de ptivacidade e uso, 

http://Wt.W.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpJreva_solicitacao.asp 1/2 



24/9/2014 

Fazp ri 

Mininério da Fazenda 

Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

I 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.605.169/0001 -14 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE 

23/09/~ 

NOME EMPRESARIAL 

MELO ESMAKLDTA - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.54-7-03 - Com é r cio vare j ista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informa da 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EM PRESA RIA LIMITADA 

LOGRADOURO NÚMERO 

2130 
COMPLEMENTO 

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 

CEP 

87.303-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 14:58:03 (data e hora de Brasília). 
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MELO E :MEAURIO LTDA ME 
C.N.P.J. 07.605.169/0001114 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

LIGIA CRISTINA SOUZA MEAURIO, brasileira, natural de Itaporã MS. divor..,~....,-:_-
empresária, nascida em 07/11/1973, CPF 608.212.481 -20, documento de identidade R ~---
000530222, emitido pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, residente 
e domiciliada na Rua Chafic Bader Maluf, 141. Jd. Laura, CEP 87300-120, em Campo 
Mourão Paraná; e EDINA SUSANA SMAK DE MELO, brasileira, natural de Roncador, 
Pr., nascida em O 110811975, casada sob regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, 
CPF 831.761.959- 15, documento de identidade RG. 5.338.707-01 emitida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Paraná, residente e domiciliada na Travessa David Curi, n.0 80, 
CEP 87302-120, centro, Campo Mourão Pr., únicos sócios da empresa MELO E 
MEAURIO LTDA ME, Com sede na Av. Manoel Mendes de Camargo, 2130, centro, CEP 
87.303-000, em Campo Mourão, Paraná, Inscrita na Junta Comercial do Paraná sob n.0 

41205566131 em 23/09/2005, resolvem alterar o Contrato Social, e posterior alteração 
conforme cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Retira-se da sociedade a sócia LIGIA CRISTINA SOUZA 
MEAURIO, acima qualificada, cede e transfere suas quotas de participação 20.000 (vinte 
mil), para o sócio ingressante SANDRO CORREA DE MELO, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Araruna Pr. nascido em 
05/06/1969, CPF 578.074.779-20, documento de identidade RG. 4.270.589-6, emitido pela 

Curi, 80, centro, CEP 87.303-000. Campo rvlourãc•, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA:-- O capital social composto por 40.000 quotas no valor unitário 
de R$-1,00 (Um real) totalizando R$-40.000,00 (quarenta mil reais) fica assim distribuído. 
Edina Susana Smak de Melo ........................ 20.000 QUOTAS ............ R$-20.000,00 
Sandro Correa de !Melo ............................... 20.000 QUOTAS ............ R$-20.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA:- A sócia que se retira da sociedade, dá plena e real quitação de 
suas quotas ao sócio ingressante. 

CLÁUSULA QUARTA:- Alteração do Nome Empresarial:- Com a alteração do quadro 
societário, altera o nome empresarial que era Melo e Meaurio Ltda Me, passa a ser Melo e • 
Srnak Ltda Me. 

CLÁUSULA QIDNTA:- O sócio ingressante declara, sob as penas da Lei de que não esta 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, de pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,peita 
ou suborno, concusão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 



MELO E MEAURIO LTDA 
C.N.P .J. 07.605.169/0001/14 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA 
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CLÁUSULA SÉTIMA :- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do 
contrato original e posterior alteração que não colidirem com as disposições do presente 
instrumento. 

E por estarem justos e contratados, assinam a presente alteração em quatro vias . 

....,_~J~Õ'MERcrAL uo-PAAA~ - • .
1 ESCRITORIO REGIONAL DE ÇAMPO MO_!JRAO 

CERTIFICO O REGISTROBI: 2o/04 /200 ............. ~~ 
SOB NÚMERO: 20071641333. ;~ / .• - • Ja1te ' 
Protocolo: 07/164733-3 · iJF[./ ~4-...... ~- RG..1. 

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

SECRETARIA GERAL 



MELO E MEAURIO LTDA 
CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade girará sob o nome empresarial de MELO E 
MEAURIO LTDA e terá sede e domicilio na Av. Manoel Mendes de Camargo, 2130, 
centro, CEP 87303-000, Campo Mourão Paraná. 
CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social será R$-40.000,00 ( Quarenta mil reais), 
dividido em 40.000 ( quarenta mil) cotas, no valor unitário de R$-1,00 ( Hum real) , 
integralizados neste ato pelos sócios em moeda corrente, que fica assim distribuído; 
LÍGIA CRISTINA SOUZA MEAURIO, 20.000 ( Vintes mil ) cotas no valor total de 
R$-20.000,00 (Vinte mil reais), que representa 50%; SERGIO CORREA DE MELO , 
20.000 (Vinte mil) cotas no valor total de R$-20.000,00 ( Vintes mil reais), que representa 
50% 
CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto será- Comércio varejista de artigos de iluminação 
-5243-4/04 
CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciará suas atividades em 01.11.2005 e seu prazo 
de duração é indeterminado. 
CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, 
formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA SÉTIMA - A Administração da sociedade caberá à sócia Lígia Cristina 
Souza Meaurio, individualmente, com os poderes e atribuições de gerentes autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, l!l(rir ~ 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.' ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Os sócios poderão, de comum acordo, IX 

retirada mensal, a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regula.Mc!infl:tfes-"" 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Os administradores declaram, sob as penas da lei, 
de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARA para os efeitos de enquadramento como 
Microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da 
constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 2° da Lei Federal n° 9841 de 05.10. 1999, e 
que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no 
artigo 3° daquela Lei. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -Fica eleito o foro de Campo Mourão para o exercício 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 4 (quatro) vias, de 
igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Campo Mourão, 20 de Setembro de 2005. 

TESTEMUNHAS 

LO 

MARIA THEREZA LOPES SALmiAO 

SECRETARIA GERAL 



OZIEL BAZILIO DE FREITAS- SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001-80 
CAMPO MOURÃO - PR 

ANEXO I 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) OZIEL BAZILIO DE 
FREITAS 
_ _ _ portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 369967707 

---------------e CPF/ MF n°. 045.521.609.66 , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade , instaurado por este Departamento 
de Compras. 

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

Em 23 de SETEMBRO de 2014 . 

f13.933.242/0001-80~ 
OZIEL BAZtLIO DE FREITAS 

04552160966 
Rua Prefeito Devete de Paula Xavier 

n° 316 - Jardim Capricornio 
I CEP 87301-100 - campo Mourão - PR J 

~ 

RUA APOLONIA STANISZEWSKI 880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 
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OZIEL BAZILIO DE FREITAS - SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001 -80 
CAMPO MOURÃO - PR 

ANEXO li 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE no 008/2014, 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. 

CAMPO MOURAO 23 DE SETEMBRO 2014 

OZI~L ~ILIQ) DÉ FREITAS 
~.609.66 -- ~ ... 

1 "' " 9 r;':: ,..._, - ~ '""'Ir. C, O 1-8u' · 1 
I . l "\ . I • 4 ·;. ,' ' I ) 
"' I v'-' ' I-. t • -- .;I 

OZIEL BA?1LIO DE FPEIT:\5 
04552160966 

Rua r~efeito Devett de Paula Xavter 
no 316 - Jardim (apricOrniO 

I CEP 87301-100- Campo Mourão -l!J 

RUAAPOLONIA STANISZEWSKI880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 

ff- dr 



OZIEL BAZILIO DE FREITAS -SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001 -80 
CAMPO MOURÃO - PR 

ANEXOID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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. 

CMvfPO MOURAO 23 DE SETEMBRO 2014 

OZIE~O DE FREITAS 
CP~ QA-5.521 .609.66 

~ 

r." g:-: t", r~,:~.-, '000 1 80 i l "1;. \.,. ... , .'i.J..J" , -v . """'.) . ,_ . -. .~ 

OZIEL BAZlLIO DE FREITAS 
04552160966 

Rua Prefeito Devete de P~ula ~avier 
no 316- Jardim capncornto 

1 CEP 87301-100 - Campo Mourão -~ 

RUA APOLONIA STANISZEWSKI 880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 



OZIEL BAZILIO DE FREITAS - SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001 -80 
CAMPO MOURÃO- PR 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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. 

CAMPO MOURAO 23 DE SETEMBRO 2014 

OZIEL~~E FREITAS 

CP ~
1

.
609

.
66 

f13 .933.242/QQQ1-80l 
OZIEL BA?~LIO DE FREITAS 

04552160966 
Rua Prefeito Devete de Paula Xavier 

n° 316 -Jardim Capricornio 
lfEP 87301-100 - Campo Mourão- PRJ 

RUA APOLONIA STANISZEWSKI 880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 



OZIEL BAZILIO DE FREITAS- SERVIÇOS ELETRICOS 
CNPJ 13.933.242/0001-80 
CAMPO MOURÃO - PR 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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. 

CAMPO MOURA O 23 DE SETEMBRO 2014 

< 
OZ\EL BAZILIO ~FREITAS 
~~11.609.66 

~ 

f13.933.242/0001-80 l 

QZIEL BA71Ll0 DE FREITAS 
04552160966 

Rua Prefeito Devete de Paula Xavier 
no 316 _Jardim capricornio 

ICEP 87301-100- Campo Mourão- PR\ 

RUA APOLONIA STANISZEWSKI 880 JD-COPACACABA CEP 87302-330 



24/9/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~ Receita Feder(}! 

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 

13.933.242/0001 -80 
•• A. TRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

"uM E EMPRESARIAL 

OZIEL BAZILIO DE FRBT AS 04552160966 

TITULO DO ESTABELEC IMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔM ICA PRINCIPAL 

43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DI\ NI\TUREZI\ JURIDICA 

I 213-5 - EM PRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

R APOLONIA ST ANISZEWSKI 

CEP 

87.302-330 
BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM COPACABANA 

NÚMERO 

889 

MUNICIPIO 

COMPLEMENTO 

CAMPO M OURAO 

DATA DE ABERTURA 

06/07/2011 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/07/2011 

.JTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRI\l 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
·-~ .. ,,... ..... 

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

Emitido no dia 24/09/2014 às 09:40:29 (data e hora de Brasília). 
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23/9/2014 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Di'.ida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Esta~ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12360583-21 

Certidão fornecida para o CNPJ/M F: 13.933.242/0001-80 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

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 Es tado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 21/01/2015- Fornecimento Gratuito 

~ 
PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12360583-21 

Emitida Eletronicamente via Internet 
23 /09/2014 - 16:33:42 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnolog ia CELEPAR 

https://'.'MW.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=13.933.242/0001-80&eCadicms=&eNumlmage=vez26s&eFinalidade=L... 1/1 



24/9/2014 

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

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

Nome: OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04552160966 
CNPJ: 13.933.242/0001-80 

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 tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:53:27 do dia 24/09/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 23/03/2015. 
Código de controle da certidão: 003C.77DA.9E7D.7B5A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 13.933.242{0001 -80 

Código: 6089640 

Contribuinte: OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04552160966 

Endereço: RUA APOLONIA STANISZEWSKI, 889 

Bairro: 

Cidade: 

Estado: 

:::EP: 

JARDIM COPACABANA 

CAMPO MOURAO 

PR 

87302330 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

-
Página 1 de 1 

N° 15588/2014 

Certifico. par·a os devidos fins. que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais. 
inscritos ou nao en1 Dívida Ativa ern nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda f;lunicipal co lxar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na inter·net no 
endereço: W\Wl.campornourao.pr.gov.br (Serviços-Online) 

Obser-vaçao: Esta certidao e val ida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 23/09/2014 às 17:01:51 



23/9/2014 https://webp.cai:xa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSJmprimirPapel .asp?VARPessoaMatr iz=18586405&VARPessoa=1 8586405&VAR Uf=PR&VARins ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1393324210001-80 

Razão Socia l: OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04552160966 
Endereço: R APOLONIA STANISZEWSKI 889 I JARDI M COPACABANA I 

CAMPO MOURAO I PR / 87302-330 

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/ 2014 

Certificação Número: 2014092207335268750223 

Informação obtida em 23/09/2014, às 16:44:18. 

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

httpsJ/webp.cai:xa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/Fg eC FS!mprim rPapel.asp?VARPessoaMatriz= 18586405& V AR Pessoa= 18586405& VARU f= PR& VAR Jnscr= 13 . . 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 083492014-88888242 
Nome: OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04552160966 
CNPJ: 13.933.242/0001-80 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passi'A:> acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
.nscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais , refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil , extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à 
finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 20/03/2014. 
Válida até 16/09/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 



~vf.JEP, JL -' 
~ 1 I:;.,. L.• 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04552160966 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.933 . 242/0001 - 80 
Certidão n°: 62884153/2014 
Expedi ção : 24/09/2014, às 09 : 30 : 18 
Validade : 22/03/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que OZIEL BAZILIO DE FREITAS 04 552160966 (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13 .933.242 /000 1-80 , NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no a rt . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Traba lho , acrescent ado pela Lei n° 12 .440, de 7 de julho de 2011, e 
na Res o lução Administ r ativa n° 14 70/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 d e agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Traba1ho 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 cer tidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trab alho na 
Internet (http : //www . tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Ban co Nac ional d e Deve dor es Traba l histas constam os dados 
n ecessários à iden tif i cação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transi t ada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
re colhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos o u a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução d e acordos fi rmados perante o Ministér io Público do 
Tra ba lho ou Comissão de Conc i liação Prévia . 



19/9/2014 

• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12344734-59 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.925.187/0001-13 

Nome: LUZIA CORREA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não regis trados ou 
que venham a ser apurados, certi ficamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 17/01/2015- Fornecimento Gratuito 

~ 
PARANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão N" 12344734-59 

Em itida Eletronicamente via Internet 
19/09/2014 -10:39:48 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/IVMW.arinternet.pr .g ov.br/outros/_d _neg ativa2.asp?eUser=&eC PF=&eC N PJ= 12.925.187/0001-1 3&eCadicms=&eNumlmag e= 1<9el4:ls&eFinalidade= L... 1/1 



19/9/2014 

BRASIL 

Emissão de 2" \1a de Certidão 

Acesso à mtormação Participe Se rv ços Legislação 

Receita Federal 4& #;; íl, t r· Xit· 1~!1 a:; t 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federa l do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍV IDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: LUZIA CORREA- ME 
CNPJ: 12.925.187/0001-13 

Canais 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi-..o acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relati-..os a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasi l 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.1 72, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi-..o no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei , a terceiros , inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 13:41:25 do dia 01/07/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/12/2014. 
Código de controle da certidão: 613F.E679.2C9E.A923 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta (-~Preparar página 
para impressão 

hllp 1/www.l""i~./"""'·9"·bi1Apiio"::ATSPO~oo/CN ~S'9 Vi,;R"" "doS'!l"'·Mp?Odg~ 1& Tipo•1&N 1•12925187000113&S.o .. 1/1 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal dle Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão NegatHva de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 12.925.187/0001-13 

Código: 6105246 

Contribuinte: LUZIA CORREA - ME 

Endereço: AVN MANOEL MENDES DE CAMARGO, 2130 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: 
CEP: 

PR 
87303000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 1 

N° 15375 /2014 

Ce1tifico para os devidos fins que INEXI S'TEM DÉI.31TOS referentes a Tributos Uunicipais 
inscritos ou nao ern Dívida Ativa ern nome do contribuinte acima citado até a presente data. 

Reserva-se o direito da c azenda 1.1unicipal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CER'TIDÂO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: \WI\.Y.campomourao.pr.gov br ~Serviços-Online; 

Obse1vação: Esta ce1tidão é va lida somente para o contribuinte acirna 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 19/09/2014 às 11:58:32 

R ~ rff=----



19/9/2014 https:/fVM.w.sifg e.caixa.g ov.br /Empresa/C rf/C r f/F g eC F Slmpri mi rPapel .asp?V AR PessoaM atriz= 17823827& VAR Pessoa= 17823827 & VAR u f= PR& VA. . 

Certifica do de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1292518710001-13 

Razão Social: LUZIA CORREA ME 

Endereço: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 2130 I CENTRO I CAMPO 
MOURAO I PR I 87303-000 

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 regu lar 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 01/ 09/ 2014 a 30/ 09/2014 

Certificação Número: 2014090106572299752697 

Informação obtida em 19/09/2014, às 11:05:15. 

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

1/1 



19/9/2014 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Pedido CND V1a Internet 

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 192012014-88888187 
Nome: LUZIA CORREA- ME 
CNPJ: 12.925.187/0001-13 

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 contribuições administradas pela 
'ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 

inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta cert idão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais , refere-se exclus ivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 

redução de capital social , transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada á 
finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 02/07/2014. 
Vál ida até 29/12/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

http:/fcnd dataprev.g ov.or /cws/contexto/Pcnd1/Pcnd1 .html 1/2 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome : LUZIA CORREA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 12.925 . 187/0001 - 13 
Certidão n° : 62355384/2014 
Expedição: 19/0 9/2 01 4, às 10:11:06 
Validade: 17/03/2015 - 180 (cen to e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cer ~ if i ca-se q ue LUZIA CORREA- ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a) no 
CNPJ sob o n° 12.925.187 /0 001 - 13, Nio CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas . 
Certidão emi t ida 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 Reso l uçã o Ad ministrativa n° 14 70/2011 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 expe d ição . 
No c aso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A ace i tação desta certidão condiciona -s e à verificação de sua 
autenticidade no port al do Tribunal Superior do Trabalho na 
I nter r. et l http : //www . tst.jus.br) 
Cercidão erritida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhi stas 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 
acord o s judic ia is trabal histas , inc lu sive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a r e colhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Traba lho ou Comis são d e Concil i ação Prévia . 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925.187/0001-13 

INSC. ESTADUAL 905 .41343- 01 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 051 /2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) EDNA SUSANA SMAK DE MELO , 

portado(a) da Cédula de Identidade n 5 . 338 . 707-1 , e CPF sob o n. 

831.761. 959-15, a participar em todas as fases do procedimento licitatório na 

modalidade EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014, instaurado pela 

Prefeitura Municipal de NOVA CANTU 

Na qualidade de representante legal da empresa LUZIA CORREA - ME , outorga

se (á) acima credenciado( a) , entre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 

dr ' ecurso. 

Campo Mourão, 22 de Setembro 201 4 

'12.925.187/0001-131 

02J Av.=~~:=~:rgo 
Lum~" ·MfE na 21Jo, centro 001 ~CEP 87303-000- campo Mourlo-~ 

CNPJ 12.925.187/0001-13 .,-=-

CAMPO MOURÃO PR CEP 87. 303- 000 CENTRO FONE: 44- 3529- 2766 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925.187/0001-13 

INSC. ESTADUAL 905.41343 - 01 

ANEXO li 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

pr'"'r:edimento licitatório, sob a modalidade CONVITE N° 008/2014 instaurado por essa 

Prefeitura Municipal, 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. 

Campo Mourão, 22 de Setembro2014 

Tultttlu®R~A ~ 
CNPJ 12 . 925.187/0001-13 

11"2.925.187 /0001-131 
LUZIA CORREA - ME 

Av. Manoel Mer.des Camargo 
nO 2130, Centro 

~ ç~ 87303-000 - Campo Mour3o • !E-J 

CAMPO MOURÃO PR CEP 87.303-000 CENTRO FONE: 44-3529-2766 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925.187/ 0001-13 

INSC. ESTADUAL 905.41343 - 01 

ANEXO III 

A: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 051/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 

008/2014 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. 

Campo Mourão, 22 de Setembro2014 

~ ~ ri2.925.187/0001-13l 
-~~~-~L''--=--...... "...c....:~:..=..c:~......:.: ~~~--_____:LUZIA CORRE.A- ~lE 

LUZIAlGORF@A'EfiMÊME A.v. ' -er.c-el Mendes Camargo 
cNPJ 12.925.187 ;ooo1 - 1a nO 2130, Cerro'{) 

: .~~ > 87303 -OOQ • Campo ;~,'io . !~ 

CAMPO MOURÃO PR CEP 87 .303 - 000 CENTRO FONE : 44-3529- 2766 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925.187/0001 -13 

INSC. ESTADUAL 905.41343-01 

ANEXO IV 

A : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 

008/2014 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. 

CAMPO MOURÃO PR 

a ~mpo Mour:o, 22 de Setembro 2014 

~ , ..., " J - I 12 · 925.187/0001-131 
TuiJA.OOR~Mfi ME LUZIA CORREA - ME 

CNPJ 12.925.187/0001- 13 
Av. Manoel Mendes Camargo 

nO 2130, Centro 
~CcP 87303-000- campo Mourlo- PRI 

CEP 87.303-000 CENTRO FONE: '!l-4<::~. 3529-2766 



LUZIA CORREA - ME 

Av. MANOEL M. DE CAMARGO 2130 C 

CNPJ 12.925 . 187/0001- 13 

INSC. ESTADUAL 905.41343-01 

ANEXO V 

A: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 051/20 14 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

008/2014 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, finnamos a presente. . 

LUZIA CORREA - ME 

CNPJ 12 .925.187/0001-13 

'12.925.187/0001-131 
LUZIA CORREA - ME 

Av. Manoel Mendes Camargo 
nO 2130, Centro 

303-000 - campo Mourlo -1!1 

CAMPO MOURÃO PR CEP 87.303-000 CENTRO FONE: 44-3529-2766 



~inistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

REQUERIMFNlO_ D~ E;MPJ~.ÇSÁRIO Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

r ....,...,,.....,., __ --:------:--~--------------------.-;.-:-.---.-·---=c..:....__;:-=---=.~-F-=~-th_a_s_j_1_1__, - - - --
NUMERO DE IDENnFICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SEDE -1 NIRE DA AUAL (preencher somente se elo referente a fiHal) 

(u. Jk> 
~ 

41106925222 xxxxxxxxxxxxx '- t . 
NUMt: uu ~~"'ttt:.:iAKIO (comp aco, sem aorev12tu~5) 

. J.Q LUZIA CORREA .. \------,lf, 
NACIONAUOAOE I ESTADO CIVIL 

BRASILEIRA DIVORCIADO 
~~- ~ ..... _ 

SEXO I REGIME DE BENS(se casado) 

MO F rn xxxxxxxxxxxxx 

BHERNÂ1
RDINO CORREA 

(mie) · 

I MARIA EUFRASIA 
NASCIDO EM {dato de nascimento) IIDENnDAOE (nolmoroJ 

rg;~;···r r fPF(nümeroJ 

20/02/1945 1.023.155-8 PR 515.213.009-25 
EMANCIPADO POR (formo de crnancipoçõo ·somente no caso d~ menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
DOMICIUADO NA (LOGRADOURO · r\10, ov, ele) I NUMERO 

RUAMAMBORE 606 
COMPLEMENTO I BAIRRO/DISTRITO 

r EP 
;:~~m~~CIPIO (Uso do 

xxxxxxxxxxxxx CENTRO 87.301-050 5914 
MUtJICIPIO UF 

CAMPO MOURÃO I PR 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃO _DO ATO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

002 
ALTERAÇAO 

021 
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

NOME EMPRESARIAL 

LUZIA CORREA - ME 

LOGRADOURO (tui,OV, etc} I NUMERO 

AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO 2130 
COMPLEMENTO I BAIRRO/DISTRITO r:p r~~~:aujl. UU MUNI~;II'IU 

CENTRO 87.303-000 
1\Jnla Comercial) 

xxxxxxxxxxxxx 4 

MUNICIPIO UF PAIS I CORREIO E.LETRONICO (E-MAIL) 

' CAMPO MOURÃO I PR I BRt.SIL xxxxxxxxxxxxx 
VALOR DO CAPITAL · RS 

I~~;;~~;~ -~~~·~~~IS 40.000,00 

CODIGO DE AnviOAOE 
ECONÓMICA 

DESCRIÇAO DO OBJETO 

(cnao) 
COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 

Atlvh2a® Ptlnc1~1 

4754703 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA XXXXXXXXXX 

Allvtdadu J:Cicundirl:~ 

4321500 

XXX X XXX 

xxxxxxx 
X XXX XXX 
XXX XXX X 

x·xxxxxx 
DATA DE INICIO DAS AnYIDAOES NUMERO DE INSCRIÇAO NO CNPJ TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FlUA L DE OUTRA Uf UF LISO DA JUNTA COMERCIAl 

NIRE ANTERIOR 

lxx 
DEPENDEtfTE OE 

22111 /2010 12925187000113 xxxxxxxxxxxxx AUTORJZAç.l.o 0 1-s1m 
COVERNAMENTAL 3-r.ão 

ASSINATURA DA r:IRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo n!prescntantclusistc:ntr:Jgerente) 

' -v- ['-'/ ) • /'),. 8 "' ~~ (\,.,),.., r •. 

DATA DA As@IATURA 

'Sir::::RESe~ 22108/2012 •. 

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTAt,)COMERCIAL .--- ------ ------,--..;..,.,.. ,__ -- ------ ______________________ _;_ _____ , 
A ---- -------~ DEFERIDO. 

PUBLIQUE-S~SE 

)ane Ivete Cardoso 
RG: 1.857.5Z7.PR 

~ ·-- JUNTA COMERCIAL DO PARANA J J-1~;_5:- d "f •i'j ~ AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO ane ~~· r OSO 

~ 
i CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/09/20~ RG: 1~ .PR 

~, ~ a SOBNÚMER0: 20126399255 f2:_.. 
j ~~~ Protocolo: 12i639925-5, DE 11/09/2012Ai?J7~. ·. •1 111111111111111111 
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Livro flll C1" r 
RUA SÃO PAULO, 1255, FONSFAX (OXX44) 3523-1213, CEP 87.300.390, CAMPO MOU~ e-mail: carma.raJdem3l@bol.combr 

·141 -~ 10 Rs. flll CL> 

S A I B A M - quantos este público instrumento de 
procuração bastante virem, que aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de . 
dois mil e quatorze (29/05/2014) nesta cidade de Campo Mourão-PR, em cartório, 
perante mim, 1° Tabelião de Notas compareceu como outorgante: LUZIA CORREA 
ME. sociedade empresária de direito privado, estabelecida com sede e foro na 
Avenida Manoel Mendes de Camargo, 2.130, centro, Campo Mourão-PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 12.925.187/0001-13, com Contrato Social devidamente registrado 
sob n° 4110692522-2, em data de 12/11/2010, na JUCEPAR; e, Certidão 
Simplificada emitida em data de 28/05/2014, pela JUCEPAR, os quais encontram-se 
arquivados sob n° 08, no ACS n° 25, nesta Serventia Notarial, neste ato 
devidamente representada por sua Proprietária: LUZIA CORREA. brasileira, capaz, 
divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 1.023.155-8-PR, 
inscrita no CPF sob n° 515.213.009-25, residente e domiciliada na Avenida Manoel 
Mendes de Camargo, 2130, Centro, Campo Mourão-PR. Identificada pelos citados 
documentos, do que dou fé. E, pela empresa outorgante, como está representada, 
me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e 
constitui sua bastante procuradora: EDINA SUSANA SMAK DE MELO, brasileira, 
capaz, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 
5.338.707-1-PR, inscrita no CPF sob n° 831.761.959-15, residente e domiciliada na 
Travessa Davi Curi, 80, Centro, Campo Mourão-PR; conferindo-lhe os seguintes 
poderes: amplos, gerais e ilimitados, para: GERIR E ADMINISTRAR A EMPRESA 
OUTORGANTE, TRATANDO DE TODOS OS SEUS NEGÓCIOS, DIREITOS E 
INTERESSES COMERCIAIS, CONTÁBEIS, FISCAIS, TRABALHISTAS, 
FINANCEIROS E BANCÁRIOS EM GERAL, PERANTE TODAS E QUAISQUER 
REPARTIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
AUTARQUIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, 
MUNICIPAIS, MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUNTA DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO, TRIBUNAL DE PEQUENAS CAUSAS, ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL, "CDL", "SENAI", "SENAC", "SESC", "SINE", 
"INSS", "ECT", ENTIDADES CLASSISTAS, TRABALHISTAS, SINDICATOS, 
EMPRESAS, FORNECEDORES, CLIENTES, ESTABELECIMENTOS, BANCOS, 
COOPERATIVAS DE CRÉDITOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
JUNTA COMERCIAL, ÓRGÃOS DO IMPOSTO DE RENDA, PESSOAS E 
AUTORIDADES EM GERAL E ONDE MAIS COM ESTA SE APRESENTAR E 
NECESSÁRIO FOR NESTE ESTADO E EM QUALQUER OUTRO DO PAÍS. 
Podendo para tanto, adquirir, vender e comercializar produtos e serviços de seu 
ramo comercial; assinar pedidos, notas fiscais, guias, papéis e demais documentos 
comerciais, fiscais e contábeis em geral; assinar, avalizar, endossar e descontar 
duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos; assumir 
compromissos e obrigações de quaisquer natureza; firmar contratos de locação, 
arrendamento, rescisões contratuais e outros de quaisquer natureza; estabelecer e 
aceitar termos, cláusulas e condições; cobrar e receber créditos; quitar débitos; 
levar títulos a protesto e autorizar baixas e cancelamentos; receber, passar recibo, 
dar e receber quitações; admitir e demitir empregados; estabelecer atribuições, 

-~ ro cs..-
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SICOOB METROPOLITANO; COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI ABCD PRISP - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD 
PRISP; CREDICOAMO CRÉDITO RURAL COOPERATIVA; HSBC BANK BRASIL 
S.A BANCO MÚLTIPLO; BANCO SANTANDER S.A; UNIPRIME NORTE DO 
PARANÁ COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS L TOA; movimentá-las 
por meios convencionais ou eletrônicos; depositar e sacar quaisquer importâncias 
em dinheiro e cheques; emitir, assinar, endossar e descontar cheques; requisitar 
talões de cheques; solicitar e conferir saldos e extratos bancários; autorizar débitos, 
transferências e pagamentos; assinar correspondência bancária, fiscal e comercial; 
receber senhas e movimentar cartões magnéticos; efetuar empréstimos, 
financiamentos e demais operações bancárias, inclusive operações com factoring, 
fomentos e descontos de títulos em instituições financeiras, dar garantias de 
quai.squer natureza; fazer e assinar declaração de imposto de renda e receber 
restituições; fazer, assinar e renovar cadastros bancários; podendo inclusive: 
emitir cheques; abrir contas de depósitos; autorizar cobrança; utilizar o crédito 
aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, 
extratos e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débito em conta 
relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; requisitar cartão 
eletrônico; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; efetuar 
transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico; sustar/contra-ordenar 
cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações 
financeiras; cadastrar, al,erar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta 
corrente; efetuar saques - BB rural rápido; efetuar saques - poupança; efetuar 
pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico; efetuar 
pagamentos, exceto por meio eletrônico; solicitar movimentação de contas no 
exterior; efetuar movimentação financeira no RPG; consultar contas/aplic.programas 
repasse recursos feder - RPG; liberar arquivos de pagamentos no ger. 
financeiro/AASP; solicitar saldos/extratos, exceto investimentos e op. crédito; 
solicitar saldos I extratos de investimentos; solicitar saldos I extratos de operações 
de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência p/ mesma titularidade- meio 
eletrônico; efetuar transf. eletrônica p/ alívio de numerário COBAN; fechar 
operações de derivativos; encerrar contas de depósito; consultar obrigações do 
débito direto autorizado - DOA; cartão transporte - autorizar deb/transf. meio 
eletrônico; atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro; conceder abatimentos; 
caucionar títulos; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar 
recibo e dar quitação; confessar, transigir, desistir, efetuar acordos; assinar contrato 
de cambio e seus resp. aditivos e averbações; assinar prop. de abertura de carta de 
crédito de importação; assinar termo de transf. de direitos s/carta cred. de export; 
assinar carta vinculatória de compromisso; avalizar cheques; emitir duplicatas; 
endossar duplicatas; avalizar duplicatas; descontar duplicatas; emitir letras de 
câmbio; endossar letras de câmbio; avalizar letras de câmbio; assinar proposta de 
empréstimo/financiamento; assinar orçamento; emitir nota promissória; endossar 
nota promissória; avalizar nota promissória; assinar contrato de abertura de crédito; 
endossar títulos de crédito; descontar títulos de crédito; solicitar saldos/extratos de 
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qu~l~u~r especte, ~r~utn . tftulo ~e cré~t~ ~oral, emitir titulo de crédito comercial; ~ · .~ 
em1t1r t1tulo de credito tndustnal; emrt1r t1tulo de crédito a exportação; assinar ~ t! 
contrato de abertura de crédito; poder específico para uma operação; representar r -: 
vendedor e outros interv. no financ. imobiliário; aceitar avaliações; emitir nota ~ ~ 
promissória; endossar nota promissória; avalizar nota promissória; dar em garantia ~ ~ 
penhor de bens pertencentes empresa; dar em garantia hipoteca de bens w 
pertencentes a empresa; avalizar; prestar fiança; avalizar c/ autoriz. conselho 
administr/assembl geral I sócios; prestar fiança c/ autoriz cons admin 1 assembl 
geral I sócios; onerar bens; alienar bens; onerar bens com autorização do conselho 
admin/assembl geral; alienar bens com autorização do conselho admin/assembl 
geral; alienar bens móveis; avalizar para coligadas, controladas e afiliadas; prestar 
fiança para coligadas, controladas e afiliadas; receb citac. intim. e notif. em proced. 
judiciais e extra-judie; vender os bens hipotecados e apenhados; reivindicar direitos; 
receber gratificações, diárias, pensões, salário família, proex-equalização - cad. 
formulários I pedidos emissão NTM-1; consultar depósitos judiciais via internet; 
assinar apólice de seguro; autorizar transações no site agronegócios-E; autorizar 
transação no balcão de comércio exterior; custódia - depositar ouro lingote; custódia 
- retirar ouro lingote; custódia - transferir ouro lingote; assinar boleto de câmbio; 
receber ordens de pagamento; negociar/transferir títulos e valores mobiliários; 
receber rendimentos de títulos e valores mobiliários; consulta de orpag do exterior 
pela CABB; a definir; assinar certificados de origem e documentos comprobatórios; 
serviços de câmbio e comércio exterior; autorizar adesão e movimentação de 
pontos; solicitar saldos/extratos de conta judicial unificada; fechar operações de 
SWAP; fechar operações a termo; fechar operações de opções; representar 
vendedor e outros interv no financ imobiliário; assinar I autorizar contrato de cessão 
de direitos creditórios; assinar instrumento de convênio; solicitar I baixar relatórios 
depósitos judiciais internet; assinar mandato eletrônico depósito judicial; consultar 
saldo I extrato de depósitos judiciais internet; bloqueio/desbloqueio deposito judicial; 
efetuar controle, fiscalização e auditoria; aceitar avaliações; emitir nota promissória; 
endossar nota promissória; avalizar nota promissória; dar em garantia penhor de 
bens pertencentes empresa; dar em garantia hipoteca de bens pertencentes a 
empresa; avalizar; prestar fiança; avalizar c/ autoriz conselho administr/assembl 
geral/sócios; prestar fiança c/ autoriz cons adminlassembl geral I sócios; onerar 
bens; alienar bens; onerar bens com autorização do conselho admin/assembl geral; 
alienar bens com autorização do conselho admin/assembl geral; alienar bens 
móveis; avalizar para coligadas, controladas e afiliadas; prestar fiança para 
coligadas, controladas e afiliadas; receb citac. intim e notif em proced judiciais e 
extra-judie; vender os bens hipotecados e apenhados; reivindicar direitos; receber 
gratificações, diárias, pensões, salário família; proex-equalização-cad. 
formulários/pedidos emissão NTN-1; consultar depósitos judiciais via internet; 
assinar a apólice de seguro; autorizar transações no site agronegócios-E; autorizar 
transação no balcão de comércio exterior; custódia - depositar ouro lingote; custódia 
- retirar ouro lingote; custódia - transferir ouro lingote; assinar boleto de câmbio; 
receber ordens de pagamento; negociar/transferir titulas e valores mobiliários; 
receber rendimentos de títulos e valores mobiliários; consulta de orpag do exterior 
pela CABB; a definir; assinar certificados de origem e documentos comprobatórios; 
C'Or\/ÍI"'I"\C! rfo 1"'5rnhÍI"'\ O 1"1"'\Mé.rt"ÍI"'\ l!:lovtil!:llrÍI"'\r ~lltnrÍ'7~r l:U-tj:l~~n P. mnVÍmP.nt~r.~O riP. 
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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 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 051/2014 
REF. : Edital de CARTA CONVlTE n° 008/2014- PMNC. 

Objeto: Contratação de Emp.r:_esa para execução de enfeites natalinos. 

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

Nova Cantu, Paraná, __ ....:1-"-6- ---=d:..::.e_--=:::S..:::.et=e=m=b::...:r..;.o _ __ de 2.0 14. 

07 605169/00() 1 .. ~ 14, 
Melo e Smak Ltda. 

A\. MANOEL MENDES DE CAMARGO, IUO 

L 
CENTRO- CEP .,_ -

CAMPO 1iKJURAo. 1111t. 

' 

presa 



(f 
Prefeitura Municipal de Nova Gantu 

Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00.0. _ · ' ·:;--/ 
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 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 05112014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 008/2014- PMNC. 

Objeto: Contratação de Empresa para execução de enfeites natalinos. 

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

Nova Cantu, Paraná, --~1~6 _ _..::::.de:::....___:S:::..::e::..:.te=..:m=br:..:o~-- de 2.014. 

r12.925.187/0001-1 31 
LUZIA CORREA - t4E 

Av. Manoel Me r~ Camargo 
nO 2130, Centro 

tE 87303-ooo- eampo Mour1o. ~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cântu· fr 

Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ~- #J. --· 
CNPJ N.0 77.845.39410001..03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 °vc"1 C • ç"-

E-mail: ou "' tu 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 051/2014 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 008/2014- PMNC. 

Objeto: Contratação de Empresa para execução de enfeites natalinos. 

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

Nova Canto, Paraná, --~1~6-~d~e-....:S~e~te:!:::.!m~b!..:ro~-- de 2.014. 

~-~ 8~0 i A"} 9'~'). S.'t.i?/0001- • I\), vv.t:.- •-
OZIEL BAZlLIO DE FREITAS 

04552160966 . 
Rua Prefeito Devete de Paula Xavier 

no 316 • Jardim captiCOmio 
~ 87301·100- campo Mourão·.'!..\ 

c cC e assinatura 
represen~a empresa 
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Prefeitura Municipal de Nova CantüÍ. .-
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330~00 • ·-- (J.~ . 

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

AVISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 051/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, li) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 26 de Setembro do ano de 2.014, 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, 
Global, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de Empresa para execução de Enfeites Natalinos 
(Conforme descrição no Edital de Carta Convite n° 008/2014-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, 15 de Setembro de 2.014. 

15 t/i ;4 ..P6 [!} /~--
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Prefeitura Municipal de Nova ~:tü ~ 1 
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@ig.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 
ABERTURA: 26/Setembro/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 26 de Setembro do ano de 2.014, 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, GLOBAL, 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 
Empresa para Enfeites Natalinos em ruas e outros locais, da seguinte forma: 

LOTE 01 -ÚNICO 
ITEM DESCRIÇÃO. 

01 PORTAIS DE ENTRADAS DA CIDADE, DECORADO COM 
APROXIMADAMENTE 60 ESTRELAS; 

02 DECORAÇÃO DE 30 POSTES COM 02 ESTRELAS EM CADA 
(POSTES DA AVENIDA CANTU) 

03 DECORAÇÃO COM 01 ARVORE DE 07 MTS E PRESÉPIO (NA 
PRAÇA CENTRAL) 

04 DECORAÇÃO DE 08 ARVORES NO INTERIOR DA PRAÇA 
MUNICIPAL; 

05 DECORAÇÃO DE 02 ARVORES (grandes) NA PRAÇA 
MUNICIPAL, COM MANGUEIRAS COLORIDAS E BOLAS; 

06 DECORAÇÃO DA TORRE DA IGREJA, NA PRAÇA 
CENTRAL; 

07 DECORAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL, EM 08 POSTES DE 
ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 XAFARIZ DE 05 MTS, 

t___ NO CENTRO DO LAGO. 

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 junto 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 



~ 

/ vv 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu[ã- ~: 
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@ig.com.br 

3 -HABILITAÇÃO 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 

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 H); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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 
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ABERTURA: 
EMPRESA: 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4 - DA PROPOSTA 

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 01 - 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 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 
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5.2.2- Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponent~s interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇAO. 

5.2.3- Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

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

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, 
GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
dcs 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 



-1-'...-: 
S.. 

_:1!, 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~--

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0QO 
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 -..::...-

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$-45.000,00 (Quarenta e 
Cinco 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 
0302.04122.0021-2006-33.90.3923 Secretaria Municipal de Administração 
0603.15452.0323-2026- 33.90.3923 

10 -DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
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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. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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 109 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 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 
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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 falência ou concordata. 

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 
piüponentes 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, 15 de Setembro de 2014. 



~fl.A Mu"v, 
c 

cB ~ 

Prefeitura Municipal de Nova 6antu 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@ig.com.br 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

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 da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ __ de _ _ _ _ _ ___ de 200 . 



~ 
-~c\ 

P r~!~!~;~ ~~s -~~'~ ~~1fa~L?-~R~ ~~~3~~~-tu ~ -
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 '-1 ~ 

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

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014, 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 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 051/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cant_u ... !5lo~---r 
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@ig.com.br 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 008/2014 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 

p 



~ (' ... 0;·\\ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~ ) 

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@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 05112014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 008/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Empresa para Enfeites Natalinos em ruas e outros locais. 

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

Nova Canto, Paraná, ____ --..:d::.:::e:;__ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 05112014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Servicosldecoracões natalinas. 
VALOR ESTIMADO - R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

PREVISÃO 

Fonte: 

DATA: 02 I 09 I 2014 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: I I 

PA 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: n ·z_ I q I 2.0 u. 

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

~ 


