
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

00.654.454/0001-86 
I MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 
0110611995 

I NOME EMPRESARIAL 
GIVALDO FLORA - ME 

TÍTULO DO ESTABElECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
***'~~~**** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

56.11-2-01 - Restaurantes e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
55.10-8-01 -Hotéis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

!LOGRADOURO 
AV CANTU 

I CEP 
87.330-000 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTROQ 

I ~~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

I NÚMERO 
492 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I MUNICÍPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 
(44) 3527-1219 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/12/2003 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS R~LATIVO~ ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS 

N° 202182014-88888454 
Nome: GIVALDO FLORA - ME 
CNPJ: 00.654.454/0001-86 

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 contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB} e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU}. 

3ta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e 
as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

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

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

J02 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 24/07/2014. 
Válida até 20/01/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

0065445410001-86 

GIVALDO FLORA 

AV CANTU 7221 CENTRO I NOVA CANTU I PR 187330-000 

., 

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: 17/11/2014 a 16/12/2014 

Certificação Número: 2014111701364523958777 

Informação obtida em 17/11/2014, às 16:35:23 . 

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



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 LICITATÓRIC 
062/2014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n°CX)3/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para Aquisi 
de refeições e\ou marmitas, conforme especificações em edital. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial a 
data de 20 de Novembro. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
PARANÁ, junto a Divisão de ücitação, no horário das 9:00 às 1J 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3: 
1281 - pmncantu@ig.com.br . 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Outubro de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

F:\LICIT AÇÕES\LICITAÇ( 
?014\rRJ:;OFN r iAM P NTnlrl?FnPN rTAMJ:;l\ 



:-;-• 2(17. ~~gunda-feira, '!.7 de outubro de 2014 

P?F.0"l~UR.A MUNICIPAL DE JUSSAR.A 

\\· lS~l IH: HO\IO IOG \("\o 

" ..... ,, t. pr .JZu rc::..:un;;al, lurnu·s= publica l HOMOLQ. 
Ü .._.. o.t :u~u .. l..J.imento_ h_citatório \!nl ef>igrafc do objdo (COn
t"3!:l~ J.('l. J..: cmprcsl cspec1al123d:l p::ua reahzat obra de engenharia 
elc:tr.\!.: ~ompr::end::ndo os s.ervi~os. de reba1xamento da ilwninaçào 
TUl.' .:.vemrla~ Dr. Ga.stào de Mesqw~.a F1lho. Napoleão Moreira da 
Silva. Dr Gasdo Vidigal e Princesa lzabel. no municipio de Jus· 
s•~:>tt t.:om fomo::cimcmo das novas luminàrias c demais materiais 
qcl:ç.ssdrio.s.) l favor da emprc:.sa vencedora: l.S.C. INSTALAÇÕES 
E.LETRICAS LTDA. com o valor global de R$ 126.148,60 (cento e 
vmrc ~ s-.::15 m1l tl!nto c quarenta e oito reais e sessenta centavos). 

Jt1~:.u".:.-PR. 17 d~o• tJUlUbToJ de.· 20 I-' 
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTINl 

Pndc:itn 

?R.E!'Ein .. 'R.A MUNICIPAL DE MARL>\.Lv_A. 

RETIFIC\Ç .\.0 

Fiw. r..:li1icJ.do no Edital de Prt.g!o Presencial n° 11112014. 
fROCfiSSO A:>MTNISTRATIVO W 196/2014, cujo aviso foi pu
ohca.lo no DOU. no dia 22 de ourubro de 2014. Seção l , Pagina 204, 
or~ü..:: s.: 11! ·R~"C.:!bimento das Proposlàs: atl! 04 dt novembro de 2014 
is 0t;h30mm. Aberrura das Proposto.s: 04 de novembro de: 2014 às 
09hO'Jmin", ld.l·::c "Rccebimenlo das Propostas: at~ 07 de novembro 
.. k .2(l I -1- :!:\ 0Sh30min. Abertura das Propasu.....: : 07 de novembro dt! 
' ~ ... u~hOOmin•. onde poder:i ser consuh:J.do no sire www.ma· 

,,r '.!\l\'l~r 

P.< '?l:.TURA MUNICIPAL DE MARILENA 

,, ,~c rn: '"'ttl'l.\t. \d 
• I,..<.!:SE'í<:r.•._. '\· ':,<'I·!OI.: 

'• ' INISTRATIVO ! O~i2014 
oh. · l..J: t\qlu:-.lçào de pGças e c:onn-at3~o de serviços de Auto 
ül.::ln~ • .;: ~trviço..~ de: alinhamento e bala.ncc.:.amenlO desr.inados a 
Sl!f.IJ.:~oi~ :n,\ ~· manutenção dJ frota de veiculos automorores (Linha 
Lll'v::) .: m!.!-tUinl)!oO pesadas, (Linha Pesada) pertencentes ao Município 
~c: ManJc:na. E~udo do Pac:lnà 
AQt:lSIÇ.\0 DO EDITAL: lntegra do Edital a ponir de 21 de Ou
rubro de 2014 - de segunda à sexta-feira das 08:00 ás 12:00 horas e 
Ju, !4:00 as 17;CO horas. desta data atê 14 horas ames da data 
dcs;gnada paro lbcrtun dos envelopes. med1:1nte apresentação de 
rt: ... ibl..'l d.: pagam<:nto no valor de RS 10.00 l-Dez reais-) na saJa de 
lid1~;3c-i ch Pr:fcirura Munidpal de: Morilc:na-PR., que dcvcrã sa 
..:f~o.1.u..:cJo rr...:diJ.nt.! r~colhimc:nto d3 guj:1 DA.\.f - Documen[O de Ar
I"I: .:JdJ~o \.i'unicip31 retirado no Setor de Tributaç3o Municipal da 
P·,;-ki:-Jn .. Municipal d~ Marilena - PR 
_[JC Al .:;JIJ J.; Licil3ÇÕéS Prefe1tura MWl1Clp31 de. M3rilena - PR. 
lc:, : J~h! P::~squalctto, n•. 855. Centro • Manlcna · PR. 
T<i<f'"" (44 ) 3448-1314 
'Z-.mail; i"'rdm:u@brrur~ .com.br ou mltilena@prc:f.pr.gov.br 
.~BERTt:RA DA SESSAO: 06 de Novembro de 2014 às 09:00 horas. 
Tl:!. ~<..l;o. de liciu çõ..:s da Prefeírura Mw.licipat de }...iarilena - PR. 

?vlariJ:.:n.i-?R. :!I de ouwbc'c.' ,te :!014 
BRASILIO BOVIS 

Pr.:-iclh' 

nt:I'!::T,.'V .. ML~ICIPAL DE ~OREIRA SALES 

.;VISü DE UCIT.\ C.i.O 
rt<F>C"O PRESK'ICIAL. >.;~ 6011014 

,. ;IJ rJ.; l' fopo:;e&.., visando reé~tru J c Prc:~.,Xl:> de Rec:1p de: 
; 1,, .. :m nt.~ \ t..: J..:ul.h l11.1 De,JrtJIHt:llhl J.e SJúdt. F rot.:1 

··~ .• ·t· .:.. \í'! :l,iP. I ~trJ..::io. \;:'IC~.lmr:!. Açãc Soei~ I 

P:,..~r : ·~ . f .. (.\,::\!uç~o· Empteitada por hem. 
['l ,., l .... ,;n 'll' :t: lO d~t 1'-!ovembto de 2014. as l4h00min. 
hh.•1;.,,1:.J~: (:.'lmpl.;mcntares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 
~S;! ,.J ·•:\· pmmsfa,visaond com.br 

L.l.IZ "T0'-10 \OLP.~TO 
Prcl:::lt.o 

PREFE!TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

-,\'!SI) Dt: .:REDE~CIA~IE:>o'TO ~' 112b l~- P1o!NC 

PRciCESSO l!CITATÓRIO n' 061 12014 
ORJE.TO Cr-edenciamento de pt sSOJ. Juridica para Aquisição 

Uc ~l.c::t..h.:amen{<':lS. conforme:: ~spc:cifir.:a.yôes ~m ~dital. 
CREDEf\'ClAMENTO: a partir da pubhcaçã\} em diãrio ofi

t:ll :l ~ ~· ;;. dJt~ de 20 de Novembro. 
A P3St:l com inteiro teor do Edit.DI, ::rnexoi c inform:lÇÕCS 

r •'.kr:<o <or soliciuÇos na PREFEITURA MU}.'ICIPAL DE NOVA 
C.~KT:.; - PARANl\., junto a Divi~o de Licitação. no horário das 
9 :W "' ! I :00 Hs < das !4,00 as 17:00 Hs. Telefone/F a.: (44) 
35!7136:> • 3527·12S I - pmncantu@- ig.com.br. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

WfSO DE CREDEXClAMENTO '11 3120 1~ - ~Ml'iC 

PROCESSO liCITA TÓRIO n' 06212014 
. OBJETO: Crcd~nciamenro de pessoa juridica para Aquisição 

de re fe1ções e\ou mamHtas. conforme espcciticações em ediral. 
CREDENCIAMENTO' a partir da publicação em diário ofi

c ial até a data de 20 de Novembro. 
A Pasta eom inteiro teor do Edital. anexos e informações 

poderio ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. junto a Divisilo de Licitação. no horário das 
9'00 às 11:00 Hs e das 14,00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.corn.br. 

1\ava Cantu-PR. 22 de ~)UCUbro d: 2{1 1 ~. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Pr::t' .. ·iro 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA 
DO IGUAÇU 

... VISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 141lOJ4 

O Município de Nova Prata do Iguaçu ·Pr. tOm:l público que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, pelo critêrio de 
Menor Preço Global, às 09:00 hora' do dia 12/1112014, tendo como 
objeto il pavimentação poliédrica com pedr.ls in-cgulnres. no Lotea
mento Holandio Cardoso, Ruas Tarumã, Marginal, Marcos Bortoluzi 
e Consl3ntino Soares d3 Cunha1 conforme Contrato de Rc::passe n° 
78351412013, Processo 1004214-37- MC!DA.DES. 

Ouuas informa.ções podenio ser obtíd3s atravês do Depar
tôlmc:ntO de Licilação do Município. 

N~.l~.! Praw. d~.l lgua.;u-PR., ;; de outubro t1c .:n ),j 
JANETE DE CASTRO 

Pre:\1d.:ntc C.r.L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS 

~VISO DE LICITAÇ.~O 
PREGAO PR.I!.SE'iCIAL 'i~ 9212014 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 19512014 
O Município de Nova Tcbas) Estado do P:u-aná, toma públ ico 

que fará realizar às 09:00 horas. do dia 1111112014, na sede da 
Prefeitura Municipal, sala de licita'-ões. sito a Av. Belo Horizonte. 
695 Ccnuo. Nova Tebas- Pr. PREGAO PRESENCIAL. tipo MENOR 
PRE_ço POR ITEM. a preços fLXos c sem rcoJWies. ~ > AQUI
SIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇAO DE UMA 
AGROINDUSTRIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE W 
0306995-0212009 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESEN
VOLVIMENTO AGRARIO REPRESENTADO PELA CAIXA ECO
NOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE NOVA TESAS - PR. 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RALATIVAS AO 
PROGRA-"-!A PRONAT. A documentação completa do ediul e scw 
respectivos modelos e anexos estarão dísponibilizados no sitc 
www.110Vatebas.pr.gov.br, também podendo ser retirados no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responslivel pela divisão 
de licitação. Maiores informações na Sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Tebas, endereço supramencionado. Fone ~ (042) 3643 1109. 

K0 \'::1 Tcb..t\, 2.i t.h.• utllubru li.: 2ul4. 
HELOISA IVASZEK IENSEN 

Prd~iu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR.ANAVAi 

AVISOS (?E LICITAÇÃO 
CO""CORRE:'ICI.A N' 1112014 

PROGRAJ-1A DO GOVERI-!0 FEDERAL CONSTRUÇÃO DE UNI
DADES BASICAS.DE SAUDE (UBSl- PAC 2- 2' CICLO 

O MUNICIPIO DE PARANAVAI, El.tado do Par:l11á, através 
do Procurador-Geral do Município. Sr. ANTONIO HOMERO MA
DRUGA CHAVES, no uso das atribuições delegadas através do Dc-

09~~00 ~o~~c~:~d~~ t~5le1 ~~~~~b::d! fi~l:c~a ~~f~ :áoi~:!~ri~ ~ 
Compras. sito à Rua ÇictúJio V~rgas, 900. LICITAÇÃO na moda
lidade de CONCORRENC!A PUBLICA, do tipo Menor Preço por 
Lote. sob o regime de cmprcitad3 por preço global. a preços fix:os e 
sem reajuste, para_ Contratação de Emp~sa(s) de Eogc.nb.aria Civ1l 
para CONSTRUÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDJ:, con
fom>e planilha,< e projetos, se!>do: LOTE 01 - CONSTRUÇAO DE 
UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 11 - JARDIM PANORA
MA, com árel. toul de construção de 4'72,87m=. sendo. 3rea da edi
ficação principal: 370,3lm1, área da cobertura em policarbonato: 
51 .. 76m: e área da caixa d'água: S0.80m1• na seguinte locillizaç.ão: Rua 
Wladislau Gaida, sln'. Quadra 05 - Lote n' 08~9-10-28-29 e 30, 
Jardim Panorama, Paranavai-Pr. com prazo de cxéCuçtto de 06 (sc:is) 
meses e valor máximo de RS 647.322,83 (seiscentos c quarenta e sete 
mil, trezentos e vinte e dois rcajs c oitenta e Lrês cenuvos}. LOTE 02 
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 11 -

r 
{._ .. . l;J 
~'--:::~ó 

ISSN 1677-7069 223 w: 
constantes cbs ~guint<":' Dot;~ç õc~ On;amcntãna~· 
04.001.10.301.0006.1.045.4490.51 - 500 - 50 - Constru,ào Jc Uni
dad< Bá<ico d< S•ude: 04.001.10.301 OOQ(d.t\45.4490.51 - lt!úO -
ConU"apanlcb do Município. qu.: scr.i bloqu~.;-:adJ "'' orÇJ.m~nro de 
l OIS. de acordo com :1 cx~-cução dos l)Cf\·ic;o..;. A docum-.:ntaç5.n 
completa do c::dital correspondente:: podcrã sc::r adqu1rida Junro ~ ~de 
da PrcfcllUr:l MunicipaL n:1 ~:~la cb Diretoria de Com(:lr:\s.. ::iÍlo f1 RlO 
Gerúlio Varg3.:;,. 900, ( (:ntto. em horário no,mal de expc::dlc:mc. m.:
diante pagamento da tax 3 de aquisiç3o n<' valor de RS I 00,00 {cem 
reais). As empresas situadl !<i for'J do mw1icipiu pollc:rlo f32ê· kl me
diante depósito no Banco do BrasiL Ag~nc1 a O)g 1-6. ContJ ('orr.:ntc 
8186·.& • .C:nl nome d~ Prefeitura dQ Mun icipH1 ele Paf;ma'l;al. J~·tCil·Jo 
o comprovante: de:. dc:pósi to SJ:r l!nviado par~o~ o iax (O:<x44" ' _, ... :.1· 
2323, ramal 1320, junu mentc- com os dado~ da r.:mpn:s:a (raz.:~.: ... ,;hl. 
CNPJ, endereço compJt[O, tOnt. c: t!-m;).il}. p:1ra po-.t<::I10r <n\:t!,) do 
edital completo. Maiores csdarecimcnto! S1..'r-lo t"ont.:cicJos Jrr;Jv~s do 
c:·mail: compras@paranavat.pr.gov.br. o .. c:nv-clo~.;, n" O l - Do.:u
mentaç.ào p~ flabilluçào c n~ 02 - Proposta d;: Preços. ,,k\'crlo ser 
entregues d1re tamcnte ao pres.iJcntl! d .. CC''":llS'ilo Espl.!ciat de Li
Cil3:ÇãO~ at( às 08:30 hora.'\ do di<J 12 de Daenlbro .!c 2014 . 

CO'ICORRF.l\Cl>. '- !élut4 

PROGRA~A DO GOVER.>\0 I'EOER.\l CONSTRUç,\0 
DE UNIDADES BASICAS DE SAL'DE I!JBS) - r \C 2 - 2' CICLO. 
AVISO DE LICITAÇ.Ã.O. O MUN!CIPI() 01: PA!l.Al\AVAi. E"odo 
do Paran:i. através do Procuradcr-GcrJ.l cb ~"'l.lr.icípir~ . Sr. ANTO:\!lO 
HOMERO MADRUG.~ CHAVES. no usn ,I:t< <.bbuiçõcs dckg3d>< 
através do Decreto Municipal :i'' 15.: 16.'2')1·1. tv.1l:1 ?Liblicc O!!.r.:t 

conhecim~nto dos intcr~s~Joi. qLt:. :-t.:. !Orr ... Ja !..~.; r-'..:J~o:rJ1l. ~ 1'1 , 
de 21 de Junho d: I c;t;.~ : :.lt:.nç~c " po~h.:ri-.>; ':<i, f~·~ 1\::Jii?:lr ,, • . +· ·O 
horas do di:1 12 de O::z.;::rr.~--~ de :!O 1-t. n;.. Slll J.~ ~lcit.J..,l:l'!. cl:l 
Direco ri! de:: Comp:;t,.:; . ... ira :.1 R:J<. ~:t'j!iJ '.' .. r~;...:. Çl(),~. cçn'J'• LI· 
CJTAÇAO na nlodali.1.;.dc de Concorrên.:i;:. ?Lblic.s. d.J tipo ·rv • .::n~r 
Pteço por lote'', .iub o :-:-5i:nc 1.1.! Empn .. L:J.J lhH Prep Clo~.!.. r.:_Js 
termos c condiçõ~;;. fixados •. o ..:.d!1al t:: ,;,n s.:u~ JI"! .. ~C'S. (ltJ.:.I\'.:.."ldu a 
conlratação de Empt~.ia{S) é~,. En&t!ll!l:;riJ Ci\'i1t~=..r .. .:'J}.::)lRCÇ.Ã-.0 
DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE. <onforme p1a"'1ha•. me
mqríais c projetos. ,«ndo LCTE. ~ : - CO:..JSTR.;Ç,\0 DE L'l'IDAOE 
BASICA DE SAUDE PORTE 11 - CENTRO. eom ;,., totol d' 
construção: 472,87m:, sendo: àrc<l da cJilitJ~h princ4pJI: :, iC. ::.J m• 
área d3 cobcnurl em pol icarbJn~t\l. j 1 7< n.· : jr;J. da caixa d':i~: 
50.80m1, na scguim..: ltH.::alí7.aç;i): f~u.1 S::r..ti1t~ Al'>l\~0 Co:it;; " R11a 
Euore Giovin i - Ccnun, quadr~ a<). L1lh.: nP ~ •. .x ~.· )". P:H;:tU'-'J;..PR. 
com p.ralo de cxe..:uç!o de 06 i:~:is) m~:.~cr : • .Jur m,'t't ir:ltJ J~ R~ 
647.322.1!3 (s.<:isccntos. c qU3r.:nt;j c. ~ct:: mil. t;;:z~,.J.tOS c · ·· ut~:: t: doi.i 
reais 'C oitcntf! e tres ccn.wv~'· LOT!:. ,,: - Ctl'-.STRIJÇ -,t.. :)E 
UNIDADE BASICA DE SAL'')E ?Or:E 1'1 - ;.'.:tO\\( S · ' J t 
GE 111 COLONJ'NH..4 •• COfl! ... :!:'! IOWI Jc -~)j1SI, u~,·:to: s~:: ~· m~. 
sendo: 3rt.-.. d.J cdifit.":.çh ç r:i nc;;>-~: 4: i •l• i: . Jr."'l :L cob.r:J.::t .:m 
policarbonitlo 56,4-:: '7 ~.: ;ir~·J. L.... .: .. :'l;.i -·a.;'-.. 7- "11\ 71-. r~".J sc~.:.int1;:: 
loc:lliZ;)ÇàO: Rua G1..o.~r~r:1 ~ R-J: •...t .. ~.:.u~. J .' hS. ~:n··. ~.:a.! ~ I '6 
l ote n• 04. sub:hvi~.:c de i..J!-.:. n" (\t '(J. I, ~ .. •.! . -;:.~ 'Jr;~ ''<.
ran3V:l i-PR . ..:om pr .. z. rlc (;.:.c..:1 • ~'"' ~: ')" t.d , ,~,.· ;;.; _ · •• tbr n-.;.:.
ximo de RS 758.755,23 {s.:tcc:":.to) .. Clf.•lU\!: ill~ ~ ::' 'mi'. ~<.t;:;;.!n1."~S 
C cinqt:.enta C l:iOCO ·crt,[; C \• t~'l..! C: tf~" Ct.n1:..\ u.: I f rJ~U Jc :::~ !\."tl.;Jrt: 
06 (seis) meses, .a pmir da c.at:l. de eJ~pcJi ç~c da nrdcm de s;:r·,·M;u. 
const.:mtes dl$ :H.:g.1h. ~'::- C·.:. ,;t.:.' !)!'•;ar.'l .. l!Üri;:~s: 
04.001. 10j0 1.000~ - L04$,4 . .:. . ~l0.5 i .0~.0"' ~~0~ • C n~tru-c;rr.' J~ I h11~ 
dadc Básico d~ Slúdc: ~. lO• J')f'M"lf . lr ;·- 44~''!.ili · 07 
( 1000) - Con1rapartiJu do 'tt! . .::)'i •·Pt; t::•·l ':'ul.pc:,;.JJ '• t -

çamcnto dt:. 20 15, de -::co:éo ;:,1,~ :c . ..:.L;~J tJ• s::r :..;1)$ .. c.o-
cwnenmc;Jo completa t!o ~;L..t . om-'. o ... l.:r')IL :>'•tt:•J ~..: r at'q 1iríJ.:l 
j unto :i szdc dil Prcfcitur.::i 'Auricip.: l • ,, l:l d1 • • r.:t~ :i3 i. - r.~-
pras. silO :i RUJ. Getú[o V..:tg:l!- 9t)1 . trt\ crl l.rr~~ l "'!, n 1 .~.: 
expediente, mc:di:lnte r.:gam.~nv tb L:!' . .J: :1(1!·~, .. ·.ic· w \~ L - ~S 
100.00 (cem r.:Jis). Jl..;, e:r.?f::i" 3 ·it~:J:o~ rl't ~ rn.~ 1kíp•' t.WJc.~o 
fazê-lo mediante tkrô,ito roiJ q:;ll"'~., é.:~ f. r.. li \~.:r .. I~ (I~~~ I.( ·: .... -:a 
Corrente ~IH6·H . em nomt'd:.: Pr..:ft>·..ar.:. ..• ll.t:i ... ,liO ú-: r~rJ ·v~i 
Par.,~n;t, devcndc. c ccmpro''.!:l.: .;,. éc:l' ·}~;h ,; ,:·..; ~ :l e-: ·,·i. J,J ~ .:.1"~ o 

e·ma1l: compras@;pl!'Jn:Praiz'LS.:.\·.b~·. jlll, J:;J,.I; .... L•4' ~ ·, :.:...Jvs tia 
cmpre~a. (razão !1om:bt C~1pj, :mlc;cç:'l (.t ••• 1ptd1 f: •.. .!\;! ... -n .. ú:~. r.:!r::l 
posterior envio dt> ::JiUl cv••lpl;;t.., .•• L . .JJ.:. t ,r..fJ I .:Citn~I !V,l~ -.~::.) 
fornecidos o.UI3vês. do c~~c.it ~OI;1pr:b(!· p.;..: r.~l.l, 3.L~r .;ot .. b:-. o:u p.:.o 
tc.kfon~ (044) l4J.I -232i. 0:. _:,-. ~lopc:~ ;:·. ,, - no.:L.'• •~-~J\..:c. r>:.:a 
Habi lltaç!iu.; 02 • 1'r:.,..ôS..:l ...:..: ::.:~,:-.>~ l1.\ .. ola -· t>~e-.-:.,:.,IJ:..~o\1· ta. 
Diretoria d..: Con·.pr.Js .h PJ t...: : ~.!.iJ Jc ,\.:.:.t •• j)IH• _._ .\.r~n... · :: .. . n.: ;s 
11:00 hor:a~ dv ó:. 11 de ~.:.."'~L·"''' ....... 

t'o:J. 1:••:;, ?' ~· 

'.~TC'!.O ·~;? E1 J . . \L RI.!:• ;·1 

--~.:i;;& 1 ...... ,r ... 'l.hlh"."J 
rot.Ji' .. I.J..l L i!. .~·nc.~\.J~ , • ..t: ... t. ,., 

O MJNICÍP,O DE r-;;..,1'\t,)Lú-\•~,.:.. , ... ,u .. yl.tni ~o:o I! p....~.o. .. ...,. 
nhc::cjm(;:ntr .. .,..,)s ~ .u..:r;:ssadm. ..:.n p.Jn11!ipJ( J.~ ~~~ .. •<H;'5.J ~upr ~rJ: .... 1-
cion~da. que. 1em por ubjttú "'._;~,.mrJ.a.,..:.v ...... O:.lúpt.;5J: sy ...... l';.di;~Ja 
par3 c:JnbOr:l~f~O do f·~ :;;.no ~o.;~; ...... Uo~l'ut.... ..... u .l..: i .~a.:r .. s..:;r. :i(l.,;dd 1..0 
Munícipio d.: Pit~llJUJ.rt. ft ...... ~ ~s::-;:.v j.)wJ',,•l..o p;.u ..... ..: .. u•• n...,L•-' ... ....s 
CUVdO)XS. ..:ont..;~dU J J.,h,,Uiih. ,h ... of~"..: p1·,r'1.1~lol di. ,:,,.;yU!r. svl .:.J ~ . 
DA. pJl'J ~ diJ 27,:;1_.,:( ..... ...... "'·'-''"· úv ,,.._.IJ\<J ''"'"I. •!"'"''"' \ · 
TERAÇÕI:S DO ::;[J;T.~;_. 

JARDIM MONTE CRISTO, com ire• total de construção de 
472,87m\ sc:ndo: área da edificaç.ã.o pcinclpal: 370.31m:, :irea da 
coberrum em policarbonato: 51 ,76m1 e :irea da ca1xa d'âgua: 50.80m1• 
na segwnte localização: Rua Projel:l A. sJn•, Lote 01, Quadra 2, 

'\1"1\\'Ct Car;lu-PR 2~ :k ~'~llUil!\l rle 201 4 J:u-dim Monte Cristo, Pa.ran.avai-Pr, com pl"lZZ de execução de 06 •'•· . ..fu: •I .. úl • ''"r .. -.t 
AJRTOK ANT0 !\110 AGNOLIN (seis) meses e valor mâximo de RS 647.321.83 {seiscentos e quarenta ........ ll.l{~~~" ... ~1v, .. ,~..- ,..,-\, ,u . ..._ 

Prd~lt•l c sete mil, tteze,uos e vinte e dois reais c oit~lA c! uês .xntavos); .•r_ , · ._..,;u~o ~~l • ... ·' • • ... u.:~r -------------------'--------------'-'---- ----------- --· 
:-:; ~· ~·-'l• ':.cntu [X1J ;:. ser v"riliç~do no c;ndc:reço c:le'J'ónico http://www.tn.gov.~. 

;"':t.c .. · J·~~· tcou.:;:o t.:t l02700223 

Documento assinado Uigit.ilm<.:ntc. ~onf..,rn1.: Mr , ~ _.:oc,. .. ui! :-d>~· ,;t ,J • • o~u~.; ;,_.~ .• ülf l 
lnfra~.strall.L.''- uc CJ..J,,v. ·"'-uu ... · l:..h ... klr.:. - •LF·ht'<L'Itt 
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6'feira j24/0ut/2014 -Ed~ãon°9319 DiárioQFJCIALParaná 
Cuml-rt-lo, lnd1b1rb . ., S"rvlc;:o s 

andar - ;vtaringá-Pr. A pasta têcnica com a doe 
anexos e demais documcnms encontram-se 
Novembro, 70 l - Ccnu-o - Secretaria MWl 
Abastecimento i! Logística - Diretoria de Lici1 
das 08:00 as 11:30 e das 1330 às 17:0 
1J.'Ww.maringa.pr.gov.br-servicos-ticiracoes. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
497152614 

:$36.84 7,54 (tlinta e seis mil, oirocejtos e quar~ta. 
:entavos}. ..._ .... 

-? 
PAR DA l.ICITACÃO: Poderão p ~ 'pard~""" 
devidamente cadastradas ou a::-· que ~ercm a 
cadastramento, até o terceiro dia ante · G..data Documento emitido em 24/10/2014 09:53:41. 
adas as necessárias condições para quati ~~ 

1 
Carlos Roberto Pu1 

Prefeito Municip; 
Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 

N° 93191 24/10/20141 PÁG. 26 S: Em IZ/!!120J4. ÀS69·00 HQRAS. na sede da 
1 Pastor Elias Abrahão, n• 22 -Centro. Motinhos. 

Códl Locai!Zador .s/19 do DIO r obtido informações complementares. no horário 
~mprensaof,goal.pr.gov. 17:00 horas, de segunda a scxta-feora, fone: (41) 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA 
0 TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ - SBMG SI A, toma público que está 
n:qu~rendo ao fAP, a Licença Previa para Ampliação da pista de pouso c: 
decolagem. pistas dt: láxilrolamcnto, terminal de: passagejros, reforma c 
ampliação do ~er\o'iço de salvo.mtnto e: .combate a incêndio do Aeroporto de 
Vfaringá ~ E.südo Uo ?aro.nã. 

R$ 48,00 • 103368/2014 

I Mariópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJÓPOLIS 
X11ISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N• 26/2014 
PFocesso n' 530/2(f14 

O Municipio de Mariópolis, através do prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes 
Paulck, e a comissão permanente de licitação des ignada pela penaria n• J/2014 de 
6 de janeiro de 2014. torna público aos interessados, que a té o dia 27 de NOVEM
BRO de 2014. as 10 (DEZ) horas, estará recebendo_ no Protocolo de Lioitações 
da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes rontendo Credenciamento, a 
documentação de Habilitação é Proposta de Preços do Edital de Concorrência no 
26/2014, que tem por objeto a implantação de registro de preços para futura even
rua l contratação de en1prcsa para pre..~tação de serviço de instalação c manutenção 
elétrica nos predios públicos (hora n'llbalhada) que será uti li7.ada por todos os 
Departamentos do município de Ma.Iiópoljs , sendo a licitação do tipo "'MENOR 
PREÇO". A licitação será regida pela Lei n• 8.666/93, suas posteriores alterações e 
demais legislação pertinente. O inteiro teor do. aro convoca tório c seus anexos estaria 
à disposição dos interessados. a panir desta data, junto à Comissão Permanente de 
Licitações no telefone 46·3226·&100. na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no 
horário de expediente. na Rua Sois, N" ](}30, om Mariópolis-PR, ou pelo e-mail 
tr:.t:l··isrn hlll- ! h'l· .ú• 'll,~ "Jf>O>' i~.o:.gl'\· .hr. Maríópo lís~ 21 de outubro de: 2014. Mario 
-::ct·Jardo.:> Lope.s Pauft:k - Prcfl!ito Munic1pal. 

R$ 144,00 - 10363612014 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREFEITGRA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
EDrTAL DE PREGÃO PRESEJ\CIAL :-l' J5/Wt4 

PROCESSO}.'" 491;'2014- Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL· Data da 
rtali?.J.ção: 6 de '\."OVE.MBRO de 2014 - Abc:rrura da Ses~ão: 10:00 hora:s - Local: Sala 
Jc R.:unlõc~ da Pr..:fcm.iiJ. Munícipat de Mariópolis - Rua Sei~. n° 1030- Centro - CEP: 
x3.515-000 - Mar.ópolis. EscD.do do Parani. O \1unicípto de M:uiôpoljs/PR. neste ato 
r-:!pi'escnmdo pc: Jo Sr. Fr.ê:f=i'o Municipal Mario Eduardo Lop~s Paulek e p elo Pregoeiro 
Ofieial da munictpalidJJ.e fr~ciS.c<l Vald.umiro Bueno, que o presente instrumento 
~ubscrevem, torna pUblico que se l!ncomra abeno, nesta unidade, cename licitatório 
no modalidade PREGÃO Presencial n•. 3512014. do üpo MENOR PREÇO GLOBAL 
- Proc.:!i.so n.'' 491.20!4. objetivando a implantação de Registro de Preços para furura 
·.;vcntual C\>ntr.;!tJÇITv de <-mprcsa pata prcs.tação de serviços d-.: llmpcza e lavagem de pista, 
pintura de tig.ação com <!mutsão asfáltica RR lC (! apli~ação de ma:;sa asfáltita (CBUQ) 
nas diversas ruas é estr:1das vieinais do munrcipio de Mariópolis, que será regida peh 
L~i Federal n.0 t0.520/2002. D~creto Municipal no 0061200& de 11 de fevereiro de: 2008 
e Decreto Municipal n° 43. dt 29 de agosto de 2007. Lei complementar n° 12312006. 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem. as disposições contidas na Lei Federal 
n. o 8.666/1993. e demais normas regulamentares aplicáveis :i espêcie.As propostas deverão 
ob~:dccer ãs es.pecificaçõcs estabclccídas por este insrrumcnro convocatório c seus anexos, 
que dele fazem parte integrante. 03 envelope~ contendo a proposta e os documentos de: 
habi litação serão rec~bidO;s no endereço acima mencionado. na sessão püblica de proces~ 
samcnto do Prc:gi!o, após o credenciamento dos imcressados que se apresentarem para 
participar do certame. A. stss.ão tk proce~amt:n{O do Pregão será realizada na Sala de: 
Reuniõ~s da Prc:feirur.l MUnit:ip :ll de Mariópolis- Rua St:is, 1030 · C!!ntro- CEP: 85.525-
000- Mariópolis,. Estado do Paraná, iniciando-se no dla ól1112014 às I 0:00 horas e será 
conduzida pelo Pr~gor:iro Oficial com o ~uxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
d\:, processo em epigraf.::: . NFOR.MAÇÃOIEDITAL: O Edit.:li de Pregão Presencial n° 
35t20 J 4 complclo cncomra· se 3 dispo.s.ição dos interessados no Depanamcnlo de Licitação 
do Paço Municipal- RuJ Stis, J030- Ctntto- CEP: 85.525-000 -Mariópolis. Estado do 
P:ll'ami, no l1oràrio de .:xptdítn(c;, dt.:. St!gunda n. Stxrapfcira enuc as 08:00 .l.s 11::30 c das 
13:30 ás l f:JOh ou E-ma.il : frrwci.;cf' nJlt<Dt.,•o•múQ1lp:rlfs pr qpv hr. Mariópotis/PR, 22 de 
OUTUBRO de 2014. :vlario Ed\Jordo Lopes Paulek ·Prefeito Municipal. 

RS 264,00 · 1&J586/Zll14 

I Matinhos 

AVISO DE UCITAÇ.4.0 
TO:v!ADA DE PREÇOS N' 016/2014- PM:'\1: 

PROCESSO N• 255/2014 - PMM 

Q!WITQ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BAN
HEIROS E SALA DE FILETAGEM DO MERCADO DE PEIXE, conforme 
Edito!. 

3971-6003/6012/6140 e fax: (41) 3971·6143. 

Marinhos , 22 de ourubro de 20 14. 

Janete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Pública 

RS 192,00 - 10375912014 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 6I712014- PMM 

PROCESSO N• 256/2014 - PMM 

QI!J];IQ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PISO DA 
PRAÇA DANTE LUIZ JUNIOR - CAJOBÁ, conforme EditaL 

VALOR MAXIMO GLOBAL: R$ 92.835,42 (noventa c dois mil, oitocentos c 
trinta e cinco reais e quarenta e dois reais). 

CONDICÕES PARA PARJICJPAR DA LIÇ!TACÃO: Poderão participar desta 
Tomada de Preços, as empresas devidamente cadastradas ou as que atenderem a 
todas as condiçõ<:s exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior 3 data 
da abertura das propostas, observadas as necessárias condições para qualificação. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 1211112014. ÀS 14·00 HORAS, na s.de da 
Prefeitura de Marinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahào, n• 22 - Centro. Marinhos. 
Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complemcnta<C.S, no hora rio 
das 08:00 às li :30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 
3971-6003/6012/6140 e tàx: (41) 3971·6143. 

I 

Matinhos , 22 de outubro de 20 14. 

J anete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Pública 

R$ 216,110 · 103760/2014 

Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAl'\'Á 

CNPJ n' 77.845.394/6001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO L!C!TATÓRlO n' 06112014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 002/2014 - PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de pessoa juridica para Aquisição de Medica· 
mentes, confotme especificações em edital. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial ate a d•ta de 20 
de Novembro~ 

A Pasta com inteiro teor do EditaL anexos e infonnações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a Divisão 
de licitação, no horário das 9:00 as 11 :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 -pmncan!u@ig.com.br. 

## Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Ou rubro d< 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 
R$ t20,00- 10385412014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/6001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-660 

/I# ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n• 062/2014 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 00312014 - PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para Aquisição de refeições 
e\ou marmitas, conforme especificações em edital. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial ate a data de 20 
de Novembro. 
A Pasta com inteíro teor do Edital anexos e infonnações poderão ser solicitados 
n a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 as 11:00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. Teldonc/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281 - pmncanru@ig.com.br. 

## Nova Canlu, Estado do Paraná. 22 de Outubro de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Municipal 

R$120,00 -10385512014 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA De 
INSTALAÇÃO 
A empresa C.dori lnd. Com. de calçados ltda, CNPJ: 
13.368.348/0001-88, toma publico que requereu ao 
IAP Instituto Ambiental do Paraná. Ucença de 
lnst•laç.lo para Fabrlcaç3o de C.lçodos a ser 
implantada na Rua Sebasti:lio de Lazaro de Souza, 209 -
Jordim B•la Vista, municlpio de Paiçandu-PR 

SÚMULA OE RECEBIMENTO O! liCENÇA PRMA 

AE~ftESAA&Át(O TDt..NA1VIl.ICAOUf RECUE.UOO INSTfMO..t.M!(OOAl OOPA:'WlÁ· 

W ,llttNÇAPJ.EV'A. PAMO SEGIA~ EMH:E.EHD~"'ENTO' 

EW!f:Sk(AQO!II~. 0011. DI CAIÇ.OOOI\l04ME 

<TMD<IlE' FAliiW.(lOOI C-ll(-'001 

E~Ofi<EÇO:~U·S!BI.STIIQ DE \AIIJOot!O\JlA ,lO! J;!OIM 11í1A VLITA 
~UNIOP~PII(AXOIJ-P! 

IA!IOAD! D.ltP: 15/l!VlOIS 

tREliJ1l'l4 MUOOPAL Dt NOVA CA.'lTU 
EliiDODOP<W.I 
o:PJi~~~~ 
a..IWO.u-CilnJ»«t 
AIMWOI ucmçiO- PIOClSIOOO!AlOliOtlll.lOI< 
Eiru.l[l(OfD9iCW4.\1'0iO.U.~•-N\C OUlt>.C......_._,.,..,.._ • ...._ ..... .,...,..,., 
riOL 

c:aa:ea\'4XTCk•.O•~e~:i·llti.J·•••••I'n:D 
AP'uDGZI.nW·--~~ptdcdt••:XW.•nmnt"lA~.U. 
Dê~C.U.lU-rlUAH.\;.a~·l.Ur;lo,»bWlutSOiiJIM"d•lb'lb 
l>.tllk!Mod~("Jl1.'7UO-WI!I1-~ 
!OooC=-iiPnl, D*<MM*!JI( 
AJlii<Al<ltimA12CU> 
... ltápl 

ramm~~llll~1CIPALDE!iOVACAIITV 
ES!\OODO IWliÁ 
e<r~.-n.lll.JM®I-13 

t..llolio.IH:!Pil.JUO 
ÃTOA\'lll)i:EOOT.ICÁO·PIOC!.ISOOOT~t.:,'!ll< 
EIJLII.CECJ!D!ll:lll1!X!Ototl~I<-Mt 

cum.~•"""';..r..""~·-•·..,.,.....,~ 
e:>odl>l 
~'TO:I)CWQ~atf;X»*W·l~·~·Jrio',f'th 
~,_an __ ecr•WII,um&t~~·~•flEFEIT\.Il..(wt~M,. 
Ot~O'iACI.\11!-PAI.All.lj .. llliw.·~· ·-··'llllll''llbt4oU110 U 
\;;(>IJ<J .... Ia:(ll)lS.'lllll•)l:l.IUI•,.-': ....... 
M>•ü::>&:at<~o~n«o.:a.•!.lll 
.wet-'Al'f0:>10AC1!:llll< 
~u..i:lt! 

Jl.' l7..0 nt DJU.TTO DA. COMA.(:A Dl P..UU..~,4..0"n' 
v .... ~"'h .. •,...u.o 

A-láollol<kl~\"'.10• 1:-·'- ... lt!IJ.I IIl 
\1t-ricA. ......... ,... • ..... roa., DC """O 

ODo~n...I,._• ~M\.fJ'"'~*Dtowo~Mt-•J.,..,_.~.~ .. r..-, 
.... ""--""''"'""· rw)i.Nlt.""ll•....-....-. • ,..... _ _....._.,.,...~ ..... ---
~~-kw. ,..._""•1""""_,.......,.,, <lo!_........olt,4~_.._...,.)~A:tiiCA8 
-~"LOCf...al"'HAM~.tltTaAfqfOitftSLTO.I.. ,.. .. .,._...._ 
~ ... !IMM)'I:'Q!MQKWt\M!tattgt.y ,... ........ . ........ 
---~- ............. .. _ ... ~....._..~ 
::!'.!:"'..:"!..~'!!':.::'.!::!:::~.~":== .,.,... .... .-...._,_...._ • .o-4,...,..._.., _ _...e.._N._.. 
..-... .... llftoo;w. .......................... ,.... ..... _."""" ........ ... .. ..-..._'--*'••--•r.._....__ • .A...,.tw,. ........ eJD 
~"--'· lft'-f1.ltii.&.U.8ta•~"-~c-w_.cc--oc-.. 
Jln<'IINo'IC."'-"'L••·~·l'~-e-................. c..- • ........,.. .... ..._ ........... , .... ~-~A-N*~..,._ .... ...... . -. .,~-w.-'-••.5'1.11-~--·~ 
~c..,..,.. .. -....-..... -...c-• .... -t:-..:.._ 
-·-·~- ... _.......l..MI ... C. .............. c.-.t .. 
•-•~~~~a-.-.....__,.,._,.,....._u.'lOt~ 

•IU----~IIIIII,..,._ntle-':O~.~ItS I~Iltc-e ----c .. -"""' ..... -L--'2'11fCIU~If--• _,._.. ... , __ ._.,.._ ............ _ .. .._).c•IO'MII_. 

~-~ .. ~~ 
~O~._.,.,.,.., LCU.Q'IOW'U.HOII:~OJCSIOa ~ N(frAft '""".- ........... ,_.\._1)1 l*a-w-.-loa.ll""l~::S..
......... !.(."'iP •líi-'J·,M-....-.c•f.&.......,....,.-... .. ~-.,,...,..,._ 
"""""".c.H.:tl- ..- * ~lllo..N...._,. .. "* ...... ioo( ... •oerf'>lf1'!~ 
~ • .,._, .. , ___ ~>"'-·"'._ ... _ __.. 
o-.-ot ___ ....... ~ A ........... -- HI-.J7~11.1.:A.OI:ta.-l~~ 

~r,~~ .. n:='=~!~":~·~-::.!! ···-· .~,...._., ... "'.....-.ç ..... , . ._..l .... ._.... 
I""'IMA.('Á(fl r ........ lfollli 11'1<- o ...... J",<t.IUC"Ait - COioftiiClA.L DE. 
tAiftl."'rjiJADI'.C\a!>J':LTICA.~t".lol.IOA.""~·)ofllft~~--~ 
e. ....... <oo\(Jj ... ~O) oot .:J ...... t...(""l.~·~'""-•..111, 611, f)""'CK'~ oofioc..O:J'«""''!!''I..., """'". -....."'"""" .... _.,.,....,.._,Q.~~,.....~ ............. 
:;~·==!..'=.!:J~~'~ !\lnllto ~ .wr- lll"f'o.~C ~Jnm 
-i>l": .......... , ....... f'\,..,_fhl-- IÜM~,........, t1t"•~ ~~I' 
f'tilooo.t•~ .... .;.i! ... .............. 
rv-~ory • .:.:,oc ............ _..Jal~ lol. Jfianl• """"zt.c<o .. IIC<AC 
"" ... 1 .... . .......... .. 

, .,;-. ~--:-~,.._,., 

u..f; "!.!::.,:» .. -·.;J . .,. ~ ...... 
) -l'l.-o'• '"" 
- r::;- ~::::--.......... ~~· 

"'""_1011_,..,..__~:.· * .w_,_ ,...,.. .. ........... - .. .....,....... _...,... . .,t ...... 
"C".olQil1t11M.i~it'3t'Gliit"',,__,..]_,. ... _.,_i _ . ._.. .. . ... . 

:.. ~""n>;.A, .......... ,...,)...a.~· ....... -~~~ilofoo~N 
·-· ·~IIOI"ol """flllot'"'-"'I • Aott-•l'r-'ll"(l(lf..0:01.f 
, ........ )'.()oo l l ..... l-ll"l~l~·· j.ll~·"· 

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

.O DIÁRIO DO NORTE DO PARA~Á 

11UHld1tO Cf C~ 
AVISO defc:ltMcte Odta(lo • Prec;i&Q PrtsttiCI~In'O-:fl~01.C 

O P+.ulldpkl de 01~ ltl'alois da OV'.do dt ~. t:lt'1l ~co. Pl~ 
COflbedlnl!ntO •~~po$5a,~COI'I'IIU~IÇJoCr/~Sf-Prrfci~. 
eóuc~com 1 ~ en~ V",C~. <~•hrt rtatlar, •st:XItrdru »d-o~ lO 
~~dt2014,N~tl4tlu'IOei410Mslo6t~. }ta"nfCeNi'o 
et.'ICD, rP 100, OWttt, ~I'IN. PUGÃO PUSffrfQAl. t100 lntnM ~. eôtn o 
W,IMb:OO,ldo:RttiJtrldtpttÇD"tJ41r•e-qo..s.ç:loC::~nfcJ't~-se..-. 
~rodO'~tiO'S4eStmczwit~tScrri(I:IJ""IOPM· 
OE6C1Jt~~rnooebs.141oc»stano:cs.D06trlo'ttr~ 
tloo tt!irldofno Md~ ~ II\!Xa4o, 110 hOnro dt txptOitt\:.~~s =: dt.mOa t pcci6o$ de tJd~ dtytr')o su .. ~ . 

hço~~VIllscolfen'MV~I.ttn2lllt0ut:..b-o~e2014 

MUNIC lO DE OANOitTf 
A.vtso<lt EGitll oe UCbçJio- P'rtg•o flea-6/\lco ,.,o Jl21201~ 

O Munldpk> Ot. ClnotU, AtrAv& Cl) Oiv!Sio de Ucitaç6t.s, tonu 
pübllco, palb conl\edtntnto .:a quem .no~n:ss:ar po~~. QUt C'OI'I1 

outor1uçlo do Exmo. Sr. Prefeito, • 6t J~tcrdo com<~ lt0151.1çlo tm 
vt;or, q~ fa rj ret11Ur, ~ Sl\1 da OlvlsJo do l.•tJtaÇ~. sito no 
~ncro Ovico no 100, Otf\Oftt, ~111r11nâ, PREGlO ELETRÔNICO , tll)<l, 
menor PrtfõO, com o S*Qulnte objeto: Aq!.il:s·,ao de ~\.dpamentos, 
matertalt perrnanerrtes e. dllo'ertaa p1r• os duas. vn•dadts- 01) 
Proinfanc:lo do Mun1ciolo dt Oanortt. Credtnci.,tfttnto •tfl <lS 10:00 
koru: do d~ 11 de Now:mbro dt 201• tunv6s do $1t• 
ltflM cahcoAAy br· o reetbl~nto dts proposlb:s ot6. u. J 1;00 r.oras 
do dll!l 11 de N'ovembtt~ de 201-4; o obcrnrro Cio ses'lo p~bbUI u 
1'1:00 horu Cio dl.a u dll rtovembto 6t 2014. ,.oM-S: (4.4) 3619· 
6207, 3619-6208 C! l61CJ.6l10. C\anorte, tf'fl :n oc. Oub.lbto ele! 2014 

Gu:tavo~rde 

OM:fe: dG 01'tts10 4C: UCbc6es 

MU!'IIICIPIO Of ClAHOitTt 
Av~ de Eó'lt., de Udti'Çio • Pr~Jo ~lco no 31112014 

O H&mldplo de CbnotTe, ~tr.1vts <JJ Dtv~ dto t.Ja~. tom.l 

pVbiiCO, para c:onlwonlc.nto ;, Quton 1'\tff~SN I)OSAI QI.IC corn I 
i)Ut:orlza~o cSo Em! o Sr. Prc'elto, e de ocoroo com " lcgbbtJ.s ~ 
Ylgar, que (arj f'e.&br, 1"1111 s.&3 dO Orvl$k de UOt~, ~•ta 1)0 Ct":r.:to 

CMco no 100, O.notte, ,.lõ)n,6, PA.EaJ.O et.ETRÓNICO, tipo tne.N>~ 
prtQO, com o s.ou~e oojtto: Aq-..s~çJo d~ um conturco c:oti\;JoRO <~e 

uça~ conulner .:.~ " Slstcme hldnu1•co rdl·on c roll-orf a;,f';) 

comporem o p.a,trvl~ mo:cM'Iludoll do .._,."ie•P o d• Cianort~ 

CrtdtnNmenta •t~ ~:s t:OO horM ào d.a 11 de NO't'emtlro de 2014 
~~tn-.,es do ste mm Ql!t goy tw o rt"ttb4tntnto oas l)n)Dcr.;w-... ntt .;$ 

9:00 hOBf do G~ 11 de ~ovembro de 1014; ~ ~DfH'tur» ct• "litStlo 

pubHca as 9:l0 horJS oo OI;) 11 oe NO"Vcmtro Ofo .2014. Fa~: (44) 
J619-6207, 3619·62De e :361.9-6210. Oenotte, em 23 dt- OvMro d.-
201-4, 

GwUivoGaco.~~ 

Cntfe da DMslo dfl LH:ItaçOes 

AVISO DE liCITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA N.' 00412014 • Toma 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTti 
Estado do Paraná 

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

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 062/2014 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2014 

O Município de Nova Cantu, torna público o Edital de Credenciamento n° 002/2014 visando 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, 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 24 de Outubro de 2014 á 20 de Novembro de 

2014, 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 09:00 horas do dia 21 de Novembro de 2014. 

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 urbano 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. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -~ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal M artin Krupek" 

3- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
-

3.1 - Poderão participar do Credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS 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 24 de Outubro 
de 2014 á 20 de Novembro de 2014. 

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: 

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

REFERENTE: EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 003/2014 • 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: _____ _ 

END,EREÇO: ____ _ ___ ___ _ 

TELEFONE PARA CONTATO: ______ _ 

ENVELOPE N° 01 -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
- ----
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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 CI/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. 

k) Cópia de inscrição no Conselho de classe específica da área de saúde, do profissional 
responsável pela execução dos serviços; 

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 púbfico 
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. 
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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 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$-12,00 (Doze 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 1 O (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 CONTRA TO 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 
-

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 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 ORÇAMENTARIA 

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

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. 

14.2 - A eventual impugnação ao presente Chamamento deve ser apresentada pelo interessado, 
considerando a natureza suplementar dos serviços de saúde, em razão de sua vinculação aos critérios 
previstos pela Resolução Normativa- RN n°. 71/2004-ANSS. 
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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: 

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. 

CREDENCIAMENTO N. o 00212014 6 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTIJ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

--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 ST ABELECIDAS NO EDJT AL 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° 0212014; 

7. ANEXO VIl· MINUTA DE CONTRATO; 

Nova Cantu- Paraná, 23 de Outubro de 2014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT'u -~ 
Estado do Paraná . ~--) 

CNPJN.
0

77.845.394/0001-03 .. 1/i._--~~:· 
"Paço Municipal Martin Krupek" 'J.. 

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO 

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$-12,00 (doze 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, Portaria n°. 358/2006, 2048/2009 do Ministério da Saúde e Resolução Normativa 
- RN n°. 71/2004-ANSS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e demais entidades vinculadas ao 
Sistema Único de Saúde- SUS, bem como na Resolução n° 001/2013 do Conselho Municipal de Saúde 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. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTtJ , 

7 • PRAZO DE EXECUÇÃO 

Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

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. 

8 • DO REAJUSTE CONTRATUAL 

8.1 -O valor dos procedimentos indicados no Termo de Referenda, 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: 

10.1 - 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, 23 de Outubro de 2014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

ANEXO !I - 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° 062/2014 - Edital de Credenciamento n° 003/2014, objetivando o 
fornecimento de Refeições/marmitex, nos termos do Credenciamento Público n° 002/2014. 

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$·12,00 (Doze Reais). 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em ___ de ____ de 2014. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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° 003/2014, 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 2014. 

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

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

1 ANEXO IV· DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITVOS DA HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNJICIPAL NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ. 

A empresa (qualificação) abaixo 
assinada, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital do 
Credenciamento n° 03/2014, 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 2°, 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 2014. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANtU. 
- I 1 

Estado do Paraná l. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 · f;} / 
"Paço Municipal Martin Krupek" ______ , 

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° 003/2014, 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 2014. 

(nome e assinatura do solicitante) 
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Objeto: 

MUNICÍPIO DE NOVA CANffU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VI- EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 003/2014 

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

Certificado de Credenciamento N°. 00312014 

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 
Município. 

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: 

Prazo e vigência: ..... de ...................... de 2014 a ........ de ............. .......... de 2014- Execução mensal. 

Data da Emissão do Certificado de Credenciamento: .... 1... .... /2014. 

NOVA CANTU /PR., em ... de ...................... de 2014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

CONTRATO _/2014. 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845 .394/0001-03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

Secretário Municipal de Saúde 

ANEXO VIl· MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO 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 CANTU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob 
______ ,com sede na Rua , _,Quinta do Sol, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Senhor Elias de Lima, portadora da Cédula de Identidade RG n° , e inscrito no 
CPF/MF sob o n° , doravante denominado simplesmente CREDENCIANTE, e o 
profissional , inscrita no CPF-MF sob _____ _ 
_______ , residente na rua , 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° 003/2014, 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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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

3.1 . O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com início à partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inc. li 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$-12,00 (Doze Reais) por refeição. 

4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente credenciamento correrão na segumte 
dotação orçamentária: .......................... .. 

CLÁUSULA QUINTA· DOS REAJUSTES 

5.1 O valor dos procedimentos indicados no Termo de Referenda, não sofrerá reajuste pelo período de 
vigência do contrato. 

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); 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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· 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 

1 0.1. 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 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Engenheiro Beltrão, 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 2014. 

CPF: 

CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO no 062/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Refeições/marmitas para setores da Administração Municipal. 

VALOR ESTIMADO - R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais). 
' 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
DOTA ÃO ORÇAMENTÁRIA· 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO i 

Visto: DATA: I I 
~~~--------------------------~==~--~--------

Visto: DATA: ;to ; / 

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

\ 

) 


