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

CNI'J N.' 77. 8~:'\ . 394/0001-03- Fo11c (044) 3:'\27-1281- Fone F:1x (04~ ) 3527-13(,3 

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

TERMO DE l/OMOLOGAÇA-0 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu. Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n" 025/2015- Edibl 
de CREDENCIAMENTO n° 002/2015, que tem como objeto a Aquisição de Cascalho "In 
Natura", confo rme especificação. 

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

Geni Grosseli- Cadpro n" 9508391107- CPF n" 97 5.473.109-81 
Teresinha da Silva Paula - Cadpro n" 9572657318- CPF 11° 031.189.449-60 
Alci r Ambrozio Ficagna - Cadpro n" 95102690 - CPF n° 646.707.089-53 
Scbastifto Rodrigues de Azevedo- Cadpro n" 9504172300- CPF n° 513.169.309-15 
José Alfeu Desplanchcs- Cadp•·o n" 953298.1065- CPF n" 407.584.519-10 
Adolfo Hat·bosa - Cad pro n" 9537265725- CPF n" 244.392.589-72 
Orestes Ko•·chak - Cadpn> n" - CJ>F n" 578.051.649-91 
Elzio Gomes de Mello - Cadpr·o n" 950-l755360- CPF n" 628.897.969-49 
Edinei da Silva - Cadp1·o n" 9547723306 - CPF n" 592.361.409-04 
Greice Cristina Sca tambulo- Cadpt·o n" 9546106166 - CJ>F n" 058.097.529-00 
José Gonçalves dos Santos- Cadpro n" 95078115720 - CPF n" 028.303.739-36 

Nova Cantu. Paraná, I O de Abril de 2.0 15. 

Prefeito Muni ipal 
Nova Cantu- Pr. 
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VAUDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 

REGI5TRO GERAL: 6.462.046-0 

NOME: GENI GROSSELLI 

DATA DE EXPEDIÇÁ0:3110512011 

FiliAÇÃO: JOÃO GROSSELLI 

DELVINA REOLON GROSSELLI 

NATURALIOADE: SERAfiNA CORREAIRS DATA DE NASCIMEN'TQ:09105/1965 

DOC. ORIGEM: COMARCA=RONDA AL TA/RS, DA SEDE 

C.CAS.AV.SEP=91W, LIVR0=2B, FOLHA•248 

CPF: 975.473.109-82 

CURmBAIPR 
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ASSINATURA 00 OIR~ TOR 

LEI N9 7.116 DE 29/08183 
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'h. RfTARIA DC CSTADO DA SCGURANÇA PUBLICA 
INSTITUTO DE IDI::NTIFICAÇAO DO PAAANA 

RG: 6.462.046-0 
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MINISTÉRIO DA FA2ENDA -., 
.Seçretaria d1 Receita Fedôral ·:. ··--

Este documento é o comprovonte do lnscriçio no CADASTRO DE 
PESSOAS FÍSICAS -CPF, vedodo o exigincle p or terceiros. salvo 

·-_--=· 

no• c•sos previstos na Lagislaçio vigente. 
CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS 

Nome -
Anln~tture 

-- • •• I ·-
TEREZINHA DA SILVA PAULA 

.. . 
·--- '-~ 

TERE2:1NHA DA SILVA PAULA . ' -- Ng de l n~crlçio 

s 031189449-60 . 
E 

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL R 
p 1 111111 11111 11111 11111 111111111111111 11111 11111 1111 m1111111 11111111 
fi Emitido em: 12/08/98 o 



lot -~ clt oo , 





---

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ 

. ' ' ( 
! /l f·' 

-·~\ 

:': ,, i' 1 
/ 

REGISTRO 
GERAL 

NOME 

-··.·· . 

I 
- !. ,' • ~ 

-· 

JOSE ALFEU DESPLANCHES 
FILIAÇÃO 

SALVADOR ANT ONIO OESPLAHCH ES 
ANA ROSA DOS SANTOS 

NATURALIDADE OATA DE NASCIMENTO 

MANOEL RISAS/PR 17 /11/1956 
ooo0 ""~ COMARC!'_I~AI PDRI/PR,KA~ 

C.HASC SlS8,llYRO:AJ,FOlHA:l93 
I • 

CPF 

407 .584. 519-20 
c·URITIBA · PR 

OR. MULO CRNESTIJ ),õ\AIJJO CUNHA 
DlnETOR • LIJPR 

~-.. --------------~ 

·. 



Comprovante de Inscrição no Cadastro a..·--~----;~· 
Produtor Rural do Estado do Paraná - CICAD-P ant~. 

I CPF I INCRA 

I Nome 
Jose Alfeu Desplanches 

I Denominação do Imóvel 

Sitio São Jorge 

CAD/PRO 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Data do Cadastro 

17/11/2008 11 :03:21 

I Válido até 

Associados à Producão 

Não existem Associados à Produção. 

CAD/PRO 
95329840-65 

~~ 

liJ Válido até 

30/06/2009 

I CPF 
407.584.519:-20 

CAD/PRO N° 95329840-65 

Emitida Eletronicamente via Internet 
17/1112008 14:21:37 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

I Nome 
Jose Alfeu Desplanches 

I Propriedade 
S1t1o Sao Jorge 

I Municipio 
Nova Cantu 

Produtor- Rubrica INCRA 

7191450043759 

https://www.sefanet.pr.gov.br/NFP/produtor/cicaprollmpressaoCICAPRO.asp?eCadPro=95... 17/11/2008 
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REGISTRO 
GEAAL 

NOME 

ADOLFO !:f<RBOSt: 
FILIAÇÃO 

TRAJANO BARBOSA 
OTILIA NAHii BARBOSA 

NATVAAliOAOE 

ESTADO DO PARANA 

j
r: -- -- --J ... 

_.h_-:yr ] 
·y.-.• f 

(:..I. . ' 
----
DA TA DE NASCIMEIHO 

í ii/~3/1932 
ooc ORIGEM COHARtA=P HANGA/PR, DA SEDE 
C.CAS 1284,liVR0=11 ,FOlHA=197 

CPF 244,392,589-72 . ~ "'· ~~ ~ 
~~~ "'~"~~ r._:.Jr·M. .... 

- PR ASSINA-,oM:Ih96'6~8~ KEi'ES NOROtlH-' 
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4.752.521-7 

ORESTES KORCHAK 

1Q<:'r v 
" uL .. ORCtlliK 
PETRDLIHA HULEv 

•· .... " "· · ,., ,, KORCHAK 

PITANGA/PR 
t' ,,, COMARCA' p '1 'N ~•" ·~'~"'' .LR.; m LIVRo-"s F~ H GA/PR,STA "ARIA o 04/0B/1963 . 
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i*~~~>l® ,, ··~iitJ0LIC ~~ TOoci"ó""l'ERR'; =oRIONAcfONAL ~~at~~~ ·,, 
W«·· REGISTRe a 503 590 8 OATADE ~04 109/1998 ~Wl I 
t~' GERAl • • EXPEDIÇÃO / <' :i' 
1;: NOME GREICE CRI STINA SCATAM BULO ~ ~ 
\~ ' ' 'I· ' r FILI~ÇA:ATAL SCATAMBULO ~~: I 

~l ZENEI DE GORETE MENDES SCATAMBULO ,1 • 
1 I 

~·, NATURALIDADE D.~TA DE N~SCIMENTO Í '. 

*·'· MA_RINGA/PR 15/07/1986 ~ I 'I 

- 1 

g i ,_, 
n• 
:.' , 

~ 1: 

·~ 
·:· 

I -·-----------' 

~~ DOCORIGEM COMARCA=MARIHGA/PR,l 0~0 1~. I I WtaM!!. 
211~ C.HASC 38714,LIVRO: A120 ,FOLHA:92V . ·~' I --v-· 
~. ~ ' !.I ~li~~~~.~~t<!~·&E[I!~Q~F!~~;gf~(~D~~\~\·~~~~b11iB~i5M 
~~ ' ).,~ :j· ·' ,, ' 
~ ~.MANC DO NASCII.IEmO FILHO 1 !(• I ' ; 

~· CURITIBA - PR ASSINATURA DO DIRETOR .. m:~ 
.~ ,, .. .. . ~ ~. ·.®l®l:<w..r<J»,A®~<&ofil,( LEI N_· 7.116-DE 2~108/83 »Sl»l•®WI\~~~a«~~'v.-m• 
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:MITEh C:: NOTA FISCAL DE PRODUTOR 
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IJADOS DO PRODUTO 

C .t LCU LO DO IM POSTO 

.,.r r ·~. • ~· . ,- • · -.~· • ,. ·. r1·· 

_ ~~~~ 0_8 _ AD .!..<:...!..Q.~_A_I S ____________ _ 
•u·l' ·r · .... L.·.~,,i,. 

L ____ _ 
!:;staljo do Paranà- f'ret~!tura ML!n!~:!pa! de Nova Cantu CNPJ 77.845.394/0001-D3 .. - . . - . . . . . . -- .. - -- - . . - - -- .- . ·-- - - -. 
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MINISTéRIO DÁ. FAZENDA 
Secretaria da ~Receita Feder1l · .... 

~ · .. 

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS 

GONCALVES 

Data do Nuclmonto 

02830373.9-36 21/10/69 

11111~ 11111 m111~1 ~~ 1111111110 ~~ ~11 01111~~ 11111111 

Este documonto é o comprovante do Inscrição no CADASTRO DE 
PESSOAS FISJCAS - CPF, vedada a oxigência por torceiros, solvo 
nos c .. o5 previstos na Logislaçio vlgonte. 

' .. I Assln~tura 
.-;~2, ~.·..l.h....f L;,. .... A _.,. I. -T· 

r 'l ~-- - J ~J ~'-""~'.> JOSE GONCALVES DOS SANJOS 
s 
E 
R 
p 
R 
o 

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

Emitido em: 12/10/97 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO no 
025120 15 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n° 002/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de Produtores Rurais para 
Aquisição de "Cascalho In Natura", para Cascalhamento de Estradas 
Rurais, conforme especificações em edital. 
CREDENCIAMENTO: a partir de OI de Abril de 20i5 até a data de 
31 de Dezembro de 2015. 
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 li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Março de 2.015 . 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

..jl 

~/êP~ic o/ 
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~ 250 ISSN 1677-7069 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARJ 

AVISO DE LlClTAÇÃO 
?REGÃO t:LETRÔJ\"1("0 N' llill'IS 

Menor Preço Por ilem 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA Mf:/ITI'P CONFORME LC 
123/2006 OBJETO. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS 
ABERTURA Às l3 (Treze) horos do dia 14 de Abril de 2015. no 
Umdade de Lieit3ÇôeS, sttu3d3. na Prefcilur:t Mumctpal de MandiJ
guan, Praça dos TrC~ Poderes. 500 Maiores lnJbrmaçOu e cóp1u.s do 
E.d•tal. poder:lo ser obtidas na Untd3de de Lic itações. no horãno de 
expediente, de SegWld3 a Scxt3-fcuol, entreis 7:30 às 11 ·30 e cbs 
13:00 as I 7 00 horos. Fone. « 3233 845 I 

~.;:~,nJagu:~n - PR. 23 d'- r:l<lrÇ'J J•; 201$ 
ROMUALDO BATISTA 

?refelt('o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RJBAS 

EXTRATOS I>E l~STilU:'>lEI\IOS CO<'TR .. TliAlS 

TERMO ADITIVO N' 42/2014 - I' TERMO ADITIVO AO CON. 
TRATO N' 2912014 
Processo Admini.str.1t1vo N• 33nOI4. Prcg:lo Pr~nc1al N• 14!2014 
Contnll:mte· Prefeitura de Manoel Ribos CNPJ 75.740 81110001·28 
Contr3\0dll: Mav lndúslriil MctilhJrg1ca Ltda., CNPJ: 
17 886 0 10/0001·79. Objeto Fomcc1mcnto de equi~mcntos p:lr:l 
;;~.cadem1il oo ar livre. módulos duplos conjugildos Aditi\"O paril ilU· 
menrnr a qu:mtidade em a} 2G-A para os Itens n• OI. 02, 03. ~. OS. 
06, 07. 08, 09. 10, 11: b) 6.666Y. par3 os tens n• 12 e 13 V01lor Total 
Glob31' RS 12.180.00. Assm3tura· 15/12114 Permanecem inalterJdílS 
as demaiS cláusul as do refendo Conlrato. 

CONTRATO N' 0412012 
ContrJtante· Municlpio de Manoel Ribas. CNPJ: 75.740.8tll0001·28 
Comr;;uada. Konrod Paraná Comércio de Caminhões Ltda. CNPJ: 
10.546.67810001·28. vcnccdoro dos lotes n• OI e 02. do L1Cil4lÇ.So n• 
0212012 • PregAo Presenci:ll n• 0112012 Objeto: Fornecimento de 
do1s ve1culos automotor para vaa terrestre, novos de pnmciro u~o. O 
km, ano ..: modelo 201112012. tipo caminh:lo com caçamb;;~. . com 
discnm1n3Ção ~ especificações té<'mcas const.:unes no Qu:1dro De· 
monslrauvo do Objeto estipulado na clãusula 1• do Contrato n• 
04/2012, decorren!e da Uci~o n• 0212012. na Modahdade Pregào 
Presencial n• 0112012. homologada em 13/02112 V:1lor Total Global: 
RS 462.000,00. Forma de Pilgnmcnto: De um 01 só vez. no período de 
15 a 30 dias a contar da vastoriõl c constatação da entrega dos vclculos 
a contento, cuja v1stona ~ realluda pe:IJ CE.F Foro Comarca de 
ManO( I R1bas/PR. AsSinaiUra 16102/12 

CONTRATO N' 0512012 
Con~ral:mte. Mumelp1o de Manoel Rib:JS. CNPJ: 75.740.811/0001-28 
Comralada. Mamns Zac:arios L1da. ·ME. CNPJ: 11 .298.74010001-72. 
vencedora dos Hens n• OS e 13. da LICilaçao n• 0212012. PregD.o 
Prescncatl! n• 0112012. Ob;cto· Fornec1mcnto de utnil pla.ntndora plan· 
tio duct·o c um subsolador nO\'OS, com dlscnminaçào c cspccifictlçôcs 
técmcns constantes no Quadro Demonstrativo do Objeto estipulado na 
clâusuJ:l 11 do Contrato n• 0512012, decorrenh~ da Licitaçllo n• 
02/2012, Preg:1o Pres~nci:ll n• 0112012, homologada em 13102112. 
Valor Total Global: RS 46.580.00. Forma dt Pagamenlo: De um> só 
VC-7- no pcriodo de 15 a 30 d1JJ a contar da vistoria c co~~çào da 
entrega dos cquip:uncntoslimplcmcntos a contento. eu,1a vistoria será 
realiznda pela CEF. Foro: Comnrca de Manoel RibaYPR. A~sinotura: 
16/02112. 

CONTRATO N' 061201~ 
Controtantc: Municlpio de Manoel Ribas CNPJ: 75 740.811/0001-28 
Contr.u.ad ;;,· Cei(agrll Comércio de Peças e lmplementos Agrlcola.s 
Ltda CNPJ· 792 10035/0001.()5. vencedora dos itens n• 03. 04, 07, 
08 e 10, da Lteai.3Çlo n' 0212012, Pre@Jo Presencaal n• 0112012 
ObJeto: Fornecimento de uma plama 3grlcola nov3, unHI grade m
vcladotJ nova. uma grad~: arodoro tipo intcrmt::dió.ria nova, uma ro· 
çadc1ra nova e um pulvcnzador agrlcola de barras no\'0, eom diS· 
cnm~n~o e especificações téen1cas const:mtes no Quadro Dc:mons· 
Lrattvo do ObJeto esupulado na clausula 1• do Contr.tto n• 0612012, 
Li cit3ç~o n• 0212012, Pregão l're!lcncnl n• 0112012. homologadà em 
13/02/12 Valor Total Global· RS 40.720.00 Fom1a de Pogamenlo De 
uma só vez. no pcrlodo de tS a 30 di3.S a contar da vistona c 
constataçlo da entrega dos cquipamc:ntosllmplcmcntos a contenlo. 
cuja vistoria será rcal1zada pc:ln CEF. Foro: Comarca de Manoel 
Ribas/PR. Ass in:J.Iura· 16/02112. 

,WISO DE HOMOLOGAÇAO 
l' IU:GÃO I'Rt:SI::\CIAL I'' 1/2012 

A Prc:fcitum de Manoel Rib3.S. considerando a. Adjud1c:.çAo 
proposta pelo Pregoeiro Munic1pal, c o Parecer Juridico da Assc.ssona 
Juridica Muntctpal, loma púbhca a Homolog-ação do Preg:lo Pre· 
sencial em epig.rate • J>rocesso Licitatóno rc!Crente â Licitaç:lo nv 
0212012. Objeto. Contratação dos c:mpres!ls para forn-ecimento de do1s 
caminhões. máquinas c cquip:tmcntos ~grlcola.s V3lor total global d.1 
llomolopç5o às três emprcsJ.S o seguu identificadas 

Diário Oficial da Uni'io c.cç"n 3 . -· .. 
N"dt.i Proj)Ofl\!nl c f>rii!IUH'O i uj;;ll' PNços IRS) 
O.d<m rtl'l, (ltu Pl"s 

OI ·-··· ~ rooswrcMI •ram~~ 141 OI <0 J~:O flM 00 

"' MM!nu 7~ bb - Mil OS r ll •t- iiOOO 
0) ~:~~:~~ (,:t'fC:hl Ih: /'rÇ&J C /mp/rtntn!O- f'lllN, 07,08 r •0.720,00 

lO 
V.:.kwT~(il....tul.R YO MM 

O preço unnano de célda lote cneontnHc registrado nas dua.$ 
At.ls da sessão publica. no rcsult.ado de lnnces e negoc1ações verb:lts 
c sem registr;tdO no rc.spcctavo Contnlto de Fomcctmcnto 

M.l'lú•~l 1\.lh.J.,.l•l-'., I~ dr.;: ; ,. \Cf('tnl d~.: 1tiJ2 
VALI:1•1l"IN DARCIN 

Prt·L: ·h: 

AVISO DE LiC" ITA(".\0 
T0:\1ADA DE F'REÇOS N" 3t~O l =' 

O Munactpao de Manod Ribas torna pubhc.3 a rtahlaÇlo da 
Llctmcâo em eplgrnfe ·Processo Adnun~U\'O to~• 31/2015. Ttpo 
Menor Preço em Rcgtme de Emprcu:tdl por Preço Tot31 Glob<!l. 
Objeto: Contrataçilio de empresa para execuç<lo da eonslruçào de uma 
Quadra Esportiva êscolar Coberta. com Vestl:irto, na Rua Marechal 
~odoro d3 Fonseca. esqu1na com u Rw 21 de Abnl. ao lado da 
Escolil Mumctpal A:bcno Supp. na c1d3de de Manoel RibilS, O:~:t3: 16 
de abril de 2015, ~s !Oh, na sede d3 Prcfcnur.t, RlLl Seu:· de Se· 
ttmbro. n° 366 Regência Lei Fed~ral n• 8.666/93 e anexos. Edital e 
nnexos no s1tc ow"'w.mnnoclribas pr.,ov.br (Portal da Tr.uujW"ên· 
c:aa/Ltc:elaçõcs} ou pelo t'·matl. licUaQopnunr@grn:ul com OcmaJS 
mformoçOes pelo fone (431 3435· 1223. 

M;1n.,d R•b;os.rr.. 3cl .!e 1n;' '"'i'1 .:.: 2f1t ~ 
ELIZABETH STIPP CAMILO 

:):\.1::-JI!t 

PREFEITURA MUN1CIPAL DE MATINHOS 

A''ISO DE t..ICITAÇ.\0 
TOMADA DE PREÇOS N' 51201!< • l'nt.\1 

OBJETO: CONTP.AT/,ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REMASCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO IN· 
FANTJL. no B:urro R10 da ~. nestt Mumc1p10. conforme Edttal 
VALOR MAX! MO GLOBAL: R$463 591.49 (qu,lrocenlns e ses· 
senta e três mil qumhemos c noventa e \ltn reais e quarent3 e nove 
cenuwos) 
CONDIÇÓ(S PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Poderlo p>r
tJctpar desta Tomado. de Preços. as empresas de\ladan\cnte c.:~:d:utr:Mias 
ou ~ que atenderem a todas as condições cxtlpdas p:ul c:t<.b.str.l.· 
menta. ate o tcrcearo dta amenor i dnta da abertura das propostas, 
observad:lS as ncccssâr111S condaçõcs para qu;;~.laticDÇão 
AB(RTURA DAS PROPOSTAS (m 22 de abnl de 2015. \IS 09·00 
horos, n\1 sede da Prefeitura de Mallnhos. silo a Rul P:utor Eli~s 
Abrahão, n • 22 • Centro, em M:.Hinhos • PR. onde poder.\ ser obtido 
mfOrmações c-omplemcnt.:ues. no horáno das 08 00 :15 \ I :JO hor.1s e 
dos 13·00 is 17·00 horos. de scgw>do o S..'"Xl3-fclfl>. fone: (41) }971-
6003/601216140 e fax (41) 3971.6143 

Mt\ttnhvs 26 d~ niJrc,c. U~ .:!015 
JANETE DE FÁTIMA SCIIMITZ 

:•r~s1Jcn:c JJ Cnr.uS$l•l ?cmtJhtn.~ .Jt l.tcii.)C.i,, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL 

A"'SOS OE LIC:TAÇÀO 
TQ;\tADA OE PRF:ÇOS i'I•I/:Ot5 

Ençontra·se aberta na Secretaria. Municipal de Admimstraç~o 
do MUNTCIPIO DE MTSSAL·PR. Rua No!o.Sa S~:nhom da Concciç;lo, 
555. Cenuo. Ml$$31, Paranâ. a TOMADA DE PRECOS N" 00112015. 
para execuç.,o sob rcgsmc de emprc1t.ada por preço global, ttpo menor 
preço por lote, a preços rixos c: sem reaJuste da segUintl! obra 

Trecho OI. 
Local do Objeto Otvir.a. com ha1pul:indt:l 3 Cabc,ciro do 

Cedro • MISS:ll - P:uan.l 
Objeto Pav1ment3Çio pohcdnca de 5.586,00 m1

, 

Fonte de Recursos· ContrJLO de rcpass~o: n• 78533312013MA· 
PA/CAIXA c Município 

Valor RS 199 737.90 
Trceho 02 
Local do ObJetO. Estrada Rurol, tn1ciando n3 I'R 4q5 o L1nha 

S~o f'r;;~.ncisco • Missa\ . Paran:i 
ObJeto_ Pavimentaçao polaednca de .:1 .085,66 m1. 

Fonte de Recursos. Contrato de repasse n" 78533312013/MA· 
PAICAIXA e Munacipao 

Volor RS 147.169.74 
PROTOCOLO DOS ENVEI.OPES Ali us 15:00 horas do 

d111 14 de abril de 2015, no setor de protoc9lo.s da Prefeitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES As 15.00 horos do dl3 I~ 

de abnl d~ 2015, n:1 sala de: r~:umt)(S da Prefetturo Municipal 
O Edit:ll em inteiro teor c seus respect ivos mCtdclos. odcndos 

e anexos. podcn1o ser cx:lminudos no endereço suprnmcncionado a 
partir do dia 27 de m:llço de 2015, no hor.ino comerc •:~:l e ur:l 
fomc:c1do medi:1ntc o pag_3mcnto de R$ 100.00 

N' 61. terça-fe~ra. 31 de março de 2015 

T OM:\lM. Dt:: PREÇOS N~ 2/lM$ 

Encontro:. se obena na Sccrctana Munte•pal de Adm1n1straç!!o 
E MISSAL-PR. Rua Nossa Senhora da ConccJç:5o, 
I. Poron3, 3 TOMADA DE PREÇOS N' 002120 15. 
reg:m,e de cmprt1tad3 por preço global, upo menor 

preços fixos c sem rcaJ~C d~ sc~umte obra· 

do MUNICIPIO D 
555. Centro. Mtsso 
para cxecuç:lo sob 
preço por lote, a 

Lote OI 
Loc<tl do OIJ.JCto: fcc::ufan>~ scnt1do a Sant:1 Cccd•o . M1ssnl • 

Paraná 
Objeto· P;;~.v•mcnt<~cào poi1Cdnca de 4 021.30 mt 
1-onte de Reeurwli Conu·~to de rep3.5St' n~ 72812712.013/MA· 

PNCAIXA e Mumc:1p1o 
Volor· P.S I 52 525.69 
Lote 02 
Local do Objeto fn1C1ando no c:c:rrutC:no de S:mta Co:ctliJ, 

scnl1Co :1 comumdadi! • Missal • Pr 
Oby.:to P;~vlmlo!ntaçàa pol 1édnc::~ de 7.352.4.S m: 
Fonle de Re<:ur.ros Contrato de repmt n• 728727120 13/MA· 

PNCAIXA c Muntcipto 
Volor: P.S 265 657.99 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES. Alé a.< lO 00 hor.>s do 

di3 14 de 3bril de 2015. no setor de protocolos da Prefeitura 
ABERTURA DOS ENVELOPES 11$ lO 00 hor:u do d03 14 

de abn l de 2015, na sala de reumões da Preft ilUt:l Munac1pal 
O Edu~! em 1ntc•ro teor c seus rcspcct1vos modelos. :.1dcndos 

e :Jnexos. poder-.10 s~:r exam~nado.s no endereço scpramcncaonado a 
partu do dt:~ 27 de nlilfÇO de. 2015. no horano com~rctal e s-:~ 
fomecado mcd1antt o p-'Jg:unento de Rj I 00.00 

)l.:t,_~.;J 2o •!c r\1,;1.,;1• .Jc 2,{; 1 '.i 
ADILfO LUIS FERRAR! 

l,r.~t('J••' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 

Al%0 U". LIC IT~Ç\0 
l'll~GÁO Ell::TElÔNICO "' IS/Nló 

Pr()l:ed1menlo hc1tatono n• 2112015 
A Equtpc de Apoto e o Prcgoc~ro do Mumcip1o de Morrctcs 

toma pUbli CO que fará realizar as IOhrs do d•a 14 de Ab(ll de 2015. 
por mc1o da INTERNET, íltraves d01 Bolsa de Ltcllações e Leilões do 
3rasll Lida PREGÃO ELETRÔNICO ••po menor prer,o &;lobal ~r 
lote. que tem por Objeto a Aqu•s•çJ.o de Cqu1p;;~m~ntos c: Matenal 
Pcnnar<entc, em o.tcndam,~nto a S~o:crctnna Mumc•pa! de SJudc, con
IOrme Proposta n' I t 938.31 1000/11 30.05 • Mm1ster10 da S:wde, con· 
tOmH:: dcsc:nçàn r.'l) 1\r.cxo I que faz: part.; mtcgrant•.: dn Ed1t:ll Vaif.r 
Máxime E.stlm3do RS 72 J.H.KO lSetenta e do1s nul llezenLO!' e 
quarenta c três rea•s ..: on..:nt.J cemovos) fNFORMAÇOES O Edital 
de LICitac.;Jo dc:veru ser adqu1ndo JlrJVt':. do SitiO Ja 811 
IN\vw bll otg br ou W\VW morrctes pr gov br lnlôrmaçócs Telefone 41 
3462· 1266 

:\i(lfll!{C: rf Jc ·1~,1(\t' ~:..: 2ft i:; 
JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 

('rl:'_,:{ .. ' loU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77 845 394/0001-03 

~w:~os ot::. u ctTA«.,\o 
C~E!>E"CI~Mf.NTO r;• ZJ:QIS. 1'\11\C" 

Processo L1C1t:a:óno n• 025/2015 
OBJETO Cn:denci3ITicn!o de: Produtorc:> RuJ;;~.as para ".quas.ção de 
"Cascalho In NaturJ", p:!.t".J Cascalhamel'\tO d~: l:slndas Rur:us. con· 
forme espcc1lic::J.çôes em ednaJ 
CREDENCIAMENTO· :J p:antr de OI Je Alml Uc 2015 .slé a data dt.: 
31 de Dezembro cc 20 I S 
A P3St3 com ante aro teor do Ed1t:1l, ane,'tOS e tnf\)fmJçtks podcr.lo ser 
soilcllodos no f>REfEITUR.4 MUNICIPAL D~ NOVA CANTU • 
PARANA, JUnto J DI\11S!io J:: Ltttlação. no hor;l;no d<:.:S 9 00 as li ·OO 
Hs e d,.. 14 00 os 17 00 Hs TeltfoneiF>X (44) 35271363 • 3527-
1281 • pmnc:~ontuJ.!;t~ CQm.hr. 

Processo LIC1l3tórh) n' 027120 I S 
OI3JETO /,qu•s•çJo de P..::çus c Scrvtços (Õnibus. Cum~nh<lo). con· 
forme cspectlicaçõcs em edilal 
ABERTURA. A p:lrtlf dus OCJ ,OCillom.-. do I')TA I~ de Abnl de 2 015, 
n::: saio de reumões dn Paço Mumc1pal. em No~:J C:J.ntu, Par:aná 
A Pasta con1 mtc•ro teor do Ednal . .~nexo:; ~; mformar,õc~ poderão ser 
sollei1>do' na PREFE1"11JRA MUNICIPAL DE NOVA CAN"I11 -
PARANÁ. j u1110 a D1vts!ío d~: L1t1t11ç<lo. no hornno dg,s 9:00 ~ li 00 
lls e d"5 14 00 "-' 17 00 lls Tclefoneibx (44) 35271363 - 3527-
128l • pannc;;~.n:u~ag. cvm br 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://wwv.•.in.gcv.tT/3l.llc:nticicb:Jltrnl. 
pe lo eó<hgo 00032015033100250 

Docurncntn assinado digtt<l.l mcntc conforme MP n~ ~ 200·2 de 24/0812001, que IOSIITUI ol 

Infraestrutura dl! Ch;1vcs Púbh-::15 ürns1!c:ara • ICP·Brosal 



2• feira I 30/Mar(ZOlS -Edição n° 9421 D~éÍrioQFICIAL Paraná 
t:ttmr•':.lu . lurllittrl.1o: S:l',. l''f;llll 

EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO PROC DOCUMENTO CERTIFICADO 4; e 42-A, destacado do lote .. • 
7112013 INEXIGIBILIDADE N' 0712013 HC 37, 38 e 44 da Gleba n• 11 -No 

EM 2410312015. CONTRATO N• CÓDIGO LOCALIZADOR: JS no Muntcipto de Nova Oli 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal d 1a, Estado do Param\. matriculado sob 
Publitech Softwares Ltda , inscrita no 189421615 ca de Cidade Gaúcha. Estado do Parana, 
OBJETO: Aquisi<;ao de Licença de uso. a Dr,C\lmen!o e!!\llido ""' 311i:312015 03.28:::0 "'o industrial em a!·Jenana com area de 
informática para gestao Pública Municipa ..,-, 
integrada nas secretarias e Depart Diário Oficial Com. lnd. e Serviços :( ,.$. 450 000.00 (quatrocentos e c tr.quema 
municipalidade. VALOR: O presente term r-.J" 9421 1 30/03/2015 1 PÁG. 16 ..é'): ~ai desta ltcttaçã_o encontra-se na Let 
em conformidade com o fndice IGPM, c P . • . . . 

1 
•.. _di''%: )rgãmca do Mun:ctp10 e Lets Mumc:pats 

correspondente a R$ 188.425,51 (Cento e • ~,... ve;;fic.-;." :,u.onO::"!ade M<lõ p_à-:J.na. ba~·;u• rnf'l!?'.~ro o 1253 d 12/0?/?015 BERTURA DE 
e vinte e cinco reais e cinquenta e um cent --~q l.ccaulsdcr !i~-•·18 r1(l ,?tC:F · n e - - A · 
contrato fica prorrogado pelo perlodo de 26/0312015 a ~110/~~~~~m:30 ICiil::J~,\- 'J'!:.".:!b-. ·. -·- . ~~ de abril de 2015 às 9:00 horas 
BASE LEGAL: LEI N° 8.666/93. EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E INFORMAÇÕES . C01mssao Permanente de LiCitações a Avemda 
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 26103/2015. ASSINADO POR: Htgienópolis, 82 1 - Fone 44-3685-1313 - Neva Olimpia- P;. E-
EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. PREFEITO MUNICIPAL mail: lic•tacao@novaolimoia.pr.gov.br Paco Munictpal PrefeitO 
E O SR. TIAGO LUBIAN PELA EMPRESA PUBLITECH SOFT\N.4RES Edivaldo Rodrigues Pessa:1ha, 25 de março de 2 01 5 LUIZ 
LTDA. LÁZARO SORVOS Prefeito Mumcipal 

RS 1LQ,ll0- 219~112015 

I Nova Cantu. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~OVA CANTU 
ESTADO 00 PARANA 

CNPJ •' 77.845.39410001.03 
Ruo Bzhta, 55- CEP 87.330.000 

AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 02612015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 00412015- PMNC 
OBJETO: Contrataçilo dt Empresa para Aluguel d<: 
OI -Caminhões para Transporte de Ttrro, Casc:~lho t outros (dentro da 
área t~rritorial do Munidpio), conforme especificações em edito I. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (Mvt) Horas do dia 15 de Abril de 2.015, 
na sala de reuoiões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TORIO n' 025/2015 
EDITAL DE CREDEI\CIAMENTO n' 00212015- PMNC 
OBJETO: Crtdenciamtnto dt Produtores Runis para Aquisjç::io de 
"Cascalho In Natura", para Cascalhamento de Estradas Rurais, conforme 
esptti!icações tm edital. 
CREDENCIA:\'IENTO: a partir de OI dt Abril de 2015 att a data de 31 de 
Deumbro dt 2015. 
AVISO DE LICfTAÇÃO-PROCESSO LICITATOR!O n' 02"/12015 
PREGÃO, na forma Prntncia1 n' 01212015- PMNC 
OBJETO: Aquisiçio de Peças t Strviços (Ônibus, Caminhão), conforme 
tspeci!itações em edital. 
ABERTl'RA: À partir das 09:00 Horas do DIA 14 d< Abril dt 2.015, na 
sala dt rtuniõu do Paço Municipal, tm Nova Canlu, Pllraná. 
A VISO DE LI ClT AÇAO- PROCESSO LICITA TORIO n' 028/.2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 01312015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Tubos (:\'lonilhas) de Concreto, conforme 
tspeciliuções em edital. 
ABERTURA: Á portir das 10:00 Horas do DIA 14 de Abril d< 2.015, na 
saJa dt: reu.oiõu do Paço Municipal, em J'\ov3 Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 029/2015 
PREGÃO, na forma Presenci:ol n' 014/2015 -J'MNC 
OBJETO: Aquisiçãc dt Materiais de Construção, (para Construção de 
Cabectiras dt 02 Pontes), conforme tspt cificações em edital. 
ABERTURA: À p>rtir das 11:00 Horos do DIA 14 de Abril de 2.015, na 
sala dt reuniões do Paço Municip•l, em 1\ova Cantu, I'ar:>n:i. 

A P35tõl com inteiro teor do Edrtnl, :mcxos c mformaçõcs podc:r.So ser 
sohcoodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARA~IÁ. JUnto o 
Divisao de Licitação, no honirio do.s 8:30 às 11:00 Hs c do.s \4.00 d!l 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363 3527-1281 

Novo Cantu. Estodo do Paran:l. 26 de M:lfço de 2.015 

AIRTON A~TONIO AGNOLIN 
Pr-dtito Muni(ir"al 

RS zes.oo -2203412015 

I Nova Olimpia 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE LICITAÇÃO W 00 1/2015 - MODALIDADE -
CONCORRÊNCIA - TIPO - MAIOR OFERTA DE EMPREGO -
O Município de Nova Olimpia. Estado do Paraná. com sede na 
Avenida H igienópolis, 821. Centro, em Nova Olimpia. Estado do 
Paraná, toma público nos termos da Let Federal n.• 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e suas posteriores alterações, que realizará 
CONCORRÊNCIA para seleção de empresa, para receber ern 
Concessão de Direito Real de Uso bens patrimoniais do Mumcípio, 
confonne abatxo: OBJETO: Seleção de empresa legalmente 
constituída, a tuante no ramo de Confecção, para receber a título 
gratuito do M unicípio de Nova O I ímpia em Permissão de Uso, os 
seguintes incentivos: OI)- Âiea de terras com medidas de 27 50 m 
x 5 1 00 m totalizando área de I .402 50 m2. encravada r.o Lote 
Parque Industrial, constituído pelos lotes rurais sob n•.s 44-A-2-A, 
destacado do lote 44-A-2, subdivisão do lote n.• 44-A, este da 

R$ 'i92,CrJ- 21489/201S 

I Ouro Verde do Oeste 

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DI:. OPERAÇ.Ã.O 
DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE P!l. mscmo no CNPJIMF 
sob n.• 20.820.107/0001-00. torna público que requereu JUnto ao IAP, 
RENOVAÇi.O DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o Aterro San11ãno. 
Implantado no Lote Rurol n • 64-A. proxtmo a Rodovta PR 317, km OI. trecho 
Ouro Verde do Oeste a Santa Eelena. no Muntctpto de Ouro Vercc do Oeste PP. 

R$ 24,CO - 221 6~201 5 

I ParllrtapoenuL 

EXTRATO DO ED/T.fl,L DE PREGÃO PRESENCIAL N' 1212015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATER IAS EM DIVERSAS. 
ENTREGA DE ENVELOPES: ATÉ 08:40 HORAS DE 
13/04/2015 DATA.O.BERTUR.O.: ÁS 09:00 HORil.S. DO DIA 
13/04/2015. 
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-112.3 . 
PARANAPOEMA, 27 DE MARÇO DE 2015 
LEURIDES SAMPAiO FERREIRA NA VARRO- PREFEITA-

R$ 48,00 - 2236812Q1 S 

I l'itang(L 

MliNlCÍPlO DE PITA:'\GA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL N.' 026/2015 
MODALrDADE PREGÃO PRESENCIAL 

OBJETO: Aqui~iç:io de equip•rnwtos permanentes, expediente e 
profissionais pora ministrar aulas. RECEBJ:MENTO DAS 
PROPOSTAS: até 09h00m do dia 15 de ahnl de 2015 LOCAL: sala de 
licitações localizada no Paço Municipal, Cer.tro Admmistrativo 28 ée 
Janeiro, n' 171. Pitanga- PR. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Dirct:tmcmc na sede do Muntcipio de Pitanga. situado no Centro 
Admin1strauvo 28 de Janeiro. 171 - Centro - Pitanga - PR., ou pelo 
telefone (Oxx42) 3646-1122 ramal 228 tàx (0Y.x42) 3646-1 172. ematl 
~:t;lr-·dtcta ,, cmntl •:n~: Pnanga. 27 de março de 2015.Altair Jose 
Zsmpitr - Prereilo 

R$ 3ú,CO • Z2~ 961201 5 

MUNICIPIO DE PITANGA 
Aviso de licitação publicação de edital n • 06/20 15. modal tdadc tomada de 
preço objeto: Construção de Quadra Poliesportiva da Escola 
Vice Prefeito Euclides Gomes da Silva - Ed ucação 
Infantil E Ensino Fundamental. RECEBIMENTO e 
ABERTURA DOS ENVELOPES · ai<' its IOhOOm do dia 16 de •bril de 
2015 Sala de reuntões da Comtss~o Permanente de Ltcitações no edtticto 
da Prefeitura Munictpal de Pttanga. situada no Centro Admmtstrattvo 28 de 
Janetro. 171. CRITÉRIO : Sob regime de emprenada por preço global. 
IN FORMAÇÕES COMPLEMENTARES· Diretamente na seàe do 
Municipto de Pnanga. situado no Ccr.trc Adm:nis trati·'o 28 de Janotrc, 171 
- Cenlro - Pitanga- PR., ou pelo te lefone (Oxx42) 3646-1122 ramal 228. 
fa>< (Oxx42) 3646- 1172, e-n,ail: [•""~"ah<:ll•·':: rm:ul >~· Pitanga. 27 de 
março de 2015. Altatr Jose Zampter- Prefetto. 

R$ 96,00 - 12S3el2015 

MUNIC!PIO DE PITANGA 
Aviso de lic ttaçao puhlicação de edital n.• 07/20 15, modalidade tomada de 
p;eço, objeto: Construção da Qua d ra Poliesport1va. com 
vesuarto para Escola Muntctpal Jose Bttencourt 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES : ate às 14h30m do d ia 16 de abrJl de 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 025/2015 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2015 

O Município de Nova Cantu, torna público o Edital de Credenciamento n° 002/2015 visando o 
Credenciamento para fornecimento de Cascalho "In Natura", ao município de Nova Cantu, de 
forma parcelada, devendo o estabelecimento disponibilizar o cascalho 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 01 de Abril de 2015 á 31 de Dezembro 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, no 

85, Centro, em Nova Cantu. 

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 CASCALHO "IN NATURA", 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 FÍSICAS 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. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845 .394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Poderão participar do Credenciamento as PESSOAS FÍSICAS 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 solic itar a inscrição no Credenciamento no período de 01 de Abril de 
2015 á 31 de Dezembro 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 11hs:30min e das 13hs:30min às 17:00 horas, em dias de expediente 
no Paço Municipal, em envelope fechado contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 
indicações: 

r 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR 

REFERENTE: EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 002/2015 · Credenciamento 
para fornecimento de Cascalho "In Natura", ao município de Nova Cantu, de 
forma parcelada, devendo o estabelecimento disponibiliza r refeições dentro ! 
do perímetro urbano do Município. I 

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.o 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) Cópias da CI/RG e CPF/MF do Responsável Legal; 

f) Cadastro CADPRO; 

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 ANÀLISE 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. 

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 form alizado 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. 
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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$-30,00 (Trinta Reais) a 
unidade/carga. 
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. 

10- DO PRAZO E VIGÊNCIA: 

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 proporcional idade. 

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 Referenda, não sofrerá reajuste pelo período de 
vigência do contrato. 

12- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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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 feri ados 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 ORÇAMENTARIA 

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

-0602.26782.0534-2025-33.90.3625- 0603.15452.0323-2026-33.90.3625 

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 
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 I 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: 
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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. 

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 STABELECIDAS 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; 
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PREFEITURAMUNICIPALDENOVA CANj o ot ~ 
ESTADO DO PARANÁ Q.. . N€:----- r-

CNPJ 77.845.394/0001-03 ~---- ----~~· 
PROCESSO no 025/2015 "-'1-acanw· 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Credenciamento de Produtores Rurais 
12ara Aguisi~ão de ''Cascalho in Natura"~ :Qara 
cascalhamento de estradas rurais. 
VALOR ESTIMADO (unitário)-R$-30~00 (Trinta 
Reais) - Total 
Reais). 

PARA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

R$-3 00.000 ~ 00 (Trezentos Mil 

- PREVISÃO I 

DATA: 23 I 03 I 2015 

Carta 
Convite 

DATA ~ I I~ 5 

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


