
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (0~4) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇA~O 

O Prefe ito 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° 011/2015 - Edital 
de CREDENCIAMENTO n° 001/2015, que tem como objeto a Aquisição de Refeições 
para funcionários Municipais designados ao Cartório Eleitoral de Campina da Lagoa, 
conforme especificação. 

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

ÍTEM 01 - Empresa: RESTAURANTE LM LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
08.637.386/0001-59, no Valor de R$-15,00 (Quinze Reais) à refeição. 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Fevereiro de 2.0 16. 

IM?itoJ!!!iiP----------
Nova Cantu - Pr. 



.. Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.637.386/0001-59 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

l NOME EMPRESARIAL 

RESTAURANTE LM LTDA ·ME 

T TULO DO ESTABElECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RESTAURANTE LM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

56.11-2-01 ·Restaurantes e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT M DADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 · SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

l LOGRADOURO 
R VEREADOR HOMERO FRANCO 

l CEP 

87.345-000 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I NÚMERO 
688 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

l MUNICIPIO 
CAMPINA DA LAGOA 

I TELEFONE 
(44) 3542-1029 

DATA DE ABERTURA 

07/02/2007 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/02/2007 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~~o ESPECIAL 

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

Emitido no dia 23/02/2016 às 14:50:42 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social I 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

I Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/02/2016 



23102/2016 

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

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

Nome: RESTAURANTE LM LTDA- ME 
CNPJ: 08.637.386/0001-59 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:59:35 do dia 29/10/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 26/04/2016. 
Código de controle da certidão: 4058.6294.6849.EE13 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



23102/2016 

11/.IJ:I!i.i!M 

CAl 
CAIXA. ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0863738610001-59 

Razão Social: RESTAURANTE LM LTDA 

Endereço: RUA VEREADOR HOMERO FRANCO 688 I CENTRO I APUCARANA I 
PR I 87345-000 

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

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

Validade: 19/02/2016 a 19/03/2016 

Certificação Número: 2016021906482469648989 

Informação obtida em 23/02/ 2016, às 16:03:48. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14301678&VARPessoa= 14301678&VARUf=PR&VARins... 1/1 



RESTAURANTE LM LTDA-ME 

CNPJ No 08.637.386/000159 

P~URAALTERACÃOCONTRATUAL 

LUIZ INVERNIZZI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, portador da cédula de identidade RG n° 1.964.840, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/11F sob n° 188.619.209-00, 
residente e domiciliado à Rua Professor Eridan, n° 194, centro, na cidade de Campina da 
Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000 e DIVINO INVERNIZZI, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade 
Rg n° 5.913.484-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, 
inscrito no CPF I11F sob n° 801.112.209-63, residente e domiciliado à Av. Brasil n° 660, 
centro, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000, únicos 
sócios da sociedade mercantil denominada de "RESTAURANTE LM LTDA-ME", 
com sede à Rua Vereador Homero Franco, n° 688, centro, Município de Campina da 
Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87345-000, conforme contrato social registrado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob o n° 41205868901 em data de 07/02/2007, inscrita no 
CNPJ sob n° 08.637.386/0001-59, resolvem assim, alterarem o contrato social, através 
das cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEURA: O endereço do sócio DIVINO INVERNIZZI que é na Av. 
Brasil n° 660, centro de Campina da Lagoa, Estado do Paraná CEP 87345-000, passa a 
ser na Rua Salvador Ananias 0° 833, centro, na Cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná, CEP. 87345-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- Ingressa na sociedade a sócia LUCINEIA MISQUITA 
SANTIAGO, brasileira, solteira, nascida em 25/06/1976, empresária, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 7.059.812-4, expedida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Paraná, inscrita no CPFI1v1F sob o n° 030.736.219-11, residente e 
domiciliada à Rua Salvador Ananias n° 83 3, centro, na Cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná, CEP 87345-000. 

~ÚNICO:- A sócia ingressante declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos 
em lei que a impeça de exercer atividade mercantil. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- Retira-se da sociedade o sócio LUIZ INVERNIZZI, 
cedendo e transferindo a titulo de compra e venda a totalidade de suas 5.700 (cinco mil e 
setecentos) quotas no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao sócio 
remanescente DIVINO INVERNIZZI. 

~ ÚNICO:- O sócio retirante dá ao sócio remanescente, plena, geral e rasa quitação da 

sessão ()/las ora efetuadas. ~- .... rT 
-~ .1\ ·- ~ \ YJ f7 I - - YY\ ' I··~ ~ 
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RESTAURANTE LM LTDA-ME 

CNPJ No 08.637.386/000159 

PRIMEIRA AL TERACÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA QUARTA:- O capital social da empresa que é de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) inteiramente subscrito, dividido em 6.000 (seis mil) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma, fica elevado para o valor de R$ 12.000,00( doze mil reais) 
divididos em 12.000 (doze mil ) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) são integralizados neste ato em moeda corrente 
do País, pela sócia ingressante LUCINEIA MISQUITA SANTIAGO, ficando assim 
distribuído entre os sócios:-

SOCIOS QUOTAS VALOR 
DIVINO INVERNIZZI 6.000 R$ 6.000,00 
LUCINEIA MISQillTA SANTIAGO 6.000 R$ 6.000,00 
TOTAL 12.000 R$ 12.000,00 

CLÁUSULA QUINTA:-Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social 
primitivo, não modificadas por esta alteração contratual. 

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente 
alteração, em três vias de igual teor e forma. 

Campina da Lagoa - Pr., 06 de abril de 2.015. 

Sócio Remanescente 

. ~ i'b~1~fA0~ee~g~kLog:s~~~ ~.r:. t-· 
1!1 ' ~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/0. 2D~!:> 

; SOB NÚMERO· 20152499555 
. ; Protocolo: 15i249955-5, DE 08/04/2015 Y"Y"V"'l~"'-' 

Empresa:41 2 0586890 1 
I RESTI\UR.'Il'ITE Ui LTOA - ME LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



-<_VRA l'vtu 
'' 1--, 

PREFEITURA NIUNICIPAL DE NOVA CAN1 ~ ~ 
' N° Z' J> ESTADO DO PARANA ti: FL. · - -------r-

CNPJ 77.845.39410001-03 ~-- ----~-------· 
PROCESSO no 011/2015 ~~c<Jntu ·«~ 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Credenciamento de empresas 12ara 
fornecimento de refei~ões. 
VALOR ESTIMADO (unitário)-R$-15~00 (Quinze 
Reais). 

DATA: 05 I 02 I 2015 

PARA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

I Inexigível I I Dispensado I I Concorrência I I Tomada l 
de Preços 

J Carta 
Convite 

fr&fr / .·..l: f fr ,:._ (,!,..~ r ~ t-- . .JJ ,,. V..; """-~- _!.1_ -"=_>l..., ~-,I 
..., 

~j) l.f; <-;(" ~-~7 --. . ' ' -Dil(!)~'Í)c G\:-a'f '- I "' 
pARA: OAB I PR 4.058 - I 

COMPRA'Sff}téW!~~O/REQUISIÇÃO DATA (.f I ( c I re!.S 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/000 l -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LlC!T ., IO o 
OI l/2015 · -~ n 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO n•OO I/2015 -PMNr . 
::~;feiç~J~TO: Credenciamento de pessoa jurídica pa. Aquisição 
CREDEN~ e ou marrmtas, confonne especificações em erlital. 
data de 02 d~!~o~d~~partlr da publicação em diário . . icial até a 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações- ;JOde ã _-··.>. '"""· 

s~cttad~s ~a PREF~~TURA MUNICIPAL DE NOVA CA~;C' - · 
p RANA, JUnto~ Dtvtsão de Licitação, no horário das 9 · ) às I 1:00 
Hs e das 14.00 as I7:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271. 3 - 3527-
1281- pmncantu@tg.com.br. 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2 O. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N . 
## Prefeito Municipal 

Jl 
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PUBLICADO EM l f I tJ""Q·fyO/S 

JORNAL o!/ c{~ o/~ tfr11,;; . 
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Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 
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s•teira 113/Fev/2015 -Ediçãon°9392 DiárioQFICIALParaná 

EXTRATOS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 00512015 PREGÃO 
PRESENCIAL N'. 00312015 CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MORRETES CONTRATO N'. 004/2015 - ID N' 
004/2015 CONTRATADA: VIP- SERVIÇOS DE ZELADORIA LTDA 
CNPJ/MF n•: 10.479.396/0001-55 VALOR TOTAL de R$ 
27.500,00 (vinte e sele mil e quinhentos reais), referente ao Lote 03. 
CONTRATO N'. 005/2015 - ID N' 00512015 CONTRATADA: 
SANITÁRIOS PORTÁTEIS ALIANÇA LTDA- EPP CNPJ/MF n': 
03.778.51510001-05 VALOR TOTAL de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), referente ao Lote 04. CONTRATO N'. 006/2015- ID N' 006/2015 
CONTRATADA: ADM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA CNPJ/MF 
n•: 11 .251 .679/0001-08 VALOR TOTAL de R$ 92.200,00 (noventa e 
dois mil e duzentos reais), referente aos Lotes 01 e 02.0BJETO: 
Contratação de empresas para a prestação de serviços de sonorização 
e iluminação, infraestrutura, segurança e locação de cabines sanitárias 
para o Carnaval e a XXXII Festa Feira Agricola e Artesanal de Morretes, 
conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE 
REFERêNCIA. VIGêNCIA: A vigência dos presentes contratos terão a 
duração de 180 (cento e oitenta) dias DATA DA VIGr:NCIA: 11/0812015. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, 
PREFEITO MUNICIPAL, SR." MONICA ASSUNÇÃO DOS SANTOS 
PELA EMPRESA VIP - SERVIÇOS DE ZELADORIA L TDA, SR. IRINEU 
RODOLFO FILIPAK FILHO PELA EMPRESA SANITÁRIOS 
PORTÁTEIS ALIANÇA LTDA - EPP, E A SR.• REGINA CÉLIA 
ALBERTO PELA EMPRESA ADM PRODUÇÕES E EVENTOS L TDA. 

R$ 264,00 - 10043/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 
0 11/2015 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 001/2015 -PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para Aquisição 
de refeições e\ou marmitas, confonne especificações em editaL 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial até a 
data de 02 de Março/20 15. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçõcs poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telcfonc/Fa;'(: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
##Prefeito Municipal 

R$ 120,00 -1012312015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 
008/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 002/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços (Ônibus, Caminhão), 
confonne especificações em editaL 
ABERTURA: À partir das 08:00 Horas do DIA 02 de Março de 2.015. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das I4:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@ig.com. br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, I l de Fevereiro de 2.0 15. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

## Prefeito Municipal 

R$120,00 -1012612015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
010/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 004/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Frota Municipal), 
confom1e especificações em editaL 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 02 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do EditaL anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 I - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Fevereiro de 2.015 . 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
##Prefeito Municipal 

R$ 120,00 -1 012512015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA;>lTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Ruo Babia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA AO - PROCESSO LICITA TO RIO n• 012/2015 
TO~ tA DA DE PREÇOS 

N• 001/2015- PMNC 
OBJ-ETO: Conrr:U;tç.~o de EmJlrcsa p:na Aluguel de: 
01 - Ônibus para tran!iportcs CID ~e:n.l (de:nl/0 e rora do Município). r:onrorme 
cspccificaçõc.o;; em ed ital. 

ABERTURA: À p:ntir das 14:00 (q uatorze) ltoras do dia 02 de Março de 2.015, ma 5a la de 
reuniões do Paço Municip;~\. em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações podcrlo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divis5o de Licitação, no horário das 8:30 às li :00 Hs e das 14:00 :ls 17:00 Hs. 

Tclcfonc/FlX: 44) }5271363- 3527-128 I 

Nova Cautu, Estado do P:mmá. 11 de Fevereiro dc2.015. 

AIRTON ANTONIO AG1'0LtN 
Prereito Municira.l 

RS 168,00-10130/2015 

I Novo Itacolomi 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Edital de Tomada de Preços n' 002/2015-PMNI 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO lTACOLOMI, ESTADO DO 
PARANÁ. toma público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 06 de Março de 
20!5, na Avenida 28 de Setembro, 71 I, Fone/Fax Oxx43 3437-1 116 - CEP 
86.895-000, Novo ltacolomi - Paraná, TOMADA DE PREÇOS, '"tipo menor 
preço global", para AQUISICÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE 
REPASSE N.' 804768/2015/MDA/CAIXA, PLANO DE TRABALHO N.' 
1019141-56, PROCESSO SR. N." 2612.804768/2015. NO VALOR DE RS 
207.000,00 (duzentos e sele mil reais). A Pasta, com o inteiro teor do Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
supramencionado a partir do dia 12 de Fevereiro de 2015, no horário comercial , 
de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. A 
n __ • _ _ ,_ ---~ r ____ ; ... _ - -- -Jrreio, fax ou e-mail. Informações adicionais , 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C 
ESTADO DO PARANÁ 

DOCUMENTO CERTIFICADO ento, deverão ser encaminhados á Comissão de 
mencionado. A entrega dos documentos e 

,fetuada até às 08:30 horas do dia 16 de Março 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PRO 
009/2015 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 97492015 
Documento emitido em 19102/201510:32:06. 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9392113/02/20151 PAG. 20 

Para verificar a autenticidade desta pâgína, basta inform 
Código Localizador no site do 0/0E. 

PREGÃO, na fom1a Presencial n' 0031201: 
##TEX OBJETO: Aquisição de Ítens para 
especi ficações em editaL 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do , www.imp~ensaoficial.pr.gov. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

mi, 12 de Fevereiro de 2015. 

ERTOMUNHOZ 
'eito Municipal 

R$ 168,00 - 10036/2015 



N' 32, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.84S.39410001-03 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

PROC~SSO LlClTATÓRIO n' l l/201S 
I:DITAL D~ CR~D~NCIAMENTO n' 11201 S - PMNC 
O~JETO: Crcdcnei:uncnto de pessoa jurídica para Aquisiç~o de n:· 
fctçôcs c\ou mannitas, confonnc espcciticnçõcs em edital. 
CREDENCIAMENTO: a p~r1ir da public:~ç:Io em diário ofictal até a 
data de 02 de ~f:lrço/2015. 
A Past:1 com inteiro teor do Edital, anc,.;os c in(onnaçõcs podcrJo ser 
solici!adÇI na PREFEITl.IRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA. junto 11 Oivi~o de Liciu.çlo, no horirio d3s 9;00 às ll :00 
Hs e d:lS 14:00 àJ 17:00 Hs. Telerone!Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmncanru@i&.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 2/2015 

PROC~SSO L!CITATÓRlO a• 00812015 
PREGAO. t\3 forma Prcscnci:tl n• 00212015 • PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças c Serviços (Ónibus. Caminhão). con· 
forme espcci lic?çücs em edital. 
ABERTURA: A p:111ir das 08:00 Horus do DIA 02 de Man;o de 
2.015. na sala cJc rcun16es do Paço Municipal, em Nov.1 c~tu , 
P:mm:i. 
A Pasta com inteiro teor do EcJiul, anexos c info~çõcs poderão ser 
solicitodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto :a Divi$3.o de LiciLação. no hor.\rio das 9:00 às li :00 
lls e d;o.s 14:00 iis 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncanru@ig.com.br. 

PI\EGÃO PRESENCIAL N' 3/2015 

PROCF.SSO L!CITATÓRIO n' 009/2015 
PREGÃO. na fom•a Prcsçncia l n• 003/2015 • PMNC 
OBJETO: Aquísiçao de hens pam Merendíl Escolar, conforme cs· 

~en~~~tf!Ü..~1À e:~t~~~ d.u 09:00 Horas do DIA 02 de M:trço de 
2.015, nu sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. 
Pamni. 
A Pos ta çom inteiro teor do Edilal, anexos c infonuaçOes poderJo ser 
solicitodq$ no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, jun1o a Divis~o de Licitação, no horirio das 9:00 às li :00 
Hs c dos 14:00 b 17:00 Hs. Toterone!Fox: (44) 35271363 - 3527-
l281 - pmncantu@ic.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2015 

PROqSSO L!CITATÓR!O !'' 01012015 
PREGAO. na forma Prestnc1al n• 004120l5 - PMNC 
OBJETO: Aquisiç!lo de Combusdve is (Frot:~ Municip:~l), conforme 
espççifieaçôe.s çm edi~l. 
ABERTURA: A partir das 10:00 Ho,., do DIA 02 de Março de 
2.01S, n::a ula de reuniões do Paço Municip:ll. em Nova Cantu. 
Paran:i. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonn:açõcs poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANÁ. junto "' DivisAo dt Licitação. no hor.i.rio cW 9:00 âs 11:00 
Hs c da.• 14:00 l.s 17:00 Hs. Tclcrone!Fox: (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmncantu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 512015 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 01312015 
PREGÃO. na rormo Prescnci•l n' 005/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisiç:llo de Serraria Poruitil, à &asolin:~ . confomle cs-

~c~[~Tt?~A~Á c~~~~~ das 16:00 Honu do DIA 02 de Março de 
2.015, na 11al:a de rc:uniOcs do Paço Municipal. em Novt~ Cantu, 
Parun:i. 
A Pasta com inteiro teor do Edi~l. anexos e infoml:tçOes poderio ser 

~~~~Á~ j~~~:~~~f~~~ L~~~;~~~Lho~~oNd~;'~:~ ~~~oÕ 
lls c d"' 14:00 is 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - pmncanru@ig.com.br. 

Nov3 Co.ntu-PR. li de fevereiro de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prcf\:ito 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA 
DO IGUAÇU 

~\'ISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRI:SENC!AL N' 1812015 

O Município de N0\"1 Pr:Ut do lgu:1ç:u -Pr, toma público que 
reali.z:lr.i licitaçilo na modal id:~dc Prc:g3o Presencia l. pelo critério de 
Menor Preço ~r hem, às 09:00 horas do dia 2710212015, tendo como 
objcco a Aqua$içAo de c~ncros a linu:ntieios (produtos pcn.-eivcis. nào 
per«:i\'eis e p:~nificados) p:u~ me~nd:a escolar. com a finalid!!:de de 
atender a demanda. aprcsenl:ld:a pela Sccretari:a de Educõlção do Mu· 
nicípio de Nova Prata do Jcuaçu. com recurso do FNDE/Program:a de 
Alimentação Escolar - PNAE. Oulm informações po(h:rJo S\."t ob
tid:~s lllr:Jvés do Dep:mamento de Ltcitaçao do Mumcípio. 

Novo Pnua do l~açu-PR. 11 de fevereiro de 2015. 
JANETE DE CASTRO 

Pregoeira 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS r-'' UGPIPMP 112015 

Progrnmõl Integrado de Dcscnvolvimcnlo Social c Urbano de Pa
r:moguii • Recursos do Bunco 
~~~;~~~g~-~oRde Desenvolvimento· 810 ·Contrato de Empréstimo 

OBJETO: EDITAL DE LICITAÇÃO: COMPARA(ÃO DE PREÇOS 
N' UGP/PMP 00112015. PROCESSO N': 91795/2014, OBJETO: 
Contr.tração de empresa de cnienharia par:a cxecuçiio de obm de 
calçamento em blocos de concreto intertnvados (Pavcr 20xl0x6). 
1ern1plenagcm, j,'UÍ:al de concreto pró-moldado e outros serviços em 
61 (sessenta e um) oec::ssos (becos) da Ilha dos Val:acbn::s, áre:a urb:mo 
do Município. DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DO
CUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL: 27 de fevereiro de 2015, 
às 15:00 horas, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DE LJCJTAÇAO: Comiss!o Especial de Licitação cb. Unid;adc de 
Gerenciamento de Programa (CEUUGP). siruada i Rua Ada MaC3ggi 

fo~~6A· t~i:~oC::~c~i'd:t -.::,d.•f.'! ~ ~~.:C~~~D~~: 
lhic;u de Aquisiç~s (Documento GN 2349· 7) do B:mco lnter.une
nc:mo de Desem·ol\·imento e. subs1d.:uiamente. pela Lei Federal N• 
S.666. de 21106/1993. sendo proces~d:l e JUlgada pela CEUUGP, 
instlluída pelo Oecrtto Municipal n• 467, de 14/0612013, com ai· 
tcraçôc.~ intr0f.lu7.id:;Jj pelo Decreto Municipal o• 967, de 0511112013. 
EDITAL c ANEXOS. na inte~. fot1m cnc::ammh3dos :tos convi
dados por c~mail em fonnalo POF e pelo Correio, atravê.s de AR. 
EMPRESAS CONVIDADAS: A.P.N ENGENHARIA LTDA - EPP: 
A. V.B Tcrrnplcn•~em e PavimcntaçAo Ltdo - ME; BRF ENGENHA
RIA DE OBRAS LTDA; EDIVALDO SOARES- ME; F.A. TANCK 
& CIA LTDA -ME: GA!SSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL 
LTDA: TERNISKI OBRAS ESPECIAIS LTDA -ME; TERRAPLE
NAGEM MEDEIROS LTDA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ES
CAVAÇÕES LTDA -ME .. OUTRAS EMPRESAS INT ERESSADAS: 
Este Convite cstã aberto a todas ns empresas elegíveis, confonnc 
especificado no Documento GN 2349-7 do 810, as quais poderão 
retirar o EDITAL e se us ANEXOS diretamente no sitio eletrônico do 
Município: <www.p3r:in:'l~u~.pr,gov.br> • TRANSPARÊNCIA - Li
eil>ções UGP/BlD - EDITAIS DE LICITAÇÃO 2014. DÚVIDAS: 
Podcrlo ser dirimid:l.!l :. través do e-mail ugp@pmpg\ta.eom.br ou dos 
telefones (41 ) 3420-6108/3420-6109. 

P:u·.m;~guã-PR, 9 de fevereiro de 2015. 
RICARDO FEITOSA ANTUNES 

Coordenador da UGP 

SEOASTIÃO RENATO FURTADO 
Pn.:sidcntc dói CEUUGP 

PREGÃO PRESEI'CIAL N' 1212015 

REGISTRO DE PREÇOS N" 004/2015 
OBJETO: Contnt:aç3o de Empresa Especializada no Fornecimento de 
Emulsio Asfoihie::l C:~ti6nica RM·lC. em a tendimento :a. Seerel:Uia 
Municip.3l de Obr:u Públicas. 
TIPO: Menor Preço 
VALOR ESTIMADO: RS 3.576.780.00 (Ttis milhões, quinhentos c 
sc1cnta e seis mil, setecentos c oi1enta reais) 
PERlODO: 12 (dote) mcm , 
DATA DA ABERTURA: 0311)3/2015 - HORAR!O: 09:00 horas 
Outros escl.:ln:timcntos poder~o ser fornecidos pelo Pregoeiro, Rua 
Júli::a da Cosu, 322. Centro. no horãrio comertial ou 3tr:1Vés do 
tele fone n• (41) 3420-6003. 

Pa.run:t.gu6~PR. 9 de fevereiro de 2015. 
RONALD SILVA GONÇALVES 

Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÓNICO N' 1312015 

OBJETO: Aquisiç3o Câmunts pãr::t. Conservação de lmunobío16gicos 
(Vacinas). em atcndi mcnlo a Sccrct3ria MWlicipal de Saúde. 
TIPO: Menor Preço Total do Lote 
VALOR ESTlMADO: R$ 101.500,00 (Cento e um mil c quinhentos 
reais) 
PERIODO: 12 (do7e) me$eS 
DATA DA AB!lRTURA: 03/0312015 -HORÁRIO: 09:00 horas 
Outros csd:m:cimcntos podcrlo ser fornecidos pela Prçgocira. Rua 
JUiia da Cosu, 322, Centro, no holirio comercial ou a1ravé.s do 
telefone n• {41) 3420-6003. 

Par:tnag.uá-PR. 10 de fc\.'crciro de 2015. 
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA ROSINA 

Prc~ocira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2015 

O MUN!CIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, 

~~~:. P~,~~TA~Âc{3~ ~~~[~~ ~1 TQtfA5b~ n~l~~~g~~t::~ 
Menor Preço - Glob:al por Lote , pur:1 contruwçolo de empreu. sob 
regime de empreitada t;lob:tl, par.t execução de: rc::adequ:açiáo cJe tre
chos de estradõlS vicinaiJ do Município de Perob:tl, com recursos 

~~~~"~~~~~ ~~ M~~~~~i~ed;c~::~ba~~~!~~~~::tA/Caixa e 

ISSN /ó77-70ó9 159 

Dau do Recebtmento e abettun dos envelopes: Qumt:t-Fet
ra, 05 de ma.rço de 2015. Horório; 14:00 hor11s 

Loc:al: Praça Curit iba, 1031, em Pcrobal - PR 
Informações adici on:tiJ. dúvidas e pedidos de cselarccimcnto. 

deverão ser dirigidos i Comissão de: Licit:tçno no endereço men
cionado, de Segunda à ScKta-fcira, das Sh às li h 30min c da$ 
13h30min as 17hs. 

Pcrob:Jl·PR, 12 de (evcreiro de 2015. 
JEFFERSON CASSIO PRADELLA 

PrefettO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA 

Edotal n' 2120lS 

A Comisslo Penn:Jncnte de licll:tç3o, d:a Prefe11ura Mu
nicipal de Pinhal3o, no cxcrtfcio das ;~tribuiç:ôcs que lhe confere 3 

Portana n•. 04/2015. de 19/0112015, tOml público. p01ra conhecimento 
dos antercsudos que fará realizar no dia 20/0312015, is 09h00min. no 
endereço, RUA DOMINGOS CAL!XTO, 483, PINHALÀO-PR, a 
rcuniio de recebimento c abenur:t das do<:umãttaç:õcs c propostas, 
conforme especificado no Ed1t::al de Liellõlç3o ~ 0212015-PR ru 
modalidade CONCORRêNCIA 

Infonnamos que a integra do Edatol cncontr.1-sc disponi,·cl 
atmvés de solieit.:tçlo pelo scauinte e·m:til. licil3c:to-
phl02@gmail.com 

Objeto da Licicaç:lo: 
Venda dos Lo'cs dcnommados o•. 04, OS , 06 e 07, per

tencentes à Prefcirun:a Munieip:t l de PinhG15o, loc3liz.:ados no..s ime
di:~ções do Puque [ndu.stnaL 

Critério de Ju lgcamento • Maior arena. 

Pinhalão.PR. 13 de fevereiro de 2015 
ARÃO XAVIER DE FR~ITAS JUNIOR 

l'rcsidc:ntc da Comiss5o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AVISOS O~ LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 1312015 

A PREFEITURA Ot:: REALEZA. EsL:Jdo do Parilná. toma 
público c para conhcctmemo dos mtercssados que fará realizar Li
cita~o. na scguiutc mocblidadc c Cílrlclcristicas: 

MODALIDA[)E: PREGÃO PRESENCIAL N' 1312015 -
PROCESSO L!ClTATOR!O: 24/2015- TIPO: MeNOR PREÇO POR 
ITEM. 

OBJETO: Contr.naç5o de cmpre.Q cspec:13h7.ada p:tr.a prc~
l3ç3o de serviços de desenvolvimento de oficinas de 'lrtc: circense:. 
dr.mutízaçiio eümiea, tcctdo :aéreo c 11iV1dadcs de c:xprcss:io cor
poral. 

ABERTl.IRA DAS PROPOSTAS! SESSÃO DE DISPUTA 
Dia 03 de m31Ço de 20 I S. Gs 08h00min. 

FORMALIZAÇÃO D~ CONSULTAS· Preg3o Presenml a' 
13/2015 

e-mail: licitaeao(@raleu.pr.sov.br 
REFERENCIA DE TEMPO: lloróno de Brosili• - DF 

PREGÃO PRESENCIAL r-'' 1412015 

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Pmnâ, tom• 
público e para conhecimento dos interesudos que fari realizar Li
citação, nn seguinte mod:thdade e car:Jcterfstic:u: 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N'. 14/2015 • 
PROCESSO L!CITATÓRIO: 25/2015- TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

OBJETO: Conlr:ltaçào de empresa cspcci:ali7..ada par.1 prcs
lação de serviços do desenvolvimento de oficinas c cursos de c:;t
pacitaçào pnro os bcnl.!(ieilirios dos progrnmtls da Assistência Social 

do Muni~~iER~U~lc6~s PROPOSTAS/ SESSÃO De DISPUTA: 
Dia 03 de morço de 201S. ôs 14h00min. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Prcscnetal n• 
141:!015 

~nfgRM~~~0~ÉcT1ÉMfQ~~~~bráno de Brosilia - DF 

Rcalcza-PR.13 de fevereiro de 2015. 
DIANA BAMBERG 

Preg~ira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
DO OESTE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 412015 

O MUNICiPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Estado do 
Paraná. por seu Prc:fei1o Municipal, Senhor MOACIR FlAMO:\'ClNI, 
c s Comissio Penna.ncnlt de L1eitaçio. nomeada pela Pon:uia de n• 
IO.J781201S de 02/01/12015. no uso dt: S\13.S ntribuições kga1s. f:u: 
snber e TORJ\'A PUBLICO ~aos interessados. que encontra-se abeno o 
presente Edital cJe Licitaçio. n:a mocJ:alicJac.Jc TOMADA DE PREÇOS. 
tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, que serJ rcaido pcl:a Lei Federal tlc 
n" 8.666 de 21 de Junho de 199J c S\13$ posteriores alterações c 
lcgis laç3o correlata, para a fin31idndc ab;aixo especificada: 

Este documento pode ser verific3dO no endereço elctrõnico hup:llwww.in.gov.bd:n~~mücicbde.hunl, 

pelo códi"o 00032015021800159 
Documento :tssinado digitalmente confonnc MP n1 2.200-2 de 24/0812001. que instirua a 

lnfr:Jestrutura de Chaves Públicas Br:tsileira - ICP-Brasil. 



O OIARIO OOJIORTE 00 f!AAANA 

PREFtiTURA MUNICIPAL DE NOVA CA.'<T\1 
ESTAOO 00 PAlANÁ 
CNPJ rf T7J4U9410001-Gl 
R~ 8&Júa.l5 ·CEPI7.130.000 
ATO AVISO DE LICrTAÇÀO -PROCESSO LICrTATÓRIO n' ootll015 
PRECÀ.O. DI lti"'DD Pmaciiii"IOV'l015-PMNC 
OBJETO: Aqoiô,lo de J>e<u , -..,. (0nlbu<. c:.m-~ ... r .... 
apeâlic::IQbcmtÜII.. 
ABER:nJU: Á pw~ir ~OU» Han~ do DlA 01 dr M~ de l.OU, ra ub. 
................ lol ................ c-.htW. 
A hD tOCD lrlwiro ._do Ecfita.I.IDaOS t ilúonnaç6a podulo JCf tohdtadoJ ftl 
PREF'EmJI.A MVNlCIPAl. DE NOVA CANT\1 - PAit.A'NÁ, ;,ar.o 1 Oinslo 6c 
Liciuçlo, no lloririo da: HIO .. 11:00 Ht t da1 14:00 '- 17:00 HL Ttld'onelfac 
(")lll!ll6l-ll!T·Ilii-.,....,N®...,.._b<. 
NonCantu, EaudodoP&nnt.ll dt Fcvcrdrodcl.O\S. 
AIRTON ANTONIO AGNOUN 
PrcfeiiCIM~~nlripej 

PREFtiTIIIU MUNIC11AL DE "OVA CAIITU 
ESTAOO 00 PAlANÁ 
Oll'l .. n.I4SJWIOOI.Ol 
RuaB&IIU.Il·CEPITJJ<><JOO 
AlO AVISO Dt UClTAÇÁO- PROCESSO LICITA TÓRIO o' OOMOIS 
PRtCÀO, u ,or..t PmacW 11" OOJ/1015- PMNC 
OBI!TO: Aq~~islçio de ! ... I"" M=>da Eo:olu. conlorm< tlp<Cifo<açl><l "" 
<dilll 
ABERI\IRA: Á por1ir <lu ll9:iiO Hons do DIA Olde loto;o de l..Oil. ""la do 
..-.dohçoM,.,;ap.l.aal<onc-hrri 
APaDCOf'DacnBJrdoEdilll,lntlO&tillfonrllç6apcwlcriotcr~N 

PliFEITUU MIJNJCI1AL DE ~OVA CANlU - PAJW<Á. Í""' o llmdo <lo 
Lid~. twririo das t1IO is 11:00 Hs c: dlrs l•:OO .. 17:00 HL Tekblt/Fu:: 
(")lll11J6l-ll2l·llll -~b<. 
NmCwla&.Eoododo Pomi.lldo FevO<iro<lelOIS. 
AIRTON ANTO~IOAGI<OLIN 
P~(t!IOMW'IIcipe.l 

PREFtiTUAA ~IUNICIPAL DE NOVA CA.~U 
ESTAOO 00 PAlA!IÁ 
O.'PUn.14SJtWOOI-Ol 
JluBa.hi&.IS ·Wil.lJO.OOO 
ATO AVISO De: UOTAÇÁO-PROCESSO UCJTA.TÓRJO •"flWlllS 
PRECÀ~ •• k1rm1 Pmmclal•" GCWltiS-PMHC 
OBJETO:Aqulsiç:lo de Ctwnb&aRh'tis {f ta~ Mll'lldpaf). CXM'.(omw cs:pecifiQÇOcl em ....... 
ABEill\JRA: A pu1ir dos 10;)() lloru do DIA 02 de Mo;o d< lO I l . '" alo de 
l"tW6c:s do Peço M111itq.l. era NoVI C.antu.. Patd. 
A PI3D com lnlciro 1c0t do Edila~ ancaOt; c in(OI'II'IIÇ&:s podctio kT JOiici~ M 
PREFEITURA IAUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, jur<o • Oi..., de 
l.kitaçlo. .. ..-da 9:00 a 11:00 H.~ dlt 14:00 a 17;(10 Hs. TdcrOMIF'ta.: 
(")Jlllll6J-)l2J.Jlll-~b<. 

ll ... c-&u.rodohnni.lldor.-llodelOIS. 
Alln'ON AlotTOHIOAGNOl.IN 
Pm<ilo ......... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVACANTU 
ESTAOO 00 PARANÁ 
om r1 n.I4SJ9</000I.OJ 
R1081llo.ll·CfPilJ~ 
AlO AVISO DE LJCTTAÇÁO- PltOCESSO LICITA TÓRIO o' 111/lOIS 
lDlTALDE CllDEI'fCIANENTO 1" 08111015- PMNC 
OBJETO: c.........._ .r. ,...,. jwiico .., Aq.- .r. • .r...., ""' 
""""""coolonoeap<ificoç6aaoediol. 
CREDENCIAMENTO: o pulir do Jlllbli<>çlo ou diirio ofo<iol ui o dolo d< 112 de 
MlrçollOil. 
A Pasa com ln&cito teor do EdiW.Illcxoc c lnf01"11'11Ç6cs poderio wr solitit.ld01 na 
PREFEITURA IAUNICIPAL DE NOVA CANl\J - PARANÁ, juno o Oi>Íolo de 
Li.citiÇ&o. DO horirio da 9:00 m 11:00 Hs e das 14:00 U 11!00 Ht.. Tclefonclfax: 
(")llllll6J-llll·l211-~'""""llr. 
N ... c-E<udodohnnl.ll<ler....irodolOI~ 
AllTON AIITONIO AGNOLIN 
PráÔID~ 

P1UU'1UTUilA ~IUI'41C'I.J'A.LDIC NOVA.CANT\1 
ESTADO 00 I>Aa.ANÁ 
CNI"J "'n.lo4S.lMfOOOI..Ol 
lll.,..llohi•.U·CUI1.l l0-000 
AVISO DI LICITAc.lO-~ROCI:S.JOLIC:ITATÕkiO • " e lll.lOIS 

TOMADA DI: PIU:CQS 4 ~·10112111S• I"MNC 

OIUI!TO: C-t11Udo. blpftll ,.n Ahlfurt 6r: 
OI • 0..,. ,_. _,__ - ...,1 ....... • rw. N M-'dpl•}. _,_ 
Ctf«<._,.__Mkal 

Altf.llTUIIlA: À .......... 14M C.-..) tlowu ... tiM .,. ~.LO I ), .. 
.a.•-ao..•hco~L.- ,._. C..-,.1"....,_ 

A ,._- ..._.- • uw. ~- • lllro,_-Ga pollut. -
... ~ N1 P'aU'!m.JMMVNIClrALOI.'i ,..OVACAI't'T\I -PAIVr.I"',\., JIIrH 1 
Oh•I .... U..I...._ .. ......_ .... I.:.liiM IIIOOHo•""• 1-4:00h 17.00 ....._ 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2015 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2015 

O Município de Nova Cantu, torna público o Edital de Credenciamento n° 001/2015 visando o 
Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de nova cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do Município, conforme 
discriminados no Termo de Referência (anexo I) deste edital de credenciamento. 

Para tanto as pessoas jurídicas interessadas deverão entregar a 

documentação exigida pelo presente Edital, no período de 13 de Fevereiro de 2015 á 02 de Março de 

2015, no horário das 8:00 às 11 :30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na sua sede localizada à Rua Bahia, 

n° 85, Centro, em Nova Cantu, ocorrendo a abertura às 16:30 horas do dia 02 de Março de 2015. 

Este Edital de Credenciamento está embasado nas Leis Federais n° 

8.080/90, 8142/90 e 8666/93 e suas modificações posteriores, e jurisprudenciais de Tribunais de 

Contas Estaduais e do Tribunal de Contas da União. 

1· DO OBJETO 

1. ·1 - O presente Credenciamento tem como objetivo o Credenciamento para FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES, ao município de Nova Cantu, de forma parcelada, devendo o estabelecimento 
disponibilizar refeições dentro do perímetro do Município. 

2- DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento, deverão inscrever junto à Comissão 
Permanente de Licitação, no Paço Municipal de Nova Cantu. 

2.2 - Poderão participar do Credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS da área, que gozem de boa 
reputação profissional, avaliadas como prestadores de serviços, desde que preenchidos os requisitos do 
item 6.1 deste Termo de Credenciamento, bem como atendam as condições e os critérios mínimos 
estabelecidos, visando o atendimento satisfatório. 

2.3 • Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos 111 e IV do art. 87 da Lei n°. 8.666/93. 

2.4 - As condições do credenciamento dos prestadores de serviços são universais e, portanto, sob as 
mesmas condições para todos, razão pela qual são firmadas seguindo disposições rígidas e inegociáveis, 
em que se obrigam tanto o Município de Nova Cantu, como os profissionais, após o seu credenciamento. 

2.5- O Credenciamento não gerará a obrigação de contratação pelo Município de Nova Cantu. 

CREDENCIAMENTO N.0 00112015 1 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
uPaço !vi unicipal Martin Krupek" 

3- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Poderão participar do Credenciamento as PESSOAS ,IURÍDICAS que gozem de boa reputação 
profissional, avaliadas como prestadores de serviços, desde que preenchidos os requisitos de Habilitação 
deste Termo de Credenciamento, bem como atendam as condições e os critérios mínimos estabelecidos, 
visando o atendimento satisfatório. 

3.2 - Não poderão participar no Credenciamento os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos 111 e IV do art. 87 da Lei n°. 8.666/93. 

4- FORMA DE INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

4.1 ·As informações complementares, o Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no 
Setor de Licitações e Compras deste Município, cito á Rua Bahia, n° 85, Centro, nesta cidade de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, tel. {44) 3227·1280, a partir da publicação do presente edital no 
Órgão Oficial do Município e exposição nos átrios da municipalidade. 

4.2 - Serão considerados credenciadas as pessoas jurídicas que apresentarem os documentos 
enumerados no item 6.1 deste Termo. 

4.3 - Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento no período de 13 de 
Fevereiro de 2015 á 02 de Março de 2015. 

4.4 - Os interessados para atenderem o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso aos 
modelos, no endereço citado no item 4.1, deste Termo. 

5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1 - Os interessados em participar do presente Credenciamento deverão encaminhar os 
documentos relacionados no item 6.1 à Comissão de Licitações através do Setor de Protocolo da 
Prefeitura do Município de Nova Cantu, localizada á Rua Bahia, n° 85, Centro, Nova Cantu -Paraná, 
no horário das 8:00 Horas às 11 hs:30rnin e das 13hs:30min às 17:00 horas, ern dias de expediente 
no Paço Municipal, em envelope fechado contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 
indicações: 

À COMISSÃO DE LI ClT AÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR 

REFERENTE: EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 001/2015 • Credenciamento 
para fornecimento de refeições, ao município de Nova Cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do 
perímetro urbano do Município. 

EMPRESA: CNPJ: _ ____ _ 

ENDEREÇO: ___________ _ 

TELEFONE PARA CONTATO: _ _____ _ 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
((Paço Municipal Martin Krupek" 

6- DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

6.1 -Para credenciamento, a pessoa jurídica deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Requerimento para credenciamento, conforme modelo contido no anexo I; 

b) Declaração de idoneidade, conforme modelo contido no anexo 11; 

c) Declaração de sujeição às condições estabelecidas no Edital e de inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação- anexo 111; 

d) Declaração de não existência de trabalhadores menores - anexo IV; 

e) Cópias da CJ/RG e CPF/MF do Responsável Legal; 

f) Cópia do CNPJ da empresa; 

g) Cópias do Contrato Social e a última alteração; 

h) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da empresa; 

i} Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos da Lei 12.440 de 
07/07/2011, a ser requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br e 
www.trt2.jus.br. 

6.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
Pública ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.3 - As informações relativas à habilitação, são de inteira responsabilidade do credenciado, que 
responderá cível e criminalmente por estas. 

6.4 - Cumpridos os requisitos de qualificação acima identificados, será elaborado o "Contrato de Prestação 
de Serviços/fornecimento", nos termos da minuta que consta do Anexo IV, deste edital , onde serão 
estabelecidas as condições para prestação dos serviços, as limitações na sua prestação e os preços 
pactuados. 

6.5 - As inscrições para novos credenciamentos poderão ser reabertas quando o interesse público 
conclamar. 

7 -DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DO CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO 

7.1 - Na análise da documentação relativa à habilitação, pela Comissão Permanente de Licitação, exigir
se-á a estrita observância de todos os requisitos de pré-qualificação previstos no Edital. 

7.1.1 - Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações ao 
interessado. 

7.1.2 - A documentação será analisada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
entrega da documentação no órgão ou entidade contratante. 
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Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço !YlunicipalJJ;Jartin Krupek" 

7.1.3 - Será acrescido ao prazo de análise o número de dias úteis oferecido ao interessado para 
esclarecimentos, retificações, complementações da documentação. 

7.1.4 - Se o prazo não for suficiente para a referida avaliação, deverá ser formalizado pedido à autoridade 
máxima do órgão ou entidade contratante, devidamente justificado, o qual poderá aprovar, após análise de 
requerimento, um prazo extra de até 45 dias (quarenta e cinco) dias corridos para a análise. 

7.1.5- Decorridos os prazos concedidos, caso o julgamento do pedido de credenciamento não tenha sido 
concluído, a Comissão Permanente de Licitação terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para decidir. 

7.2 - As pessoas jurídicas serão inicialmente cadastradas pela ordem de apresentação dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação, junto ao setor indicado no item 5.1 deste edital e posteriormente 
recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços - anexo VI, vinculadas ao respectivo Contrato 
de Prestação de Serviços - anexo Vil. 

7.3- A convocação será por edital e obedecerá a ordem sequencial da data de inscrição, de quem esteja 
habilmente habilitado. 

7.4 - Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá 
os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 6.1 deste instrumento, bem de sua 
capacitação profissional. 

7.5- Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro. 

7.6- A atuação do cadastramento no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo 
registro cadastral. 

7.7 - A qualquer tempo o Termo de Credenciamento/Ordem de Serviço poderá ser alterado, visando 
adequar o serviço às condições de execução previstas pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

7.8 - O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar demonstrado que o inscrito 
deixou de satisfazer as exigências previstas pelo cadastramento, bem como desatendeu as 
condições/critérios mínimos, inibindo o atendimento satisfatório, oportunidade em que haverá imediata 
abertura para inscrição de novos credenciados. 

8 - DO VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO 
8.1 - A remuneração pela prestação dos serviços será regida pelo Termo de Referência (anexo V). 
8.2 - O valor disponível para realização dos serviços será de no máximo R$-15,00 (Quinze Reais) a 
unidade/refeição. 
8.3 - É vedada a cobrança de sobretaxas pelos credenciados, sendo motivo de descredenciamento, 
permitindo novos credenciamentos a qualquer momento. 
8.4 - O pagamento pelos serviços, ora Credenciados, serão individualizados pela natureza da 
prestação. 
8.5- A quitação do pagamento será realizada até 10 (dez) dias após o recebimento da nota fiscal 
referente à prestação dos serviços, mediante avaliação e aprovação da execução dos serviços. 

9. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

9.1 Após a entrega da documentação mediante convocação dos prestacionistas deverão os mesmos 
assinar o contrato de prestação de serviços. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 

1 O- DO PRAZO E VIGÊNCIA: 

Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

10.1 - O prazo de vigência do presente Credenciamento, nos termos deste Credenciamento e Lei Federal 
n°. 8080/90, será de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato. 

10.2 - Os credenciamentos efetivados após este período serão pagos em proporcionalidade. 

10.3 - A vigência do presente Instrumento fica vinculada existência de recursos orçamentários nos termos 
fixados pelo inciso 11, do art. 57 da Lei de Licitações. 

11 - CRITÉRIO DE REAJUSTE: 

11.1 - O valor dos procedimentos indicados no Termo de Referencia, não sofrerá reajuste pelo período de 
vigência do contrato. 

12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

12.1 - O Pagamento pela prestação dos serviços será realizado até 1 O (dez) dias após o recebimento da 
nota fiscal, devidamente firmada e atestada pelo órgão de saúde municipal. 

12.2 - A respectiva Ordem de Serviço, vinculada ao respectivo Contrato de Prestação de Serviços, 
disporá sobre as condições e horário do atendimento dos serviços médicos de Urgência e Emergência, 
bem como disporá sobre o horário dos plantões em feriados e finais de semana, respeitadas as condições 
de execução dos serviços de referência e contra-referência das Unidades de Saúde conveniadas. 

12.3- O pagamento será realizado através de banco oficial, facultando-se ao profissional a indicação de 
outro banco, desde que assuma os encargos com a respectiva ordem de pagamento ou através de 
cheque recebido na Secretaria Municipal de Finanças. 

13. DOTAÇÃO ORÇAMENT AR IA 

13.1 - Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

0302.04122.0021 -2006-33.90.3941 - 0502.12361.0188-2015-33.90.3941 - 0603.15452.0323-2026-
33.90.3941 - 0702.10301.0428-2028-33.90.3941 

14- RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

14.1 - Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei 
n°. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

15 • DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão 
administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, com 
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as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à pessoa física contratada direito a 
qualquer indenização. 

15.2- A rescisão contratual poderá ser: 

15.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos 1 a XII e XVII 
do art. 78 da Lei 8.666/93. 

15.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a administração. 

16 • DAS PENALIDADES 

16.1 -Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a pessoa física contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

16.1.1 - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia 
de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 

16.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 

16.2- As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o 
pagamento delas não exime o profissional contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

17 • DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 -Esclarecimentos relativos ao presente Edital de Credenciamento e às condições para atendimento 
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente na Divisão de 
Licitações, no Paço Municipal , localizado à Rua Bahia, n° 85, Centro, Nova Cantu - Paraná ou através do 
telefone (44) 3527-1281, das 08hrs às 11 hrs e das 13hrs às 16hrs. 

17.2 - O Município de Nova Cantu reserva-se ao direito de anular ou revogar o presente edital, nos termos 
do art. 49 da lei n° 8.666/93. 

17.3 - Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu não serão consideradas como motivos para impugnações ou recursos. 

17.4- Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação à luz das 
disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e 
demais legislações aplicáveis. 

17.5 - A participação no presente credenciamento implica no conhecimento e na aceitação plena deste 
Edital e suas condições. 

17.6- As participantes deste edital desde já declaram, sob a pena prevista no parágrafo único do artigo 97 
da Lei n° 8.666/93, não estarem declaradas inidôneas por qualquer entidade da administração pública 
direta ou indireta, de qualquer das esferas de governo, nos termos do inciso IV do artigo 87 do mesmo 
diploma legal. 

CREDENCIAMENTO N. 0 001/2015 6 



Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/000 1-03 
t'Paço Municipal Martin Krupek" 

17.7 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente 
licitação é o da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, excluído qualquer outro. 

12 ·DOS ANEXOS AO EDITAL 

12.1 ·Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: 

1. ANEXO I • TERMO DE REFERÊNCIA; 

2. ANEXO 11 • REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO ; 

3. ANEXO 111 • DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

4. ANEXO IV • DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ST ABELECIDAS NO EDITAL E 
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITVOS DA HABILITAÇÃO; 

5. ANEXO V· DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES; 

6. ANEXO VI • EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 02/2014; 

7. ANEXO VIl· MINUTA DE CONTRATO; 

Nova Cantu- Paraná, 13 de Fevereiro de 2015. 
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1· OBJETO 

MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO I · TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1 - O presente Credenciamento tem como objetivo o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 

2- JUSTIFICATIVA 

2.1 - O Credenciamento é instrumento jurídico largamente usado pelos Poderes Públicos, Consórcios 
Públicos e entidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde, especialmente para complementar e 
suplementar os serviços da rede básica de saúde. 

2.2- O Credenciamento dos prestacionistas de serviços de saúde, tem o intuito de assegurar aos usuários 
do SUS a melhor promoção e assistência à saúde, de forma complementar a atividades da rede pública. 

2.3 - O objetivo do Poder Público Municipal ao realizar o credenciamento é garantir à população, além da 
manutenção e adequação dos serviços básicos de saúde já existentes, o atendimento suplementar aos 
referidos serviços. 

3-PAGAMENTO 

3.1 -O valor máximo é de até R$-15,00 (Quinze reais). 

4-CADASTRAMENTO 

4.1 - Serão cadastrados os profissionais que estejam habilitados. 

4.2 - No interesse público o credenciamento poderá ser reaberto durante a sua vigência para novos 
cadastrados. 

5 • LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 -Os serviços serão prestados no Estabelecimento Comercial da Contratada. 

6 · FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

6.1 - O Credenciamento está embasado nas Leis Federais n°.s 8.080/90, 8142/90 e 8666/93 e suas 
modificações posteriores, e recomendações técnicas e jurisprudenciais do E. Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, de outros E. Tribunais de Contas Estaduais, bem como do Colendo Tribunal de Contas 
da União. 

7 • PRAZO DE EXECUÇÃO 

7.1 - O prazo para execução do objeto deste Termo de Referência é a partir da data da assinatura do 
contrato, por 12 (doze) meses. 
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8 • DO REAJUSTE CONTRATUAL 

8.1 - O valor dos procedimentos indicados no Termo de Referencia, não sofrerá reajuste pelo período de 
vigência do contrato. 

9 ·CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 - Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos no edital e nas cláusulas 
contratuais; 

9.2 - Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da Contratada; 

9.3- Rescindir o contrato, inclusive nos casos especificados na Lei 8.666/93; 

9.4 - Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do contrato, incluída a advertência e 
suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu, além da declaração de 
inidoneidade; 

10 ·CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1 O .1 - Prestar os serviços complementares de acordo com o objeto deste termo de referência, acarretando 
sua inexecução a responsabilização civil e criminal por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou 
indiretamente a provocar ou causar a Contratante; 

10.2 - Manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato; 

10.3 - Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da lei Civil, Criminal, 
especialmente na forma prevista na Lei n.0 8.666/93 e suas alterações conforme pactuado no Contrato; 

10.4- Atender outras condições, previstas no edital e no contrato. 

11 - DOS ITENS 

·Refeição e/ou marmitex. 

Nova Cantu- Paraná, 13 de Fevereiro de 2015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO 11 - REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ. 

O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no Objeto: 

Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de Nova Cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do 
Município. 

Processo Licitatório n° 011/2015 - Edital de Credenciamento n° 001/2015, objetivando o 
fornecimento de Refeições/marmitex, nos termos do Credenciamento Público n° 001/2015. 
Empresa: ______ ______________ _ ____ _ 

Endereço:--------- ----- ---- -------
CEP: Cidade: Estado: _ _ _ 
CNPJ: _ ________ _ 
E-mail: ____ _ ___________ _ 

A empresa se compromete a disponibiliza os serviços para o atendimento dentro das 
especificações a seguir: 

01). Refeição/ Marmitex no valor de R$·15,00 (Quinze Reais). 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em __ de _ _ __ de 2015. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO 111 • DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

MODELO 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ. 

A empresa (qualificação) abaixo firmada, DECLARA para os devidos 
fins de direito, na qualidade de solicitante de cadastramento no: 
Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de nova cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do 
Município. 

Credenciamento n° 001/2015, que não foi declarada inidônea para licitar ou 
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

Cidade sede da empresa , em __ de ____ de 2015. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

1 ANEXO IV • DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES 

STABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITVOS DA HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNIICIPAL NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ. 

A empresa {qualificação) abaixo 
assinada, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital do 
Credenciamento n° 01/2015, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada 
pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições 
estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem 
previsto. 

Declara, ainda, para todos os fins de Direito, à inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos 
termos do artigo 32, parágrafo ~' e artigo 97 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Cidade sede da empresa, em _ _ de ____ de 2015. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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ANEXO V- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES 

PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ. 

A empresa (qualificação) abaixo 
assinada, declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Credenciamento n° 001/2015, instaurado por esse Município, que não mantém em 
seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho 
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Cidade sede da empresa, em __ de ____ de 2015. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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Objeto: 

MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VI- EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2015 

Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de nova cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do 
Municipio. 

Certificado de Credenciamento N°. 00112015 

Agente Credenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. 
Agente Credenciado: .................. .................. ......... ........................ ... .............. ...................... . 
CNPJ n° ......................... ............. . 
Endereço: Avenida .................................... n° ........... ..... ... - .................... - PR 

Objeto: Chamamento Público tem por objeto o Objeto: 
Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de nova cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do 
Municipio. 

Especialidade: conforme Termo de Referencia 
O Credenciado deverá realizar a prestação dos serviços da seguinte maneira: 

Preço: A presente Ordem de Execução de Serviço será executada de forma mensal dentro do teto 
financeiro disponível para cada especialidade, considerando os valores estabelecidos na tabela 
constante no termo de referencia (Anexo 1), com base nas necessidades da Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu. 

Dotação Orçamentária: 

0302.04122.0021-2006-33.90.3941 - 0502.12361.0188-2015-33.90.3941 - 0603.15452.0323-2026-
33.90.3941 - 0702.10301.0428-2028-33.90.3941. 

Prazo e vigência: ..... de ...................... de 2015 a ........ de ....................... de 2015- Execução mensal. 

Data da Emissão do Certificado de Credenciamento: .... / ...... ./2015. 

NOVA CANTU /PR., em ... de ...................... de 2015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 

CONTRATO _ /2015. 

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

"Paço Municipal Martin Krupek" 

.................................................... 
Secretário Municipal de Saúde 

ANEXO VIl • MINUTA DE CONTRA TO 

TERMO DE CONTHATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E A EMPRESA 
-----------------~ OBJETIVANDO O Credenciamento para 
fornecimento de refeições, ao município de Nova Cantu, de forma parcelada, devendo o 
estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do Município. 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTUI pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob 
______ , com sede na Rua I -1 Nova Cantu, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Senhor Airton Antonio Agnolin, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.414.003-9 e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 676.205.159-68, doravante denominado simplesmente CREDENCIANTE, e o 
profissional , inscrita no CPF-MF sob _____ _ 
______ , residente na rua I doravante denominada 
simplesmente CREDENCIADO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, 
cuja celebração foi autorizada de acordo com o Edital de Credenciamento n° 001/2015, e que se regerá 
pelas Leis Federais n°s 8142/90, 8.666/93 e Lei Municipal n° 655/2013 e alterações posteriores e 
Resolução n° 001/2013, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA· DO OBJETO 

Credenciamento para fornecimento de refeições, ao município de Nova Cantu, de forma 
parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar refeições dentro do perímetro urbano do 
Município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços serão prestados no estabelecimento comercial da Contratada. 

2.2. O CREDENCIANTE fiscalizará o CREDENCIADO através do órgão competente, acompanhando 
inclusive o grau de satisfação dos usuários, em consonância e obediência ao prescrito nas Leis Federais 
8.080/90 e 8.142/90 e no Decreto Federal n° 1.651 de 28/09/95. 

CLÁUSULA TERCEIRA· DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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3.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com início á partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inc. 11 da Lei n° 8.666/93, e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA· DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. Pela execução dos serviços previstos na cláusula primeira, o CREDENCIANTE pagará ao 
CREDENCIADO o valor total de R$-15,00.(Quinze Reais) por refeição. 

4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente credenciamento correrão na seguinte 
dotação orçamentária: 0302.04122.0021·2006-33.90.3941 - 0502.12361.0188-2015-33.90.3941 -
0603.15452.0323·2026-33.90.3941 - 0702.10301.0428·2028-33.90.3941. 

CLÁUSULA QUINTA· DOS REAJUSTES 

5.1 O valor dos procedimentos indicados no Termo de Referência, só poderá acontecer mediante 
solicitação do contratado e anuência/concordância do contratante. 

CLÁUSULA SEXTA· DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento dos serviços previstos no objeto deste termo se dará unicamente com base no valor 
previsto no Anexo I. 

6.2. Será efetuado o pagamento do valor referente aos serviços prestados até 15 (quinze) dias após o mês 
vencido. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, nas hipóteses 
previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências previstas no 
art. 80 da referida Lei, sem que caiba ao CREDENCIADO direito a qualquer indenização. 

'7.2. A rescisão contratual poderá ser: 

7 .2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93. 

7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo 
credenciatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

CLÁUSULA OITAVA • DAS PENALIDADES 

8.1 Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a empresa contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 

8.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 

8.2.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por 
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 
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8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

8.3.1 . multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida; 

8.4. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o 
pagamento delas não exime o profissional contratado da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Nova Cantu. 

CLÁUSULA NONA R DA CESSÃO ou TRANSFERÊNCIA 

9.1 . O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA· DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. O Credenciante providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, na forma 
prevista em Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

11.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei n° 
8.666/93, e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DO FORO 

12. í. Fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento do presente Contrato. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

01 . 

Nome: 

02. 

Nome: 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 
presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 

NOVA CANTU, _de de 2015. 

CPF: 

CPF: 
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