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

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

E-maíl: 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 Licita tório no 037/2013 - Edital 
de Carta Convite no 009/2013, que tem como objeto a Contratação de Profissional para 
elaboração de Projetos do PAM, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM 01 - JOSIANE ALMEIDA PÊGO, CAU-A66379-4, no Valor total de R$

. 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Setembro de 2.013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

CANl_~~f~ 
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 no 037/2013, Edital de Carta Convite n° 009/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 15 de 

Agosto de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Setembro de 2.013 . 

ssessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU~ 
Estado do Paraná \ • ~ -- -

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 \--.,.--f 
~v,;.. . 
~ "Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 037/2013. 
Processo Licitatório n°. 037/2013. 
Modalidade Edital de Carta Convite n°. 009/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 009/2013 Contratação Profissional 
Projetos P AM. 

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, 20 de Setembro de 2013. 

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 



Pref~~~~~~n~s~~~v?~"~~-~E:_c~P?a~3~~~·an~) 
CNPJ N.O 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136l à /' 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br -,... ,_;,' 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE no 009/2013 

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

ÍTEM PROPONENTE VALOR R$ 
01 . JOSIANE ALMEIDA PEGO No valor Global de 

CAU - A66379-4 R$-26.000,00 (Vinte e 
Seis Mil Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Setembro de 2.013. 

Sueli de Fátima Mello - Membro ----f-A __ Jn __ QJJ __ L_:::J-> ____ _ _ 

-RES 



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 LICITA TÓRIO n° 037/2013 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 009/2013-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 20 (vinte) de Setembro 
do ano de dois mil e Treze, 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 /2013, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Contratação de Profissional para 
Elaboração de Projetos do PAM/Governo do Paraná, conforme especificação em edital, 
onde participaram da presente licitação as seguintes: 

EMPRESA/CNPJ 
JOSIANE ALMEIDA PEGO -Arquiteta e Urbanista 
CAU-A66379-4 
CPF 064.115.289-26 
RG 9.988.895-4 
ANDERSON FRANCISCON 
CAU- A66339-5 
CPF 042.657.029-45 
RG 8.026.537-9 
KELL Y CRISTINA SA TIE DE ALMEIDA OSHIAMA 
CAU- A66376-0 
CPF 063 .680.289-20 
RG 959.256-1 SSP/PR 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
JOSIANE ALMEIDA PEGO - No valor Global de R$-26.000,00 (Vinte e 
Arquiteta e Urbanista Seis Mil Reais); 
CAU-A66379-4 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ANDERSON FRANCISCON No valor Global de R$-30.000,00 (Trinta 
CAU - A66339-5 Mil Reais}; 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
KELLY CRISTINA S. A. OSIDAMA No valor Global de R$-35.000,00 (Trinta 
CAU - A66376-0 e Cinco Mil 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: 

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 



M_U_N_IC_íP_IO_Est_a~-~-P~_a?a_.V_A_C_A_N_T_U_~u 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

upaço Municipal Martin Krupek" 

- Global - no valor Total de R$-26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais): JOSIANE 
ALMEIDA PÊGO, CAU-A66379-4; 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 20 de Setembro de 2.013 . 

Eliane Ferrareto da Silva - Presidente. __ ~~-->P--+--'_ -:;...__----~-----

Sueli de Fátima Mello- Membro -----+-r_\._-_)-1"\ ___ ~--------
J 

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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2013 
Edital de Carta Convite n° 009/2013 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 20 de Setembro de 2013, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de 
Profissional para elaboração de projetos do PAM/Governo do Paraná, 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 os seguintes: · 

EMPRESA I CNP J 
JOSIANE ALMEIDA PEGO -Arquiteta e Urbanista 
CAU-A66379-4 
CPF 064.115.289-26 
RG 9.988.895-4 
ANDERSON FRANCISCON 
CAU - A66339-5 
CPF 042.657.029-45 
RG 8.026.537-9 
KELL Y CRISTINA SA TIE DE ALMEIDA OSHIAMA 
CAU- A66376-0 
CPF 063.680.289-20 
RG 959.256-1 SSP/PR 

, Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 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. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Setembro de 2.013. 

Eliane Ferrareto da Silva - Presidente 

Joelson Voronovicz dos Santos-
Membro 

Sueli de Fátima Mello- Membro 
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A Prefeitura MunicipaJ de \'ova Cantú 

Proj~.:lo'i a serem elaborados: 

1- Barracão comunitário - Assentamento .Ju~t· Arnaldo do:- Santo:-

1 B:•r-racilo comunitúrio Com r\n~ a dl' la1.er- A.sst'ntanlclllo Santo 

Ih· i 

J- Campo Je Futebol Suíço l'Oill llumin:u;;•o- Comunid:1dc 

\a Ide\ i no 1\'l:lrtins 

~- Campo de Furebol ';uíçu com llumina~,·i\c,- Comunidade F~túcio 

de ~ú 

::-- Campo de Futebol Suíço com llumin:u;:1o- Comunidade "i:io 

.Ju:io ;\laria Viannc~ 

(l- Barrar:"w cumunitúrio- .\s~ociaçii<• do~ C:l\ ak11 Ch J,, Di~trito ck 

~:111 to Rei 

, - Ponte sobre o Rio Tonctc 

X- H.eforma do Tl·rminal RodoYi:lrio 

9 - Projeto de Pa\ imcntado \sl'últic:1 

Total: J>mjetm R.~35.01JII,fJ(, 
I . . I J· 

t \- : "..,.-: 7 v._ ('..Á. _y;.,..'ó _.}(......_ 
Kc'lh -Cristina Satic de Almeida Oshi<tlll:l 
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KELL Y CRISTINA SATIE DE ALMEIDA 
M\•.•r OSHIAMA 
f t lAÇAO llUBEI'S KOm OSHlAMA 

CI.(UZA ~U!:.YAÇU 0!: ALMEOA OSttlAI.tA 
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f\r>C ORICE'.I CO•,tARCA~L•MUARAf.IJI.'PR. DA $E05 

C UASC, 77M3 UVP.0· 1•A. f Ol HA• I 1ôV 

CPF 063 660 28'1 20 E o:: c~~~~~ 
:,. ;:~ HIWlO+I TAOiU AOCt4A ... --· CURmllAIPR 

' ~"'··-~'41!!1!'7'~ ~ l7 ~"":""t"V' u:~...,~i 1lti UC~"j.<A:J.J 



~ 
::.. N.' .. U;·-~-\ 

·-;.·-·.f·· . ' -.. ""),...,. '( 

~ . ' 

J 



IDENYIO.AD[·IIG 
95925561 SESP/ PR 

"' 063 680.289-20 
O~SUYJ<ÇÔES • 
NAO DOADOR DE OAGAOS 
E TECIDOS 
"U4ÇÃO 
RUSENS KOITI OSHIAMA 

CLEUZA SUEYACU DE 
ALMEIDA OSHIAMA 

tlrEDIÇÁO-<AU/1~ 
22/12/2012 
ÃHO D[ FOftMATUitA 

2010 
li>OSA.GUfHtO 
O POSITIVO 



/ \ .ARQUITETO URBANISTA, CAU A66339-5 

A DE SON FRANC~SCON 
(44) 35311542; 9958 9428; 8408 6892; e·mail: a.franciscon@hobnail.com 

RUAUNIAO DA CENTRO -PEABIRU 87250.000 

À PREFEITURA MUNIC:WAJL IDE NOVA CANTÚ 

Proposta de prestação d~ serviços 

Projetos á desenvolver: 

o Pavimentação As±ãltica 
" Ponte sobre o Rio Tonete 
e Barracão comunitário - Assentamento José At-naldo dos Santos e na A.ssociação 

dos Cavaleiros do Distrito de Santo Rei 
e Barracão comunitário com Área de lazer - Assentamento Santo Rei 
o Campo de Futebol Society com iluminação - Comunidade V aldevino Martins, 

Comunidade Estácio de Sá e Comunidade São João Maria Vianney 
e Reforma do TertllÍJ."l.al Rodoviário 

Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais) 

i 

~k~~s~~~n 
Arquiteto Urbanista 

CAU A66339-5 



~J~ 
~'~ 

A66339-5 

REP:JBLICA FEC'EHATIYA DO BRASIL 
CC•ol~[LhO DE CKQUIT~T .R~ t 'HoAhlooAOOOiill~L C'll P 

CARTEiRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
NOMt 
ANDERSON FRANCISCON 

5[)(0 
MASCUliNO 

NATURALIDADE 

CAMPO MOURAO/PR 

DATA DE NAS CIMENTO 
05/01/1983 
ASSINATURA 

~ 
.lAQUIHTO .E UUANlSTA 

í.. 

"" 

JOENTIDAOE-FIG 
80265379 SSP/PR 
CPF 

0'12.657.029-~5 
O~StRVAÇÕES • • 
NAO DOADOR DE ORGAOS 
E TECIDOS 
FILIAÇÃO 
JORGE FRANCISCON 

LUZIA DAS GRAÇAS 
TOMADON FRANCISCON 

HMIOt.OO PI.\HEIAO VILUR DE QUEIROZ 
-.ESI OE~TE 00 CAU/BR 

8.026.537 9 

1':!-!~l:'pt:m• r'1111NrT~f'!1N 

JORGE FR~HCISCüN 

' . 

LUZIA DAS GRACAS TOMAOON FRANCISCOM 



' A Prefeitura Municipal de Nova Cantú 

Projetos a serem elaborados: 

1- Barracão comunitário - Assentamento José Arnaldo dos Santos 

2- Barracão comunitário Com Área de lazer - Assentamento Santo 
Rei 

3- Campo de Futebol Suíço com Iluminação- Comunidade 
Valdevino Martins 

4- Campo de Futebol Suíço com Iluminação - Comunidade Estácio 
de Sá 

5- Campo de Futebol Suíço com Iluminação - Comunidade São 
João Maria Vianney 

6- Barracão comunitário - Associação dos Cavaleiros do Distrito de 
Santo Rei 

7- Ponte sobre o Rio Tonete 

8- Reforma do Terminal Rodoviário 

9- Projeto de Pavimentação Asfáltica 

Total: Projetos R$ 26.000,00 

Arqu iteta e Ur 
44 



' A Prefeitura Municipal de Nova Cantú 

Projetos a serem elaborados: 

1- Barracão comunitário - Assentamento José Arnaldo dos Santos 

2- Barracão comunitário Com Área de lazer - Assentamento Santo 
Rei 

3- Campo de Futebol Suíço com Iluminação - Comunidade 
Valdevino Martins 

4- Campo de Futebol Suíço com Iluminação - Comunidade Estácio 
de Sá 

5- Campo de Futebol Suíço com Iluminação - Comunidade São 
João Maria Vianney 

6- Barracão comunitário - Associação dos Cavaleiros do Distrito de 
Santo Rei 

7- Ponte sobre o Rio Tonete 

8- Reforma do Terminal Rodoviário 

9- Projeto de Pavimentação Asfáltica 

Total: Projetos R$ 26.000,00 

Josia m ida Pêgo 
Arquiteta e IS a CAU-A66379-4 

-9996-5230 



VALICA EM TOOOO TE?R!TOR~O rv,:;:IOf'4 AL 1 .... 

9,988.895-4 14/01/2004 

JOS!AI!E ALMIOA PEGO 

JOSE HORf!R,~ PEGO 
RAQUEL OA SILVA ALMEIDA PEGO 

..... , . ,~ .. . . ... !.- : 4~. 
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Emissão 

~ SECRETARIA L>E ESTADO OA SEGURANÇA PU9UCA t@ IN~'11TU'10 DE IOENTIFICACi.O 00 PARANÁ 

IDENTIDADE~RG 

9.988.895-'1 SSP/PR 
CPF 
06UlS.289·26 
O~SERV,t.ÇÕES • • 
N,t.O DOADOR DE ORGAOS 
ETECIDOS 
riUAÇÂO 
JOSE MORE IR A PEGO 

RAQUEL DA SILVA 
ALMEIDA PEGO 

EXPEDIÇÂO·CAU/ IR 
02/01/2013 
ANO DE FORMATURA 
2010 
TIPO S,t.HGUÍNEO 
O POSITIVO 



~~ 

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

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

A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2013 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 009/2013- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 20 de Setembro do ano de 2.013, 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 )' ~contratação de . Profissional especial~zado (devidamente habilitado), para 
· elaboração de projetos vinculados ao P AM/Govemo do Paraná, (conforme 

descrição no Edital de Carta Convite n° 009/2013-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, 
Páraná.~'· a Pasta l;écniéa poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
di.tig!dos ·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 

o O .... \. + • O •' o • •'I'· I · ··I Nova Cantu, Estado do Paraná, 12 de Setembro' de 2.013. 
., .. · 

. : ._ ) . \ 

•• '. : • : :, • j 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantuf. 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

PROCESSO LICITATORIO N° 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013 
ABERTURA: 20/SETEMBR0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 20 de Setembro do ano de 2.013, 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: 

. 1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Contratação de Profissional 

pru:a elaboração de Projetos do PAM/Governo Do Paraná, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO: 
No Proieto 
01 Construção de 01 (um) Barracão Comunitário- Assentamento José 

Arnaldo dos Santos 
02 . Construção de·o 1 (um) ·Barracão Comunitário com área de lazer -

Assentamento Santo Rei 
03 Construção de 01 (um) Campo de Futebol Suíço, com iluminação-

· Comunidade V aldevino Martins 
04 

05 

06 
·• 

07 

08 
09 

-.. 

Construção de 01 (um) Campo de Futebol Suíço, com iluminação -
Comunidade Estácio de Sá 
Construção de 01 (um) Campo de Futebol Suiço, com iluminação-
Comunidade- São João Maria Vianei 
Construção de :01 (um) Barracão Comunitário- Associação de 
Cavaleiros do Distrito de Santo Rei 
Construção de Ponte sobre o Rio Tonete (Acesso à Vila Rural -Nova 
Cantu) 
Reforma do Terminal Rodoviária 
Projeto de Pavimentação Asfáltica, no trecho que liga ao Distrito de santo 
Rei 

.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 . . t • . w, ... . , . •. 

,' ' . 

~·.2. ; Nã<;> poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
$ido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 
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APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

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

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

• •: I' 

.··. ,. 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno; 'perigoso ou 'insalubh~ e. érri '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; 

. • , , ,·: . .. • j • ' • I .I '' 

. · .. : 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. 

' J 

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

... \ ,·,::. ' ' 
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ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigat.oriamente: 

' ' ' ( ~ 

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. 

, ".r· 

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: 

•• I ~ ~ .... 

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

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

Licitação receberá· os envelopes 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 proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O l, 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 

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

, · .. ~ .. 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 
dos materiais e/ou produtos ofertados. 

. 6.2 - Em caso de EMPATE-entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento1 

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 

o. •. t 
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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 
prop_osta totalmente satisfatória. 

l I i 

'(• :. ·.-. -
· :7 - 'LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇAO DE SERVIÇOS e 

f •• •. 

CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em loc~l 
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. 

I 1 ~ ': 

8- DO PAGAMENTO •I ••• ' 

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.· . . · · · .. 
' . í 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-40.000,00 (Quarent~ Mil 
Reais). ., ·· 

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

Dota ão Secretaria 
0302041220021-2006-33.90.39 

10 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; · 

. P. ''~"" f(J 
~--·-····· 
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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 CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: \ ~ f + : ' I a i l.l .~ 

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. 

• ' I li I 
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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 qualqÚer 
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 empresgts 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

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

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

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

''\~ I I- ' 

. . '· · 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 ••• ., •, f u ~ :' 

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 SIN~l ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. ·' 

' I ' \ '· , 

NOVA CANTU- PARANÁ, 12 de Setembro de 2013 . 
. ~ :' 

.a~· .. v 

~ ' 
' I ' ' 
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ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

\ ~' l ·. '~~ u 
,,.. -~ ..... 

• • • " a '• ··. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 037/2013 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 009/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 
I' ' 

. . 
... . ~. 

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. 
· · · · · . · ·' Ná qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a}, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

. I 

ri', 

Em _ __ de ____ _ _ __ de 200_ . 

.. .. . 
'. ( ~ ' ' :-

. . ~ . ~.' ... :. " 

. ... 
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(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2013, 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 

• I . 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013 

f I ' . ' ' I ' ' ~ I • 

. . .. '-•~ .. . .... 
DECLARACÃO DE ENTREGA 

'' l • o I 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2013 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 

..... 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013 

. ,,. . '. 

DECLARACÃO 

, I 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2013 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 DA TA) ' . ' 

' • 

Carimbo e Assinatura • '. 1. 

Do representante legal 

-



~. /,.._- . - ~,(~ 

... :) 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu -~f- -# ... ~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 -"\- s? 

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

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 037/2013 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 009/2013 

• • • ·'1. . DECLARACÃO 

' .... ..._ .. 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 009/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 
:. · .... ' 
cômo· toniou 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 f . : 

: , . . ' :. .. · Do representante legal 

. '•' 



~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -~ ..,~ 

ESTADODOPARANÁ -T ') 
CNPJ 77.845.394/0001-03 ~--:_,: 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 037/2013 ""-': 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Contratas:ão de Profissional (EngenheiroiArguiteto} Qara elaboração de 09 
Proietos Vinculados ao PAM-do Governo Estadual. 
VALOR ESTIMADO - R$-40.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais}; 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

a'J;Q oL/ f ~:l(YJPd_.~tJC- :f_s-?9a7~ 
o~~_J--"/J-i/59--t:J 5c2J -J 3CJ~Y9 (_o2oc26l_ 

, 

Visto: DATA: JO I Oc;} I o21J/ 3 
' .' , I ~~ ' ' 

• • o ' '\ I , 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

@/ 

DATA: tO I Oq rtc t~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

~nLJ. • . 

Visto: 

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


