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AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA. 

Eu LENIN GONÇALVES MENDES, CPF:055. 756.059-49 E 

RG:703.073-8, residente em londrina-Pr, autorizo o Sr.GILBERTO FREIRE 

GOMES, Cpf: 023.460.911-70 e RG 1589924, a retirar junto a Prefeitura de 

Nova Cantu-pr o lote Abaixo descrito: 

lote 01 -

PÁ CARREGADEIRA W20-B I 

Serie JHF 0016-824 -

Este lote adquirido por mim no leilão da Prefeitura Municipal de 

NOVA CANTU-PR, no dia 06/05/2013, autorizo ainda a retirar toda e 

qualquer documentação referente a este lote. 

londrina, 21 de Maio de 2013. 

Sem mais para o momento; 

/ 
~ 

' ' -IN GONÇALVES MENDES 

.oo:., :l 

2. 



P.. JTORIZAÇÃO 

EU, PAJLJ Ei\R.QJE GOf\I.ES, CPF 006.325.599-50 RG; 6.843.427-0 

RESIDENTE EM LONDRINA PR. 

A UTO RIZO O SR; JOSÉ RENE DE SOUZA LEMOS, CPF; 691.300.439-72 . 

Á R~T.P.AH E TRA\SPORTAR O LOTE N 03 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 

55 C, ANO 1997 SER1 E 4247S-1512 BRC, ARREMATADAPOR MIM EM LEILÃO 

NA PREFEITURA DE NOVA CANTU NO DIA 06/05/2013. 

LONDRINA, :c DE M AIO DE 2013. 

--------- --------------- ----~------ - ------ --- -------------------



RECIBO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO USADO 

2 VENDEDOR: G.:JSON RO BER-J O DOS SANTOS FE RREIRA. CPF 036.524.449-
06 RG: 8217791-lJ RES IOCNTE EM LONDRINA PR. 

3 COM )RADOR/: RAN IERI MIL MAQUINAS COMERCIO E LOCAÇAO DE 
EQUIP.' i\.EN -1 /. JLSA DC ) LTDA. CO.r-.~ ENDEREÇO NA RUA BIAZO 
V ICE~ -~ IM 6W. o .\IR.RU CIDADE JARDIM LEME SP. 

4 O VENDEDO.\. VENDE AO COMPRADOR O EQUIPAMENTO ACIMA 
DESCR. TO PEL.L :>REÇO TOTAL DE 9-LOOO.OO 1\JOVENTA E QUATRO MIL 
REAIS. CUJO C PAGAMENTO E REALIZADO INTEGRALMENTE NESTA 
DAT;\ 

5 O EQUIPA,'vlENTO É VENDIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE 
QUAISQUER Oi'\, ·s. E0JCARGOS OU RESTRIÇ'OES. 

G O L. lJ~~>;\, . .I. ro É Vl '!DIDO ABAIXO DO )REÇO DE MERCADO, EM 
RAZÀl; OE s . :~ · ,)ESGASTE NATURAL PELO SEU TEMPO DE USO, 
POSSl! JNDO \\,\RI.\S NO i'viOTOR. E TRANSMISSÃO. CIENTE COMPRADOR 
E SEU .'vLCAN:C.\). CUJO O CONSERTO OCORRERÁ POR CONTA DO ORA 
COMPRADOR. 

7 l'OI\> b~E -s t : .. ; i>RESEI 1
TL \JEGÓCh) IRRETi·~AT Á VEL E IRREVOGA YEL 

QU J·I-,\--·.'\0. 

8 E:J C :~\1 . \S _:_.\R i ES NLS fi. r\ 1 O O I ORL1M DA COMARCA DE LEME. SP 
PARA DIRI!v1!:{ )lJAIS(JUER DUVIDAS RELATIVAS AO PRESENTE 
CONTRATO. 

\1. \iU DL 1013. 

RAN IERI MIL MAQUINAS 

YLNDi· JOR COMPRADOR 



AUTORIZAÇÃO 

EU,GE ISON ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA, CPF 036.524.449-06 

8.227 .79:;. -9 RES1DENTE EM LONDRINA PR. 

AUTORIZO O SR; JOS É REf\E DE SOUZA LEMOS, CPF; 691.300.439-72. 

Á RETIRAR E TRANSPORTAR O LOTE N 02 PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 

55C, AfJC 1997 S~RI E 4247S-1461 BRC, ARREMJ.TADAPOR MIM EM LEILÃO 

NA PREFEITURA DE NOVA CANTU NO DIA 06/05/2013. 

GEISON ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA 

J 



2 VENDEDOR: PAULO ENRIQUE GOMES CPF 006.325 .599-50 RG 6843427-0 
RESID ENTE Uvl :.ONDRINA PR 

3 COfvPR/\DCt, .... RA~II:EI MIL MAQUin\S C\)MERCIO E LOCAÇAO DE 
EQUIP/.f\1 LN ru~ .>;_SADC':> LTDA. C0\1 ENDEREÇO NA RUA BIAZO 
VICENTir-..1 600. BAIRRO CIDADE JARDIM LEME SP. 

4 O \TNDF :JO!'. VENDf" AO CO:VlPRADOR 8 EQUIPAM ENTO ACIMA 
DESC R:,() P _::;.. ç·,) t r. \I. DE 97.1 UO.JJ l\, )\'ENTA E SETE MIL. CEM 
RLAI S. C\'.,() , . ,.l-I'.:V!,J'. IU E Rb\L!Z,\00 tNrEGRALMENTE NESTA 
Dl\ ,-," 

5 O EQU IPAMENTO É VENDIDO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE 
QUAISQU ER ONliS. ENCARGOS OU RESTRIÇOES. 

6 O [(. L I !P.\ !\<F~'-~TC É V H\ DIDO ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO. EM 
l\1\i'.t\ _:;;~ .:í: r ~)ESG; ·~li. I'\ATL 'RAI. PEI ,) SEU TEM PO DE USO, 
POSS U! \I DO ,\;. ,:,.AS NC r-..IClOR. E T,{ANSlVII~SÀO. CIENTE COMPRADOR 
E SEU MECANíCO. CUJO O CONSERTO OCORRERÁ POR CONTA DO ORA 
COMPRADOR. 

7 c.·o· :-. ·1·:1·1:_ ... : : I; li ''Sl Tl Ní:G·c'>' 'J') fJ ') ·-···· \TÁ VE· L E IR REVOGA VEL I 'I 1 . l \. • ~ ) l . . ... J • '- • • • • ' • 4 I L, \,_ ' i ' 1\. ... 1 -· • 

QUIT \ ',\J. 

8 ELLCEtvJ A'S :).\,t'l'I-,S :'-J l:S IT ATO O FORUM DA COMARCA DE LEME. SP 
PARA DIRIMIR QUAISQUER DUVIDAS RELATIVAS AO PRESENTE 
CONTRA·.·o 

D ivl dO [) [ 2(,!3. 

RANIE!Zl t.1 1L MAQU INAS 

C0\1PRADOR 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ·1&:-'f!...?;J 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~. 

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

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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° 013/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 007/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01- ÚNICO" 
(ÍTEM 01) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, 
Série/Identificação no JHF0016-824, Sr. LENIN GONÇALVES 
MENDES, RG no 703.073-8, CPF n° 055.756.059-49, no valor de R$-
52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais). 

(ÍTEM 02) (uma) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n° 4247S-1461-BRC, Sr. GEISON ROBERTO DOS 
SANTOS FERREIRA, RG no 8.227.791-9, CPF no 036.524.449-6, no 
valor de R$-92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais). 

(ÍTEM 03) 01 (uma) PA CARREGADEIRA MICIDGAN 55-C, ano 
1997, Série/Identificação no 4247S-1512-BRC, Sr. PAULO HENRIQUE 
GOMES, RG no 6.843.427-0, CPF no 006.325.599-50, no valor de R$-
96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Maio de 2.013. 

Prefeito Munic a/ 
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Prefeitura Municipal de Nova ~~ ·nt1/~} 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00 ••• : 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-136 1'1.'0 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br a C-

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO n° 00112013 

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

LOTE ÚNICO 

ÍTEM PROPONENTE VALOR R$ 
01 LENIN GONÇALVES MENDES R$-52.000,00 (Cinquenta 

RG n° 703.073-8 e Dois Mil Reais) 
CPF n° 055.756.059-49 

02 GEISON ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA R$-92.000,00 (Noventa e 
RG n° 8.227.791-9 Dois Mil Reais) 
CPF n° 036.524.449-6 

03 PAULO HENRIQUE GOMES R$-96.000,00 (Noventa e 
RG n° 6.843.427-0 Seis Mil Reais) 
CPF no 006.325.599-50 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Maio de 2.013 . 

Eleani Maria de Andrade - Presidente ~ zb oi.<I C('!( L 

(\ h> e__,L~ 
Sueli de Fátima Mello- Membro ___ ---;./_ ' ----------

/ 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~....:.r~ _._, ..,.h)l~~'"""t"=· "'""'""""'.;;,._ ________ _ 

PU I ........ t1J tJÇ (u$013 

J , , -,;;;·,tu,v/1 _Jo J,o~rr:tUOr(. 

EO, r li.~~~-?:8 "t:-'. 

RE& ·-~ ---
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Às 09h00min (Nove) Horas do dia 06 (seis) de Maio do ano de dois mil e T reze, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, n° 85, 
reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, nomeados pela Portaria n.0 

001/2013, para darem abertura, Recebimento e julgamento referente ao Edital de Leilão retro, para 
venda de bens inservíveis, a seguir discriminado: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação no JHF0016-
824, pelo preço mínimo avaliado de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação no 4247S-
1461-BRC, pelo preço Mínimo avaliado de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICIDGAN 55-C, ano 1997, série/identificação no 4247S-
1512-BRC, pelo preço Mínimo avaliado de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

Conforme estabelecido no Edital de Leilão, após horário determinado, deu-se início ao 
leilão às 9:30 Horas, item a item que depois de fe itas as propostas, fixados e encerrados os lances, 
foram declaradas vencedoras, as seguintes propostas: 

(ÍTEM 01) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação 
n° JHF0016-824, pelo preço mínimo avaliado de R$-40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais), foram cadastrados os seguintes lances: 

r colocado: Sr. Silvio das Neves Domingues, RG no 25.891.284-4, CPF 
119.902.578-01, no valor de R$-51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais). 
r colocado declarado vencedor o lance do Sr. LENIN GONÇALVES 
MENDES, RG no 703.073-8, CPF no 055.756.059-49, no valor de R$-
52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais). 

(ÍTEM 02) PA CARREGADEIRA MICIDGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n° 4247S-1461-BRC, pelo preço Mínimo ava liado de R$-
45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); foram cadastrados os seguintes lances: 

2° colocado: Sr. CARDOSO & GAVASSO LTDA - ME, CNPJ no 
79.112.645/0001-76, representado por Nilton Cardoso RG 757.663-3, no 
valor de R$-91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais). 
1° colocado declarado vencedor o lance do Sr. GEISON ROBERTO DOS 
SANTOS FERREIRA, RG no 8.227.791-9, CPF no 036.524.449-6, no valor ~I) __ 

1 
de R$-92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais). ~ 

(ÍTEM 03) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n° 4247S-1512-BRC, pelo preço Mínimo avaliado de R$-
45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); foram cadastrados os seguintes lances: 

2° colocado: Sr. MARCELINO ZOZ, RG no 2.245.113-8, CPF no 
407.405.529-53, no valor de R$-95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais). 



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

1° colocado declarado vencedor o lance do Sr. PAULO HENRIQUE 
GOMES, RG n° 6.843.427-0, CPF n° 006.325.599-50, no valor de R$-
96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais). 

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

Nada mais havendo a tratar, após o encerramento, verificou-se que nenhuma ocorrência 
mereceu destaque especial ou registro, encerramos a presente ata, que após lida e aprovada vai 
assinada pelos presentes. 

1_~~ '~.;d 
Eleani Maria de Andrade - Presidente_~~ CXAatXk ~ 

Sueli de Fátima Mello - Membro ______ -+-fr-~_~ ___ l;_~ __ · __ _ 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro ---~~·::.._..:::~:....::~:........:::~~-------
L 

I 
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CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO N!! 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO n!! 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 13 
/'\ 

NOME:~ ~~ ~~~ 

RG nº: G. 'Zo. 3 O). 
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PARTICIPANTE 14 
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PARTICIPANTE 16 
' 

1 

NOME: '1~·r1o 2o r 4.}-~ 
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CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO N!! 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO n!! 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 17 

NOMEyA~~ C-)c~.o j Q/)~ I{ 

RG nº: ; . =5L,g 48~ - 0 

CPF nº: Z8o 4~2-811 - 53 

PARTICIPANTE 18 
NOME: v~~ ~L1~o--
R G nº: 4 . 5~ 1 -o t ~ · 8 

CP F nº: 0 <r 8. o 4 B . 1 aq- 4 '9 

PARTICIPANTE 19 

NOME:L C/ C l-"-t..~l u ... e-~ .}). 7 _)yvcl..e-") 'V 7_, ooo, O<] 

R G nº: )-c 3 . o t- 3 ~ 8 
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PARTICIPANTE 20 

NO M E : f J2o v-;_o "be-l ':u'\,.....-A,.. 

RG nº: 3. 5B' . 2 4 3-9 
CPF nº: 5o8. 9 8 3 ·1o 9 --ob 



CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO N!! 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO n!! 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 21 
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PARTICIPANTE 23 
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PARTICIPANTE 24 

NOME: L1 .e ~te:J oJp.._ s & \...~0--

RG nº: j. '? eo. ·s ! 4 - c; 

CPF nº: G.t.e. t4<i -5l ~ _cL! 



CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO Nº 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO nº 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 25 
NOME: bCU~OYI_ "'n/'[ J..Lo ~ ~ 

R G nº: 1 . eLt 6 ~ 1 t - Q 
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PARTICIPANTE 26 
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PARTICIPANTE 27 
NOME: L-y ~~~ PCV\.--o 
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CP F nº : ~ 3 '5 . ' J t:,' . o ' '1 -CP 

PARTICIPANTE 28 
NOME: J~Vl p~ 
RG nº: ~ . 2t~. :r~o- 2... 

CPF nº: 0 'i 9 '-t <i~ . 1-2 '1 -6 } 



CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO Nº 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO n!! 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 29 
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CPF nº: at-!. 1o2 . a3g- 83 

PARTICIPANTE 30 
NOME: :~Y\aido ~,V\..o ~~/.) 
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CPF nº: o4 B cS .1.~. )o?-Z+ 

PARTICIPANTE 31 
A 
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(. 
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RG nº: tJ j z 4. s z, s~ 3 
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CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO Nº 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO nº 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 33 

NOME: "li)~~ ~-~a~ ~~ 

RG nº: ZSo "qs 4 2. 

CPF nº: .tltz. c53.1t-8-4o 

PARTICIPANTE 34 
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PARTICIPANTE 35 
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RG nº: 0 ·14l.~Lt1-C 

CPF nº: 'ioS . 3 61.Sro~-J 5 

PARTICIPANTE 36 
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CADASTRAMENTO DE PARTICIPANTES 

PROCESSO L/CITATÓRIO N!! 019/2013 

EDITAL DE LEILÃO nº 001/2013 

03 PÁ CARREGADEIRA 

PARTICIPANTE 37 
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PARTICIPANTE 38 
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PARTICIPANTE 39 
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PARTICIPANTE 40 
NOME: 

RG nº: 
CPF nº: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia , n• 85 • CEP 87.330-000 

PROCESSO LICIT_ATORIO N" OI9/2013 
EDITAL DE LEILAO N" 001/2013 
ABERTURA: 06/MA I0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma 
público que fará realizar, a partir das 09:00 Horas do dia 06 de MAIO 
do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n• 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo 
Licitatório, na Modalidade de LEILÃO, tipo MAIOR LANCE, de 
acordo com o que determina a Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha 
da melhor proposta do seguinte objeto: 

I - O presente Edital de Leilão, tem por objetivo a 
Alienação de bens móveis inserviveis, de propriedade do Município, a 
seguir discriminados: 

I) OI (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, 
Série/Identificação n• JHF0016-824, pelo preço mínimo avaliado de 
RS-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n' 4247S-1461-BRC, pelo preço Mínimo 
avaliado de RS-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
série/identificação n' 4247S-1512-BRC, pelo preço Mínimo avaliado 
de RS-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) . 

2 • VISTQRIA DO BEM 
- Os bens objetos da presente licitação, 

encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, na Prefeitura 
Municipal, no horário das 9:00 às li :00 e das 14: 00 às 16:00 horas. 

3 - JJ.1LGAMENTO 
4.1 - A Licitação será julgada pelo critério de 

MAIOR LANCE, observando o preço mínimo de arrematação 
estabelecido no Edital. 

4 - DISPOSI~ÓES QERAI~ 
5.I - Esclarecimentos relativos á presente 

Licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objetivo, serão prestados quando solicitados ao 
Setor de Licitações, ã Rua Bahia, n• 85, ou pelo fone: (044) 3527-1 281 
- 3527-1363.- e-mail: pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Abril de 2013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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006.1166.000.4.4.90.52.1 0.00 . 
DataAbcnura: 09 de Maio de 2013, às 15h30min. 
Informações Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8106-
pmms@visaonet com br. 
Luiz Antonio Volpato - Prefeito Municipal 

RS 144,00- 33479/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNIC IPAL DE NOVA C ANTU 

ESTADO DO PARANA 
C NPJ n• 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, n• 85- CEP 87.330-000 
PROCESSO LICJTATORIO N" 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO N° 00112013 
ABERTURA: 06/MAI0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu. Estado do Paraná, toma 
público que fará realizar, a partir das 09:00 Horas do dia 06 de MAIO 
do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia. n• 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná. Processo 
Licitatório, na Modalidade de LEILÃO. tipo MAJOR LANCE, de 
acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 c 
suas alterações. e as condições estabelecidas neste Edital. para escolha 
da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - O presente Edital de Leilão, tem por objetivo a 
Alienação de bens móveis inserviveis, de propriedade do Município, a 
seguir discriminados: 

l) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, 
Sérielldentificação n• JHF0016-824, pelo preço minimo avaliado de 
RS-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
Sérielldentificação n• 4247S-1461-BRC, pelo preço Mínimo 
avaliado de RS-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
série/identificação n• 4247S-1512-BRC, pelo preço Mínimo avaliado 
de RS-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

2 - VISTORIA DO BEM 
- Os bens objetos da presente licitação, 

encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, na Prefeitura 
Municipal, no horário das 9:00 às 11 :00 c das 14: 00 às 16:00 horas. 

3 -JULGAMENTO 
4.1 - A Licitação será julgada pelo critério de 

MAIOR LANCE. observando o preço mínimo de arrematação 
estabelecido no Edital. 

4 - DISPOS1CÕES GERAIS 
5.1 - Esclarecimentos relativos à presente 

Licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias 
ao cumprimento de seu objetivo, serão prestados quando solicitados ao 
Setor de Licitações. à Rua Bahia, n• 85. ou pelo fone: (044) 3527-128 1 
- 3527- 1363. - e-mail: pnmcantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Abril de 2013. 

I~ 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

R$ 312,00 - 33422/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

PROCESSO LICITATORIO n• 018/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 010/2013 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Pás Carregadeiras, novas. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 06 de Maio 
de 2.0 13, na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. 
Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações 
poderão ser solicita_dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANA,junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 
às 11:00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. 
Ema i!: ornncantu(ti)ie.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527- 1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná, 16 de Abril de 2.013. 
AIRTON ANTONIO AGNOLlN 

Prefeito Municipal 

R$ 144,00 - 33427/2013 

I Nova Tebas 

AVISO DE L!CITACAO 
Pregão Presencial n" 03512013 

Procedimento Licitatório n• 070/2013 
O Município de Nova Tebas-PR. Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 
n• I 0.520. de 17 de julho de 2002, c confonne disposto no Decreto Municipal n• 
004/2007 de 08 de Março de 2007, aplicando-se subsidiariamente. !lo que couberem. 
as disposições da Lei Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores. c demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que 
realizará licitação conforme as seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 06 VEICULOS AUTOMOTORES ZERO KM 
NA CATEGORIA HATCH COMPACTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 
MOTOR MINIMO 1.0, 8V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, QUATRO 
PORTAS CAPACJDADE DE 5 (CINCO) PASSAGEIROS, A SEREM UTI
LIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO MUI'\ICÍPIO DE 
NOVA TEBAS- PR. 

DATA DE ABERTURA: 06 de maio de 2013 :is 14:00 horas 
CRJTÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR TOTAL: R$ 160.401.00 (cento e sessenta mil quatrocentos e um reais) 
INFOR.\fAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no si te www noyatebas 
~. também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Nova 
Tebas, sito a Avenida Belo Horizonte, 695-Centro. em Nova Tebas- Paraná, Fone: 
(42) 3643-1109, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min 
c 13h 15m in ás 17h00min. 

Nova Tebas, 18 de abril de 2013. 

HELOISA IVASZEK JENSEN 
PREFEITA MUNICIPAL 

I Novo Itacolomi 

R$ 216,00 - 33773/2013 

PROCESSO ADMINISTRATrVO N" 047/2013 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N' 005/2013 

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE 
NOVO ITACOLOMI. realizará Pregão Presencial para Registro de Preços n•. 
005/2013, PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÃ
MARAS DE AR E PROTETORES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
DA FROTA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, por um período de 
12 meses, especificados no(s) Anexo(s) que acompanha(m) o presente edital. de 
acordo com as nmmas contidas na Lei Federal n•. 8.666/93. regido pelo SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. Os envelopes contendo "DOCUMENTOS" e 
"PROPOSTA" deverão ser entregues impreterivelmente junto a COMISSÃO DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI/ 
PR. na Avenida 28 de Setembro, n"711, NOVO ITACOLOMI!Pr, até às 08:30 
HORAS DO DIA 06 DO MÊS DE MAIO DE 2013, e serão abertos no mesmo 
dia, às 09:00 horas. 

EDSON JOSÉ EXPEDITO 
Pregoeiro 

I Paranaguá 

AVISO DE PREGÃO 

R$ 120,00- 33833/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO N• 008/2013 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil 
reais) 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 06/05/2013 HORÁRIO: 09:00H 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacao-e.com.br 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei N" 10.520/02 Lei N• 8.666/93 E O 
DECRETO MUNICIPAL N°943/2006. 
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA, 
322, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 13:00 ÀS 19:00H OU PELO 
TELEFONE N2 (41) 3420-6003. 

PARANAGUÁ, 17 DE ABRIL DE 2013. 
SHEILA DA ROSA MARIA 

PREGOEIRA 

RS 120,00 - 33315/2013 
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ISSN 1677-7069 

Dato de Abertur> : 07 de Maio de 2013 :is 08:30. 
Recursos Oriundos do Governo Feder:.!, atr.lVil do Mini s~ 

tério d:l Agricultura , Pecuária e Abnstecimento • MAPA, conlr3to de 
repouse 1003211·73 cclebrodo entre o Munic:lpio de Moreir.1 Sales c 
a Caixa Econõmic:a Feder.~.\ ·CEF· GIDURJ MR , com contr:.p:&nid:l 
dcst:l. Municipalidade. 

Vnlor global: R.S 200.000.00 ( duzentos mil reais). 
Pruo de: Exccuçio : 90 ( novc:nb dias). 
Infonn:~çõcs Complementares par.~ Aquisiç3o de Edital pelo 

fone: 44 3532 8106. pmnu@visaonct.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 112013 

Selcç.ão de Propostas visando a Contratação de Empresa paro 
Exec:ução dõ& Ampliação do Centro de Saúde Carlos Guimarics neste 
Município de Moreira S:ales • Estado do Pan.ni. 

Regime de Execução: Empreitada por preço Global. 
Valor Má.x.imo Global: RS 74.219,58( Setenta c quatro mil. 

duzentos c dezenove reais c cinqucntil c oito centavos ). 
Pmzo de exccuçiio: 120 (cento c vinh! dias) 
Recursos • Oriundos do Governo Federal. Proveniente do 

Ministêno da S:~úd~ • Fundo Nacional da Saúde, Atr.wCs do Pro
grama de Requnlificaçào de Unidade Bãsica de Saúde Ponaria 1.170 
de 5 de Junho de 2012 - Componente AMPLIAÇÃO - MS - n.• da 
proposta 41 16102731681 /8346- CNES 2731681. 

Data Abcnura: 09 de Maio de 2013, às 0Sh30min. 
Jn fonnaçõcs Complementares c Aquisição de Edital pelo Fo-

ne: 44 3532 81 19 • pmms@visaonct.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 112013 

Sclcçiio de flropostas visando a Contr:Haçào de Empresa paro 
Execução da Ampliaç~o do Centro de.: Saúde da Mulher c d:1 Cri:mça 
(Unidade de Atcnç.ão B:isica da FamUi:1 • Vila Belém }nesu: MU· 
nicipio de Moreira Sales • Estado do Paran;í. 

Regime de Execução: Empn:iuda por preço Global. 
Valor Máximo Global: RS 86.403,72 ( Oitenta c seis mil, 

qu:llroecntos c lrfs reais c setenta de dois centavos ). 
Pr:l'lO de cxcc:uçlo: 120 (cento e vinte) dias 
Recursos • O custeio das obras resull3ntes da presente li· 

citaç:io ser.i proveniente de Rctursos Oriundos do Governo Federal, 
Proveniente do Ministério <b Saúde • Fundo Nacional da Saúde, 
Atmvés do Proa;r.sma de Rcqu;"~lific:'lçilo de Unidade B:isica de Saúde 
PortJ.ri.a 1.170 deSde Junho de 2012 ·Componente AMPLIAÇÃO· 
MS- n.• da proposta 4116105775396/11963- CNES 5775396. 

Data Abertura: 09 de Maio de 2013. âs IOhOOmin. 
ln(onnações Complemenl:ln:s c Aquisição de Edital pelo fo

ne: 44 353:! 8119 • pmm~vi~õaonctcom.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 312013 

Seleção de Propostas visando a Contr:litaç3o de Empresa p:lr:l 
ExecuçJo cb Construção da Ac:~demi3 lntennediaria d:r. Saúde no 
Municfpio de Moreirn St'IIC:j;·PR. ~endo dividido em tr~s lote!> - Lote 
I • Edificaç;lo de 12,00 m: de Area de deposito, Área coberta de 
S3,83 m1 e :ire:1 externa de 250.50m1 • lote 2 • Aquisição do$ Equi· 
p:~mento!li • Lote 3- Execução de doi!ii Totem•. 

Regime de Execução: Empreitada Glob:1l por lote. 
Valor M:íximo Glob:1l: RS 99.988,18 ( noventoa e nove mil, 

novecento" e oitenta e oito reais e dezoito centavo!'!}. 
Pruzo de execução: lote I -120 {cento e vinte) di3S - lote 2· 

30 (trinlil ) di:u • lote 3 - 30 (trinu) di:u. 
Recursos • Oriundos do Governo Federal. Proveniente do 

Ministério da S:1úde • Fundo Municipal da S;~úde, atr.avés d3 Portl1ri3 
1.401 de S de Junho de 201 1 • Academia de Saúde • Modalidade 
tntemledi3ria, :~través da dotaçAo 
08.001. 10.30 1.0006. 1166.000.4.4.90.52.1 0.00 . 

Data Abertur.a: 09 de M:.io de 2013. às 14h00min. 
lnfonn:~ções Complement:.rcs e Aquis içllo de Edital pelo Fo

ne: 44 3532 8106 • pmms@vi~onet.com.br. 

TOMADA DE PREÇOS N' 4/2013 

Seleção de Propostas visando :. Contratnç:lo de Empresa p3r3 
Exccu~o cb Construç.,o da Academia lunpliada da Saúde no Muni· 
cipio de Mon:i~ S3lcs-~R, sendo dividi?o em três lotes • Lote 1 • Edi· 
fie.aç3o de 98,00 m1 de Arca de Apoio c Arca externa de 560,67 ml -lote 
2 • Aquisição dos Equip.amcntos - Lote 3· Execução de dois Totens. 

Regime de Execuç.lo: Emprtittda Global por lote. 
Valor Máximo Global: R.S 181.661,42 (cento c oitcnt:. c um 

mil. seiscentos c sessenu e um re:.is e qu;uent.a c dois centavos). 
Prno de execuç3o: lote I -120 {cento e vinte ) d ias ·lote 2· 

30 (trintn ) dias - lote 3 - 30 (trint1l) dins. 
Recursos • Oriundos do Governo Fcdcr.al, Proveniente do 

Ministério da S:11údc • Fundo Municipill d;J S11úde, atrn.vés da Portaria 
1.401 de 5 de JW1hO de 2011 - Academia de Saüde • Modalicbde 
Ampli:uia, através cb dot:.ç3o 
08.001.10.301.0006.1 166.000.4.4.90.52. 10.00. 

Data Abcrturo: 09 de Maio de 2013, is I 5h30min. 
lnfonnações Complcmcn~rc:s e Aquisição de Edit:~l pelo Fo-

ne: 44 3532 8106 - pmms@visaonet.com.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
Prefeito 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1\0VA CANTU 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

AVISOS !,>E LICITAÇÃO 
LEILAO N' 1/2013 

Processo Licibtóno n~ t9nOI3 
Objeto: Alienaçlo de btnll móvei~ 1nservívei~ ao Município 

de Nova C.:mtu, sendo: OI P:i Carreg~deim C::1se W20B, OI P:.i C~r· 
regadeira Miehi101n 55.(', OI P:i Carregadeil"3 Michi,:ln 55-C, con· 
ronne especificaç~ em cdit:l\. 

Abertum: A p:lrtir d:r..s 09:00 (nO\'e) HorJS do DIA 06 de M3iO de 
2.013. n:1 s.llil de reuniões do P2ÇO Municipal, em Nova Cantu, P:lr.lni. 

A P~t;a com inteiro teor do Edit:ll, :meXOl' e infoml;~çõe~ 
podenlo se r solieít::a~o:t n3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
C ANTU • PARANA. junto a DivLQo de Licil:lçio. no hor.irio das 
9.00 :is 11:00 H• e da.< 14:00 às 17:00 Hs. Tele[one!Fox: (44) 
35271363 ~ 3527-1281 • pmneantu@ig.com.br 

'ova Canlu-PR. 17 de abnl de 201J 

PREGÃO PRESENCIAL I'' 1012013 

Processo Licit:~tório n1 1St2013 
Objeto: Aquisiç3o de 03 P:is C:mesadcir.l.S, nov:lS, confom1e 

especificações em edital. 
Abcrtur.l: À p3nird.1.s 14:00 (qu:norzc) Horos do DIA 06 de Maio 

de 2.013, 1\3 ~:l de reuniões do P:~.ço Municip:ll, em Now C:mru, P:l.r.Uli. 
A PUb com inteiro teor do Ed1t:1l, ::anexos e infonnnçôes 

poder:lo ser soliciu~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV.'\ 
CANT U • PARANA, junto :1. Divis3o de Licit3ç3o. no hor5rio d:lS 
9:00 :is 11:00 Hs e das 14:00 :is 17:00 Hs. Tclerono/Fo.x: (44) 
35271363 • 3527-1281 • pnmcantu@ig.com.br 

Nov;~. Cantu-PR, 16 de abril de 2013 
AIRTON ANTONIO AGNOL!N 

Prefciro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO VERDE DO OESTE 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N' 1/2013 

Processo Liciutório n1 1712013 
Contratante: Município de Ouro Verde do Ocstc~PR, CNP J/MF n• 
80.880.107/0001-00; Conlr313do: lveco L.atin America Lida, 
CNPJ/MF n• 01 .844.5SSfOOOS·Oó; OBJETO: Aquisição, com recursos 
do Tcnno de Compromisso PAR n• 8452120 13-FNDE, de um õnibus 
Nr:ll ORE I com platafonna elcv:~:tória veicular, novo p:ua compor a 
frota eseolar; Amparo Legal: An.25 da Lei fedem! n• 8666193. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AYISOS DE l,ICITAÇÃO 
PREGAO ELETROI'ICO N' 512013 

Re~istro de Preços n1 2/2013 
Objeto: Aquisição de medicamentos de A a Z const:mtc.s na última 
edição de 2013 d01 revista ABC F01nnõ1 , em atendimento a Secret:ttin 
Municipal de Saüdc. 
Tipo: Maior Desconto Percentual 
Valor Estimado: RS 45.000,00 (Quarenta c cinco mil reais) 
Periodo: 12 (doze) meses 
D::at:. cb Abcrturo: 03/0512013 • Hor:irio: 09:00 horas 
Outros esclarecimentos podemo ser fornecidos pela Comissão Per· 
mancnu: de Licitação, Rua Jülia da Cost:., 322, Centro, no Hor5.rio 
Comercial ou :llr.J.\'êS do Telefone N' (41) 3420.6003. 

Paranagu:i.PR, 15 d\! abril de 2013 
MARILETE RODRIGUES DA SILVA 

Prcgoc1rJ. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 612013 

Rcgis1ro de Preços n1 31201 3 
Objeto: Aquisiç;lo de suplemento nutricional, em :ttendimcnto a Se· 
crctaria Municip31 de S:11Ude 
Tipo: Menor Preço Por Item 
Valor Estim3do: RS 1.279.420,80 (Um milh:lo duzentos e setenta e 
nove mil quatrocentos e: vinte reais c oitenta centavos) 
Período: 12 (doze) meses . 
D>ta do Abertur.o: 03/0512013- HORARIO: 09:00 horas 
Outros esclareci~ncntos poderio ser fornec1dos pela Comisslo Per· 
manen1c de Licitação, Ru:\ Júlia da Costa, 322. Centro, no Horário 
Comercial ou atr.n:é.s do telefone n° (41) 3420..6003. 

Paranaguli-PR. 16 de <~.bril de 2013 
CRISTIANE DOS SANTOS ZE.LLA 

Prc,oçir.t. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P!NHALÃO 

EDITAL DE CREDENDIAMENTO N' 4/2013 

A Comissão Pcm13.nentc de Licit:tçio, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PrNt-IALÃO, no cxcrelcio das atribuições que lhe 
confere a Portaria n•. 15/2013. de 2310112013, toma público que, pcl:. 
n!o publicação do ::aviso de edital através do Oiârio Oficial da União, 
estará re:~bcno de 23/04/2013 a 08/0512013 o pr.1ZO paro retirada do 
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N' 75, sexla-feirn, 19 de abril de 2013 

edito! de CREDE:<CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRI
CULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR fA>'diLIAR RU
RAL CONFORME PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
ÇÃO ESCOLAR • PNAE, mediante espccific.oçõi!S no Edito! I!' seus 
anexos. A abcrtut3 scr.i no dia 09/0SnO 13, :is OS:30 hons. no setor 
de Licitações. 

Objeto da Inexigibilidade: 
Scleç:io de pcssoa(s) lisica(s) do n.mo pertinente p3r3 for· 

necnuento, pelo preço estip\1lado pela Secretaria Municipal de Edu· 
cação e CONAB, de gêneros alimentlcios da ;agricullura familiar t do 
empreendedor familiar rural. 

Pinhal:lo-PR. 18 de abril de 20l3. 
ARÃO XAVIER DE FREITAS JUNIOR 

Presidente da Comis~ào 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA 

EXTRUO DE CONTRATO :-1' 2911013 

Partes: Município de Pitanga c Coopc~tiv:~ 
Agroindustri;al do Centro do Pa~ná • COOACEPA 
Objelo: Aquisiçlo de gCncros alimcnricios dn o.griculrur:J famili3r clou 
~mprccndcdor familiar r\lrJI pnl':l :-.tender o Progr.una PNAE (Pro· 
gt3ma Nacional de Alímentaçlo Escol;~r) de!lõtin::ado :i ::ahmenl.1ç3o 
escolar n:lS Escolas Municip::ais e Centros Municip:~is de Edu~ç3~ 
ln[antil a to 31/12/2013. VALOR: de RS 286.80~,00 (dw:cntos c 01-
tcnUl c seis mil c oitocentos c trê$ n::li$). VIGENCIA: ) I ·1212013. 
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2013. MODALIDADE: Inexigibi
lidade de Licitação n° 3/2013. Foro: Comareo de P1Ulnga • Parana. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' Jn013 

O Municipio de Plan:~ho-PR . fllZ saber õiO!Iõ interes~dos que 
com b::ase na Lei n• 8.666193, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 
2006 c demais legislação aplicãvcl em sua sede sito :r.. Praça S:1o 
Fr.mcisco de Assis. n• 1583. far.l rç:1li7..::ar Liciuç:lo na Modalidade 
Tom:~da de Preços sob n' 003 r2013. confonne descnto 11baixo: 

Objeto: Ex.ccuç!ío de rccapc::amento asfiltico, com oirca tola! 
de 8.861.35 m2. rcve..,timento em CBUQ. tendo como loc:r.l âs Ru:~s 
Florianópolis. Rodolfo Ulrich, Joaquina de Vedrun;~, Or. Lu1z Oscar 
Prnuchner c Vereador Júlio Skrzypczak. Município de Planalto. 

Data da Abenur.~: 06 de maio de 2013 • ãs 09:00 horas. 
Maiores inform:~çõcs junto ao Oepannmento de Lieitllções 

em horârio de expediente . 

MARLON FER-'lANDO KU II N 
Preltito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Dispcns:. n! 8/l3 referente ~ :tquisiç!l.o de ;êneros itlimcndcios lb 
a;:riculrura. familiar Conrr.u:mtc: Prcfeirura do Mumcip~o de Porccatu. 
Controlo 41/13 Contr'Jtada: Dcni:-c Oomin~.:o$ d:1. S1lva Coutinho. 
valor 1.672.13: Controlo 4UI3 Contr:~~t:adn: Maria Ap.:~.recida Cimar.l 
Barbosa. Y.llor 1.644,96; Contrato 43/ 13 Conlrouda: Cl:.ei Conuni 
Pct·eir.~, \·ator 1.421.88; Contr.no 44113 Contr:llado: José Roberto de 
Lima. valor 1.744,55: Cornrnto 45/13 Contr:Jt:l.d;a: Maria dos Reis dos 
SanlO$. valor 2.811,63; Contnto 46fl3 Contnt::ada: Catarina Schimidt 
da Silva, valor 2.203.30; Contr:~to 47/13 Contrnwda: Nilz:t Morin 
Pirt!li Valões, \·alar 3.809.43. Vigência: ttté 30/06/2013. Assinaturn: 
04/0412013. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 5112013 

O Município de Santa Terninh:s de lt::aipu, Esudo do Para.nâ, 
atr.lvés da Comissão de Licilaç;lo, toma público aos interessados que 
no dia 9 d~ maio de 2013, âs 09h30min n.1 sala de reuniões da 
Prefeitum Municip<tl de Santa Tcrc:zinha de ll3i{!U sita :\ Rua Joao 
XXJII, 144. far.i licitaçlo na modalidade PREGAO PRESENCIAL. 
tipo Menor Preç.;~ GlobJ.! por Lote, de confOrmidade com a Lei 
Fcdcn\ n•. !0.520, de 17 de julho 2002, Deacco Municipal n•. 
35212010. de OS de novembro de 2010 e subsidiariamente a Lei n•. 
8.666/93 e suas altcrnçOes. e dem:1is legisl3çio llplic;ivel, visando o 
re~istro de preços par.l :.quisiçào de diversos materiais odontolô;icos 
para a manulenção do Cenlro de Espe:cialid3des Odonlológicas do 
Munielpio. conforme e~p~cific:~.çõc~ const.:r.ntes do f:.dital. 

Demais informações peninentes a presente licit~ç3o, serio 
fomceid:\s aos in(eressados junto a Secn:taria de Adminístr.Jç!io dn 
Prciciturn Municipal de Santn Tcrezinh:~ de ltaipu, em horirio co
merti:21. O preço paro~ ::a aquisiç:l!o dos elementos é de RS 50.00 
(cinqucnt.:a rc.ais), n:io rcembols:ivc:is. 

S:mta Tercnnha de ltaipu·PR. 16 de ::.bril de 2013 
CLAUDECY COSTA FERREIRA 

Ordenador de Despesa 

Este documento pode Kr verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov~. 

pelo código 00032013041900254 

Documento assinado digitalmente confonnc MP n1 2.200·2 de: 2410812001, que inslil\li a 
Infracstrutul'3 de Chaves Públicas Brasilcir3 • ICP-Brosil. 
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P ref~J!~~~ "~ ~ ~~~~Pn~ ~ ~-~ c~~~~-o~ antuf 
CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

EDITAL DE LEILÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N.0 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO N.0 001/2013 
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, a 
todos quanto interessarem, que se acha aberta nesta Prefeitura Municipal o leilão em referência, 
objetivando a venda, a quem maior lance ofertar acima da avaliação respectiva, parte integrante 
deste Edital, sob as condições adiante estabelecidas: 

CLÁUSULA I - DA DESCRIÇÃO E A V ALIAÇÃO DO OBJETO 
1.1 -O objeto deste Edital é a Venda de: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação n° JHF0016-
824, avaliado pelo preço mínimo de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação no 4247S-
1461-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, série/identificação no 4247S-
1512-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

CLÁUSULA 11 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Para participar do certame o interessado deverá se fazer presente ou 

representado no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, sito à Rua Bahia 
n° 85, na data e horário definidos na cláusula seguinte, e se identificar a quem estiver investido na 
função de Leiloeiro, através da apresentação da Cédula de Identidade e do Cartão CPF, os quais 
serão devolvidos no término dos trabalhos, e de carta de credenciamento no caso de estar 
representando alguma empresa. 

CLÁUSULA 111 - DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO 
3.1 - O leilão será realizado no dia 06 (seis) de Maio de 2.013, no Prédio da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, à Rua Bahia n° 85, o qual será obedecido o 
seguinte procedimento: 

3.1.1 - à partir das 09:00 (Nove Horas) horas desse dia terá início o trabalho de 
identificação dos participantes e/ou representantes legais; 

3.1.2- às 9:30 (Nove Horas e Trinta Minutos) horas será declarado o encerramento 
da licitação, quando encerrará, também, a fase de identificação, e a partir do que o Leiloeiro 
designado na forma do artigo 53 da Lei n.0 8.666/93, iniciará o aceite das propostas. 

3.1.3 - Todas as ocorrências havidas no desenrolar do leilão serão registradas em 
ata datilografada/digitada, a ser elaborada pelo leiloeiro e a Comissão Municipal de Licitação 



J.L . 
Prefeitura Municipal de Nova Cantif ~ · 

Rua Bahia, n. 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330·000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

designada no desenvolvimento dos trabalhos, e após a conclusão dos trabalhos, à Comissão 
Municipal de Licitações fará sua anexação ao processo respectivo. 

CLÁUSULA IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta será feita verbalmente à Comissão de Licitações, cujos valores 

deverão ser acima daquele mínimo estabelecido na Cláusula I, os quais são considerados 
irredutíveis. 

CLÁUSULA V - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
5.1 - A proposta será julgada no ato pela Comissão de Licitações que declarará 

vencedor o proponente que apresentar maior lance/valor acima da avaliação respectiva, sendo 
rejeitados todas as propostas que não atingirem aquele valor mínimo estabelecido. 

CLÁUSULA VI - DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O arremate deverá, na mesma data de realização do leilão depositar junto ao 

Município de Nova Cantu (Fazenda Municipal) a importância correspondente a 10% (dez por 
cento) do valor do bem arrematado, valor que será considerado "garantia" pelo cumprimento do 
ajuste. Esse valor deverá ser recolhido em dinheiro ou em cheque nominal e cruzado (devidamente 
consultado em banco), de emissão do arrematante, em favor da PRFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA CANTU. Esse cheque será cobrado na mesma data de sua emissão tendo em vista que o 
valor será contabilizado em conta especial, título "caução", sendo o mesmo restituído ou 
descontado do valor total da aquisição do arrematante após retirada e pagamento do bem 
adquirido. 

6.2 -O pagamento referente ao objeto adquirido deverá ser feito pelo arrematante 
imediatamente no ato da transferência/retirada do objeto respectivo, também em dinheiro, ou 
cheque nominal e cruzado (devidamente consultado) e aguardando sua liberação em favor da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

6.3 -Na eventualidade do arrematante desistir da retirada do objeto adquirido ou 
extrapolar o prazo de sua retirada, definido na cláusula VII deste Edital, perderá, em favor dos 
cofres municipais, o valor garantia recolhido na forma do item 6.1 desta cláusula. 

CLÁUSULA VII -DA RETIRADA DOS BENS 

7.1 - O arrematante terá prazo de até 1 O (dez) dias úteis, contados da data de 
realização do leilão, para a retirada do produto adquirido no preço contratado. Não o fazendo 
perderá, em favor dos cofres municipais, o valor caucionado na forma do item 6.1 da Cláusula VI. 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 -Todas as despesas de carga, transporte e descarga e\ou transferência do item 
leiloado, será de exclusiva responsabilidade do arrematante respectivo. 

8.2- O bem adquirido será entregue na forma em que se encontra. 
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8.3 - O bem a que se refere o presente Edital encontra-se a disposição dos 
interessados, para vistoria, informações na Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

8.4 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado, no horário de 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 16:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, Rua Bahia n° 85, pelo telefone/fax (044) 527.1281 e 527.1363 ou por e
mail pmncantu@ig.com.br. 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Abril de 2.013. 
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COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE A V ALIACÃO 
Portaria no 012/2013 

TERMO DE AVALIAÇÃO 001/2013 

Nesta data, em cumprimento e determinação do Senhor Prefeito Municipal de Nova 

Cantu, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão Especial de avaliação, designado pela Portaria n° 

012/2013 de 11/04/2013, para proceder a verificação e avaliação dos abaixo relacionados para fins 

de alienação: 

OS VALORES, PREÇOS MÍNIMOS A V ALIADOS PELA COMISSÃO, PARA 

VENDA DOS BENS, FORAM OS SEGUINTES: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação no JHF0016-
824, avaliado pelo preço mínimo de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação no 4247S-
1461-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICIDGAN 55-C, ano 1997, série/identificação n° 4247S-
1512-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Abril de 2.013. 

JONAS RIBEIRO DA COSTA 

Presidente 

H/LEU LEMES DOS SANTOS 

Membro 

SUELI DE FÁTIMA MELLO 

Membro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n• 85 - CEP 87.330-000 

PROCESSO LICITATORIO N• 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO N° 001/2013 
ABERTURA: 06/MAI0/2013 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna 
público que fará realizar, a partir das 09:00 Horas do dia 06 de 
MAIO do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Bahia, n• 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de LEILÃO, tipo 
MAIOR LANCE, de acordo com o que determina a Lei n• 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações. e as condições 
estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do 
seguinte objeto: 

1 - O presente Edital de Leilão, tem por objetivo a 
Alienação de bens móveis inserviveis, de propriedade do 
Município, a seguir discriminados: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, 
Série/Identificação n• JHF0016·824, pelo preço mínimo 
avaliado de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
Série/Identificação n• 4247S-1461-BRC, pelo preço Mínimo 
avaliado de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, 
série/identificação n• 4247S-1512-BRC, pelo preço Mínimo 
avaliado de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

2 -VISTORIA DO BEM 
- Os bens objetos da presente licitação, 

encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, na 
Prefeitura Municipal, no horário das 9:00 às 11:00 e das 14: 00 
às 16:00 horas. 

3 -JULGAMENTO 
4.1 - A Licitação será julgada pelo critério 

de MAIOR LANCE, observando o preço mínimo de arrematação 
estabelecido no Edital. 

4 - DISPOSICÕES GERAIS 
5.1 - Esclarecimentos relativos à presente 

Licitação e as condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objetivo, serão prestados 
quando solicitados ao Setor de Licitações. à Rua Bahia, n• 85, 
ou pelo fone: (044) 3527-1281 - 3527-1363. - e-mail: 
pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 17 de Abril de 2013. 

AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 019/2013 
REF.: Edital de LEILÃO n° 001/2013 -PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
------------ - --- - - - - portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. a - - ------ ------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ___ ____ _ de 2013. 

Obs. Este documento é necessário em caso de estar representando alguma empresa, deve estar 
acompanhado do contrato social. 
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(MODELO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 019/2013 
EDITAL DE LEILÃO N° 001/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- LEILÃO n° 001/2013 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa/pessoa física proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações e regras concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação, e concorda com os referidos 

termos do Edital. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE A V ALIA CÃO 
Portaria n° 012/2013 

TERMO DE AVALIAÇÃO 00112013 

Nesta data, em cumprimento e determinação do Senhor Prefeito Municipal de Nova 

Cantu, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão Especial de avaliação, designado pela Portaria n° 

O 12/2013 de 11104/2013, para proceder a verificação e avaliação dos abaixo relacionados para fins 

de alienação: 

OS VALORES, PREÇOS MÍNIMOS A V ALIADOS PELA COMISSÃO, PARA 

VENDA DOS BENS, FORAM OS SEGUINTES: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação no JHF0016-
824, avaliado pelo preço mínimo de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação n° 4247S-
1461-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICIDGAN 55-C, ano 1997, série/identificação n° 4247S-
1512-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Abril de 2.0 13. 

Jl ~ c; ~e-M (?~ cr JONAS RI!JflRO DA COSTA 
- sidente 

Membro 

SUELI DE FÁTIMA MELLO 
Membro 
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COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE A V ALIACÃO 
Portaria no 012/2013 

TERMO DE AVALIAÇÃO 00112013 

Nesta data, em cumprimento e determinação do Senhor Prefeito Municipal de Nova 

Cantu, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão Especial de avaliação, designado pela Portaria no 

O 12/2013 de 11/04/2013, para proceder a verificação e avaliação dos abaixo relacionados para fins 

de alienação: 

OS VALORES, PREÇOS MÍNIMOS A V ALIADOS PELA COMISSÃO, PARA 

VENDA DOS BENS, FORAM OS SEGUINTES: 

1) 01 (uma) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação no JHF0016-
824, avaliado pelo preço mínimo de R$-40.000,00 (Quarenta Mil Reais); 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação no 4247S-
1461-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, série/identificação no 4247S-
1512-BRC, avaliado pelo preço Mínimo de R$-45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, I 6 de Abril de 2.~ 

//~1lv/:2!iRri"fo:TA 

Membro 

/L 
SUELI DE FÁTIMA MELLO 

Membro 

~ 
J 
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CNPJ - 77.845.394/0001·03 

PORTARIA n°. 012/2013 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE 

Art. 1°. - Nomear para comporem a Comissão Municipal Permanente de A vali ações 
para o exercício de 2013, os seguintes: 

Presidente: Jonas Ribeiro da Costa 
Membro: Hileu Lemes dos Santos 
Membro: Sueli de Fátima Mello 

Art. 2°.- Compete à esta Comissão proceder a avaliação de todos os bens a serem 
alienados pelo Município de Nova Cantu, nos casos exigidos por Lei. 

Art. 3°. - Das avaliações efetuadas deverá a Comissão exarar parecer 
circunstanciado, indicando com clareza o valor dos bens a serem vendidos pela Municipalidade. 

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Paço Municipal Martin Krupek, Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, em 11 de Abril de 2013. 

PUBLICADO EM ?I' I v~ !e:70'~ 
JORNAL~~~ l~ ....,...,...., /c!J-W I 

EDIÇÃO N.o _f.l/3- .t;; tJ-;.- . 

RESPONSÁVEL~~~-------

Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.novacantu.pr.gav.br 
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NOVACANT 
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CNPJ · 77.845.394/0001-03 

PUBLICADO EM .1\ Q I Q~ I Jc{~. . LEI n.o 393/2013 
cJ. · eLo { ,-u..~ 

JORNAL: ,Ju_hL ~ . . {id.J. .. ... 
EDIÇÃO N.0 <6 5C0 P~-1 -=-::: SÚMULA: Dispõe sobre a alienação de bens móveis, inservíveis 
RESPONSÁVEL fs ·~U- -"_.... para o uso da administração do Município de Nova Cantu e dá 

.___/ outras providências: 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E 
EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal de Nova Cantu, a alienação dos bens móveis 
(Máquinas Rodoviárias - Pás Carregadeiras), vez que são considerados inservíveis a administração, 
constituídos de: 

1) PA CARREGADEIRA CASE W20-B, Série/Identificação n° JHF0016-824; 

2) PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, Série/Identificação no 4247S-1461-
BRC; 

3) PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C, ano 1997, série/identificação n° 4247S-1512-
BRC. 

Art. 2° - Será precedida a alienação e respectivo processo administrativo, nos termos da 
legislação vigente. 

Art. 3° - Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Paço Municipal "Martin Krupek" Gabinete do Prefeito Municipal de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 09 de Abril de 2013. 
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