
, 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO no 
008/2013- EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n.0 003/2013-PMNC. 

Às 09h00min (nove) Horas do dia 08 (oito) de Março do ano de dois mil e Treze, 
na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 
85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, nomeados pela Portaria 
n.0 001/2013, para darem abertura e julgamento do Edital de Pregão retro, para Aquisição 
de 02 Veículos, conforme especificação em edital. 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que nenhuma empresa compareceu até 
o horário determinado, interessada em participar do certame. 

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

Nova Cantu, Paraná, 08 de Março de 2.0 13. 

Eleani Maria de Andrade - Presidente~~~::..=....,<ZA""""'Ool..2-.... .... · ---------

f\ ·rn cu__ y 
Sueli de Fátima Mello - Membro ____ r-1-~ ------------

Eliane Ferrareto da Silva- Membro _k_.::...:::.;:.;;;/i;)~- .l:;..;~:;;_:;::~:....._ _________ _ 

.I I 

PlJC' . 
J --; ~'6u.nu.. c/oJn 7~'21-0"J 

E f S"ll- n-o{ 
R~ ·~ 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu!Cilhotmail.com ou pmncantu/W,ig.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 1'\0VA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITACÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 008/2013 
PREGAO, na forma Presencial 

N" 003/2013- PMNC 

OBJETO: Aquisição de 02 Veiculos O km . . . 
conforme especificações em edital. ' ' capacodade maxoma 70 cv. 

ABERTURA: À panir das 09:00 (nove) Horas do dia 
sala de reuniões do Paço Municipal N C 08 de. Março de 2.0 13. na · em ova antu. Parana. 

A Pasta com inteiro teor do Edital . 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIP anexos e mformações poderão 
PARANÁ,· · · - . . AL DE NOVA CANTU -
14:00 às I /~~t~:. Dovosao de Locotaçào. no horário das 9:00 às li :00 Hs e das 

Telefone/Fax: (44) 35271363 _ 3527_1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 20 de Fevereiro de 2.0 13. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

PUBLICADO EM d'A' I v~ ~v/;, 
JORNh~v.>:>A' ~- ~P7~;"~ c:J-J 
EDIÇÃO N.0 d'_ . .(b~ . 
RESPONSAVEL~~~~í( __ __ 



N" 36, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

AVISO u~ ucn:~ç.i.o 
101\1,\0,1\ OF PREÇOS I" ! 112013-PMI 

. Comunic:unos 3os interesW os que se encontr.lilben.l :rlkit3Ç3o a 
scgu1r: TOO\Jdl & PrtÇO$ n' 001120B-PMI- Processo Adminislr.ltivo n~ 
001/2013- n:t: a c0!"1tr.lt3Çio de empresa paru a CXCC'UÇâo de 03 (crés) m.. 
utóri:tS TU 3rea tcntr.al. O Ediul poder:i ser obtido :nnvH do site: "MAw.ibi
ptl1'3.pr.gov.br. Qu:lisqua infoml3ÇÕC'S ncccssiri3.s pc:lo telefone (43) 3178-
8-483 ou 3inc:b pelo c-~Nil: liciUC30@ibipor.1..pr.cov.br. 

ll:t:tx'r.i.-~R. l'J d.:: l.!.n.:u·o Jt li}IJ 
JOSE yL\J\JA fERREIRA 

Pn:icltv 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DEICARAIMA 

AVISO DE U CITAÇ.\0 
T0\1.\Do\ Dt: PRt:ÇOS " ' N013 

A PrcfcitW':I Munici~l de lc:u:~inu tonu pUblico que fari re3l~. 
is 09:00 do di3 12 de M~o do ano de 2013. n:t S3b de Reuniões de sw 
Sede. loalil3<b ~ Avcnid.ll Jcrmcs VisS<UO n' 810, -:m lcar.~.im.1. P:lr.ltlâ. 
TOM I\ D/\ DE PREÇO do t;po MENOR PREÇO GLOB/\L objotiv:ll1do o 
conlr.IUÇ~ de cmprc.Sl p:rr:l cxccuç3o d.l 3mpliaç5o d.1 unidldc bisicJ de 
uúdc (clínic3 cb mulher). tudo nos termos d3 propost:141099067471110901 
c do projeto vquitct6nico d3 obra. 

\"ALO R MAXIMO GLOBAL: RS 141.599.96 (<enio e qu=nl:1 e 
um ntil quinhentOS c novcnu c nove n:m c: OO\'C:nU c seis ccnuvos). de 
2oCOfdo com pbrUlhu ~tirias que i.nlcgr.a o prcsc::ntc cd.itll 

PRAZO DE VJGENCIA: ali 31 do dcumbro 2013. 
A ~1.3 técnia, com o inteiro teor do Ediul c seus rcspcrtivos 

moc:k:kls, Jdcnckls c 3fii."Xos., podcri ser cJUmil\3d.3 no cndcrcçc xima in
diodo 3 p.1n.irdo di3 22 de Fc\·c:rciro de 2013. no horirio comcn:i31 c scQ 
fornecida. pesso3lmente ~o intt:re~o. no endereço indic.ldo. fnformJÇões 
adicion3ÍS. dUvidas c pcd1dos de cscla.n:eimcmo dcvcr~o ser dirigidos i Co
missão de Lic iuç~(l no endereço 3Cima mcncion:ldo. Telefone (44-3665-
8000). fa" 44-)665-8001 - "enuir pl.mej3ment~i~nirN.pr.go\.br 

lc:u·:~irro-PR. ~I de ft\o!relfV <k ~úl:t 
~'ELSON DE QUEIROZ SOUZA 

Pn::~tiJ.."Ot..d:iLtornÍ!í~C.I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJLENA 

•'YISO llE l.l(:ll"t.Ç.\0 
PH . .EGAO PR.ESE:"CIAL :"' -1/lUil 

MODALIDADE: PREGÃO PRESt"NCIAL N'. 00412013 
OBJETO: /\quis~ de gêneros .llimenticios destin:ldos O. merend.l tse-el:u
d:ls Escol~ Munici~is do M,unicipio de M3rikru. E.sudo do P~. 
AQUISIÇAO DO EDITAL: lntcgr.> do Ecfiola p:>.n~ de 21 de F"'=~o de 
2013- de: sc:iUf'<b i sc:xt:l-fcira c:bs 08:00 is 12:00 hor.ls c d3s 14:00 :as 
17:00 h..ns. desu cbl3 3li 24 001'35 :unes cb d313 dcsipud3 p3J"3 abcrtun 

~ ~-~'rrrin~~!i:,3~~~~~~tlÇ~bodadcP~~~:;r~r ~ 
Mlriltn3-PR. que de"er.i ser efetuado medi31)te rtcolhimenlo d3 gui:. OAM 
- Documento de A.mx~çio Municip:ll rct.ir.ldo no Setor de Tribuuç~o d::~ 
Prcr~irut:l Municip31 de M1rilcn:t- PR. 
LOCAL S3la de l icit3ÇÕC:S Prcfcitur:l Mw1ic ipal de M:lrilCTU - PR. 
Ru.a 03ntc P35qu:1leu.o. n". 855, Centro- MJrik'ru- PR. 
Tckfonc: (44) 3448-13 14 
E-nl3.il: prd'mu(~.com.br ou nwi~prcf.pr.&ov.br 
ABERJlJRA D/\ SESS/\0: 08 de M~o de 2013 ;s 10:00 hor>S. no S>b do 
licftaçõcs da. Prc(cltW'l. Municip.ll de MlriiCIU - PR. 

\bnlc;,.a· PR. .:1 de (c.\o..rcirll de .:'013. 
BRASILIO BOVIS 

Prd~llu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PRF.~Ã~~~~~~2:Ií~\~~"20 1J 
PROCESSO LICITA TÓRIO n' OOS/201 3 
PREGÃO. no Fotm.:> Prcs<nc;.,l N' 00312013- PMNC 

OBli:.IO: Aquisi~ c:k 02 Veiculas. O km. potênci3 mi.'<inu tk 
1~""V. confurrnc cspccifl~açõe:s em .:dit31. 

ABERnrRA: A partir das 09:00 (no,•e) Horu do DIA OS de M:u-
ço de 2.013. na s.:lb de ~~iõcs do Paço MunieipJI. em Nova Can1u. Pa.
ran.i 

A P.uu. com inteiro teor da Ediul. 31\UOS e infof'TTI3ÇÕeS podcdo 
"" sol;c;t.:>dos no PREFEm.JRA MUNICIPAL DE NOVA CANTlJ- PA· 
RA'l'Á. junto a Divisln de Lici~. no horirio cbs 9:00 lÍ5 11:00 l ls c <b'( 
:J 00 i:. 1• 00 1-h Tclcfonch:<r(+111Sl71363 • 352--1181 

PREG.\0 PRESE:"CI.\L :-;• 412013 

PROCESSO LIC!TATÓRIO n' 009,2013 
PREGÃO. n> Forma Pr<'lcnc;al N'00412013- PMNC 

OBJliTO: Aquisiçlo de 03 P13in:u Nivel3doru de :.\JT:lsto. llrgur.l 
de cone 4.000 mm. giro horizonul dJ. limiru W c VertiCJ.l 2~. com 02 
pne-us 1~.4.28 com cirlU(olS de: .u. coniOrmc cspccitkaçõcs em cditltl. 

1\BERTlJRA: 1\ JUn~ d:ls I 0:00 (de?) Horu do DIA OS de M~o 
de 2.013. ru sol3 de reuniões do Paço Mlmicip.ll. em Nov:t Cmtu. Parani. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

I\ P:JSU com inteiro teor do EdiuL 31\c:XOS c info~ôes podcr5o 
sc'sol.;óudos no PREFF.m.JRA MUl'nClP/\L DF. NOV/\ C/\Nl1J- P/\
R/\NA.jWlto 3 Divis3o de LiciLlç3.o, no hor.irio d:ls 9:00 :is l i :00 Hs c (bs 
14:00 i< 17:00 Hs. Tdcfonc!F>." (44135271363- 3l27-12SI 

PRF.G.<.O PRF.SF.:"CTAl. '<' 512013 

PROCESSO LIC!TATÓRIO n'OII/2013 
PREGÃO, n:1 fOI'TtU Prcscnc:i3l N' 00512013- PMNC 

OBJr.IO: Aqu.isiçlo de Óleo Diesel S-10 c LubnfiC:Ultcs. con
rormc csp:cifJC:3Ç'6cs t"m.cdiul. 

ABERTURA: A p~ir das 14:00 (qu.llon::c)IIOr:LS do DIA OS de 
M3J'Ço de 2.01.3. n:a ula de reuniões do Paço Municip.3l, em No\~ C:mtu. 
P=ni 

A P3SI.1. com imci1'0 tc:or do Ediu l. anexos c inr01m3ÇI'kS poderio 
se' sol_;c;Lados no PREFEm.JRA M\NICIPAL DE NOVA CANTIJ - PA
R.ANA.junto 3 Oivislo de LicillÇ~. no hor.iriod:u 9:00 :is 11:00 Jls ~ cbs 
14:00 :is 17:00 lls. Tclcfoneffa.'<: (44) .3!271.36.3- .3527-1281 

l'll\'J C JI\IU·PR. _:(l de f.:~crtlroJ do :•'li:;. 
1\JRT0:-1 M "TONIO /\GNOUN 

Pret".:ll\) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL 
DE SÃO BENTO 

• ,\\lSO DE LICIT.\ÇÃO 
PREGAO PRESEN("I.\L PMPSH ~' IO!lU IJ 

O M\Jl\lCÍPIO DE PINHAL DE SÃO BEmO. Esudo do Po
r:llli. por seu Prefeito Munic1p3l. Stnhor ."'&eu Antonio Geinenes. e o Se
nhor W3gner Auguçto <b S1lv3 Gr:~neno. pregoeiro. nomc:ldo pela Poruri3 
de nt 1736 20.13 de 0210112013. no uso de stns :t.tnbuu;ôes ltpis. fuS:J.ber 
e TORNA PUBLICO 305 interess;,dos . ~ encontr.t.se 3beno o presen1e 
Edit.ll de l icioç3o. tu modllicbde PREGAO PRESENCIAl. tipo ME
NOR PREÇO por 111Th.1 . em otendimento 30 con\'tnio nr. 772224/2012-
MAPA- PROOESI\., que scr::i regido ret.3 Lei Federo.l dt n! 10.520 de 17 de 
julho de 2002: lei complemtnbt 123 2006 de \.:J de [)(7cmbro de 2006: 
Decttlo Mw1ici~ de n· 54512006 de 13 0.312006. e substdi:lriom(nte pel3 
Lei n' 8666de21 de junho de 1993 eStW posteriores:ther:açõcsc lcgisl~ 
corT"ebu. p3r:13 fliU.Iicbdc 31»Jxo especifgcb: 

I. OBJETO DA UCtTAÇAO: Aquisaç3o de tqUip3me-ntos agri-
cobs c um c:uninh3o com c::açambo p3r3 ser urili7'* pela mWlicip.l-licbck. 

2. PREÇO Mi\XTMO: PO< Item 
3. D/\ TI\ DF. ABERTURA: No d;, 0711l312013 ;s 9:00 ho"'. 
~.lOCAl OA ABERn..rRA: S3l3 de ReuniOcs cb Prcfeitur.1 Mu-

nicipJ.I de Pinh:al de S3o Bento. loc3li73d3 nJ Avcni<U S3o Roque. 178. 
F..st3do do P~ com o Prc-aociro c F.quipc de Apoio. 

O F.diul c ono:os poderi ser rc:til":ldo gl":lruiwnc:nlc c dircumcntc 
com o Pregoeiro n.:a PrcfcillJIU Municip31. loc:Ui1~ :i Avcnid.l S3o Roqw:. 
178. em hor.irio comerc-ial (8:00 3s 12:00 ccbs 13:00 :ís 17:00 hor:IS).dc 2" 
4 6' scxu rcir:a ou podcr::i SC'r ~uisi13do ;~.tr.Lvés do c::nui1: pmpsb@:~
pcn'IC't.com.br ou peLo tdcfone F:u: (0xx46) 3560 li 87. onde Dmbêm scr5o 
pC"\!:Sbchs tocbs a.s inforrruçõcs 3 respeito do cerume li~:ibtório. 

rintul Je S;\o ikn!.o)-PR. :1 <k tb.:re1r\1 ck : QU. 
ARGEU A.'c"TONIO GEITTCI\cS 

Prt"l~l t•l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

\\'ISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRF.SF_''iCL~L :"' 1>1013 

O :YI UNIClPIO OE PRANCHITA<PR por m"rmédK> d.: seu Pro
&ocim comwtia que relliz:lri licit:~çikl, '? mod:lli<btk PRfGÃO PRE
SENCIAL. objctivnndo > COl'ITRAHC'AO DE EMPRESA (PESSOA 
JURIDICAJ QUE DISPO~IIA D~ PROfiSSIONAL PARA PRESTA
ÇÃO De SERVIÇOS M~DICOS E IIOSPITALARlóS PARA ArENDER 
O CENTRO MUNICIPAL De SAÚDE DO MUNICiPIO De PRANCIII · 
TNPR. A 3bernuu dns envelope-s ser.! no di:t. li ck rNrÇO de 2013. as 
09h00min. O Edital Citi di.sponivcl c poc:k ser retir:tdo dilt'camcntc n.:a sab 
do 0cp3.1Umcma de: LicitaçOcs. no prCd.io da PrctCin.tD Municip31 de Pn.n
c:hita/PR. com cn&:J'I:ÇO 3 Av. Slm1o FaqWnello. 364. ecntro. no hor.irio de 
cxpcdjcntc d:l Pn:rcinw MW1ieip31. d3s 07h30min :u llh.lOmin c das 
tJhOOmin às 17h00min. de: 2" a ~ iCira.. lnfo.rnuçõc:s peta zàno'tã.x (46) 
3$401 122. 

Pr.:m .. hua-JlR. 11 U~ rc•Ct'l.' lrQ ~ok 2•) IJ. 
ANTO~IO JOEL PADILHA 

Pr.:a,<'CIITI 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNCIA DO NORTE 

Ptu:GAÓ'~~zgr~c~~~~~O~JJ- SIU' 

O Municipill de QucrénciJ do Norte, P3r:~ni. ton~ pUbltco que 
rcali:r.31'á procedimento lidl:ltório na mod:ll idadc Pn:a3o Pn:scnci:.l p3ra Rc
aisltO de Preços cb. seguinte rom\:3: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTiVEL TIPO GASOLINA 
CO~!t:M E ÓLEO Dlf:SEL COMUM PARA ENTREGA 
NOSTANQUESDAPRf~~CO~FO~~E 

ISSN ló11-70ó9 209 

NECESSIDADE. 
ABERTURA: 07 DE MARÇO DE 2013 -09:30 IIORAS 
LOCAL: S:t.I:J de liciuçOes cb. Prerciruro Municipll. situ.3d~ o. 
Rua Waldcnur dos Srunos., 1197, C~n\1'0. tOnc 44-3462.1SI5. 

Qu.:.~ci.:.l wl NPn.:-PK. :?.0 dt Ji:v .. ·~ .. 11\l d.; ::nu. 
C AIU.OS BEN\ "EN\JTTI 

rr~l;.l~~t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

A\ ISO llt. LICilAÇ~O 
lO~IAUA D( PREÇOS 'I' 1/2012-P\l(J 

Objeto: Con$~ de Ac:Jdcmi:l de S:1üdc com 3~ con!l1ruid3 de 9Snt1 ~ 
denuis conronnc pro~tos. 0 3t::l de t'C('ebimento dos en"etopes 12'031201.3 
OlS 09:.30 hom. lnfom\.3Ç'ÕCS c lnltça do Ediul telefone 41 -.3613-1231. ou 
auxb ptlo enuíl1iciuç!o@quilõlnduVu.pr.aov.br. ou no hodrio de e~pc
dicnlC. 

Qu:o:~d1nh.!-PK. :ud..' rc,.:rt"ih•..k :u1.:! 
MARCIO NERI DE OLIVEIRA 

Pr..:t:..itn 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAJ,'TO ANTONIO DO SUDOESTE 

.\\"ISO DF RFTillC.\Ç\0 
TO~L\DA DE PREÇOS 
EcJ;t>J N'Z.201l/PMS/\S 

MODALIDADE: TOM..OA DE PREÇOS. 
ENTIDADE PROMOTORA: Ml!NICIPIO DE SANTO A.'1"0NIO DO 
SUDOtSTE- ESTADO DO PARANÁ 
RECURSOS: MINIST~RIO IJA SAÚD~ E RECURSOS PKÚPRIOS 
COMO CO~'TRAPARTIDA. 
ONDE SF.. LE: oBjeto: Progr.lft'Ud<: RcqulliftQÇ:5odc l 'md3da B:isins cb:: 
S3údc (Ubs) Ampl i~ç:".lO c Rcform2 do POS\O de Slúdc do l:birro P~ 
Isabel • 190.93m'. Pl1ljl0St:l N' ~ 12....0258;6901829-l - Ponona N' 
117012012 • Ministêrio cb Saúde 
Leia-Se: Objeto: Progr:J.JTU de R.eqU3li~ ele Uni~cs Bâste:JS de S3U
dc (Ubs) Amplh:a.;ão c Rcronn3 do Post<t de S3údc 00 B3irro Prinecs:1 
IS3bel - 191.6Sm=. Propost:t. N: 4124402583690/8294 - fl)run3 ~~ 
117011012 - MiniStC:rio cb SaUdc 

Os dem31S ilcr.s pcrm.lnccem inJlter.ldos, conforme: public3dO 1'10 

Diário0fici3l d.1 Uni ao· Scç5o 3. n' JS. pag, 178 1u cbudc 21 de fC\.::rcim 
de 2013. 

~'AOklOKI.!J•~~,J.;-Pft:!l..i: 1~ .. '1\:u'tlc.k;2!JJ.! 

RICARDO /\l'IT0:-110 ORTTNI\ 
l'r.:f .. lt•t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES 

TOMADA DE PREÇOS N' S 12 
C01'mti\.TM'TE: Pn:feitUt'3 MunW:IPJI de Tei.'<elr.l So:ln:s. Q..rpJ n• 
75.%3.SSO'OOOJ-94.siiO aÃVdc~Ovtmbro.135 - Teixcir.lSo:MI."S·PR. 
A. LIMA & A. LIMA LIDA. CNPJ n' 08.688.275 OOOt -71. sedJ>d>; Rua 
~elo Scrauto. l74. 83Ul0 P.vqu..:- Ci<bde No\~ CEP: S4.S.~O.OOO. ru 
ctcbdc de Tci.\Cir:l So:ut:s. Esl:ldo do Par3n:Í. 
OBJtTO: COI\'fRAl í\ÇÃO IJ~ l:MPRloS/\ l:SPtCIALI4\DA PARA 
CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA MODA· 
LI D/\ DF. 1\MPLl/\D/\ N/\ SF.DF. DO MUNICÍPIO DF. TF.IXF.IR/\ SOA
RES. COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PORTARIA l'' 
719/GM/MS. 

VALOR TOTAL: RS 78.603.32 tSctcnu c oito mil setsecntos <: trés mis c 
trinu c dois cent.lvos). 
A ASSINATURA: 1110612012. 
FORO: Cc>rn:lrCl de Teixeir:~ So3J'H- PR. 

A\lSO DE L!CITAÇ,i.O 
PKEG.i.OYJU.Sl'CIAL V 1~<201~ 

O Munieipio de Tcixein SolreS. Est:ldo do Plr.l.nj. cornumca que 
r:w.i ~"~:a liar 3 liciuçJo em cpigt':lrc. conforme .lbai,,o: 

OBJETO: COl'ITRI\T/\ÇÃO DE EMPRESA ESPECIAI.IZi\OA 
PARA PRESTAÇÃO DE SCR.VIÇOS DE TRANSPORT~ eSCOLAR. 
nos termos cst3belecidos no e<hUI e seus ~XI)S. 

t.: OSJO:l/2013 IIORA: 09:40 horu 
LOCAL: SJb de Re.uni3o <b Prcrenur.~ ~1uni~1~l de Teuteir:~ 

Soares- Pr. Rua XV de Nmrcrnbro. IJS - Ccnuo. 
OBS: O EDITAL cncontr:I·SC disponi\CI no sitc "'"'"'·'Ci\Cir:IW::I · 

rcs.pr.G,O\'.br. No •mpossibilid:ldc de obtcnçlo ror esse meio. o ~mo J'O· 
dcr:i ser soliei13do pelo ld cfonc (0 .. 42\-3460·1155. no horirio c;W 9:00 ~ 
11:30hor:J.s. l3:306.s 17:00 hor:~s 

fc:xCif'3 ~.:•-PR . 21 ..1~ í~cr.:u't' \1.: 1:01~ 
IVANOR LUIZ MÜLLER 

Pr.:fc.11v 

Este documento pode ser vcri(fC3do no endereço eletrónico http~I\.\"WW.in.p~~. 
pelo c:ód;3o 00032013022200209 

Documento :usin3do digitalmente eonlbnnc MP n1 :!.~00-1 de 24 OS 200 I. que mstirui :a 
Infraesuutur3 de Ch3ves PUblicas Bro.silc1D - JCP-Bro.sil. 

~ 
J 
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I Mariópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 7/2013 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N" 69/2013 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data da realização: 8 de MARÇO de 2013 
Credenciamento e Entrega 10:40 horas as 10:50 horas 
dos Envelopes: 
Abertura da Sessão: 11 :00 horas 
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 

de Mariópolis - Rua Seis, n• 1030 - Centro 
- CEP: 85.525-000 - Mariópolis, Estado 
do Paraná. 

O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. 
Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e pelo Pregoeiro Oficial da 
municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento 
subscrevem, torna público que se encontra aberto, nesla unidade, certame 
licitatório na modalidade PREGÃO Presencial n•. 7/2013, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE- Processo n.• 69/2013, objetivando a Contrataçao de 
empresas para terceirização de profissionais com formaçao em nível 
superior e técnico na area de Enfermagem e em nível superior na área de 
Farmácia para trabalhar na Secretaria de Saúde do Município de 
Mariópolis, conforme especificações e quantidades de vagas. constantes 
no anexo I deste edital, que sera regida pela Lei Federal n.• 10.520/2002, 
Decreto Munici ai p n• 006/2008 de 11 de fevereiro de 2008 Lei 
complementar n• 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem. as disposições contidas na Lei Federal n.' 8.666/1993, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas 
deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitaçao serao 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento 
do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Mariópolis - Rua Seis, 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariópolis, 
Estado do Paraná. iniciando-se no dia 08103/2013 as 11:00 horas e será 
conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxilio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: 
O Edital de Pregão Presencial n• 7/2013 completo encontra-se a 
disposição dos interessados no Departamento de Lici tação do Paço 
Municipal - Rua Seis, 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariópolis, 
Estado do Parana, no horario de expediente, de Segunda a Sexta-Feira 
entre as 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30horas ou E-mail: 
francisco.bueno@manopolis.or.oov.br. Mariópolis/PR, 20 de FEVEREIRO 
de 2013. Mario Eduardo Lopes Paulek- Prefeito MunicipaL 

RS 312.00 · 13087/2013 

I Nova Canta 

C~- PREFEITURA M UNICIPAL DE NO\'A CANTU ------.... !! 
ESTADO DO PAR-\NA 

CNPJ n• 77.845.39410001 -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORJO n' 008/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

l\' 003/2013 - Pi\lNC 

OBJETO: Aquisição de 02 Veículos. O km, cap~eidade má~ima 70 C\. 

cootom1~ cspcei ficaçõ~s em edi1al. 

ABERTURA: À partir das 09:00 Inove} Horas do dia 08 d~ Março de 2.013, nJ 
sala de reuniões do Paço :O.iunicipal. em Nova Cantu. Paran:i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poder!io 
ser solici tados na PREFEITURA \1Ul\ICIP:\l DE NOVA CANTC -
Pi\RANA. junto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 :is 11:00 Hs ~das 
14:00 às 17:00 l ls. 

TckfonciFnx: (44} 35271363- 3527-1281 I 

I, J 
N01 a Cantu. Estado do PJrana. 20 de f evereiro de 2.0 13 

i:J AJRTO~ A.\ TONIO AGNOLIN _I 
Pr~feiro ' ·lunicipal 

RS 168,00- 13236/2013 

11 I t\ .t :) t" • l (" \~ ' 

- 1-._ _18_ ____ 
PREFEITURA :\1VNICIPA1. DE NOVA CA:\Tl: :&, ___ .... ESTADO DO P,\RA\:\ \ ----C:\PJ n• 77.845.39-'/0001-03 ,11, 

Rua Bahia, 85- CEP 87.330.000 '"a 
~~ 

r-ant.ü • 

AVISO DE LICITA_ç_ÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 009/2013 
PREG.~O. na forma Presencial 

N' 004/2013- P.\1:\C 

OBJETO: Aquisição de 03 Plainas :'\h·eladoras de arrasto, largura de 
corte 4.000 mm, giro horizontal da lâmina 90' e \ ertical 25", com 02 pneus 
12.4.28 com câmaras de ar. conforme cspe.:ilicaçõ~s em edital. 

ABERTURA: A partir das 10:00 tD~z ) Horas Judia O~ de Marçl) d~ 2JJ13. 11J 
sala de reuniões do Paço Municipal, em :-Jo•·a Cmnu. Paraná. 

A PastJ com inteiro teor uo Euitul. Jncxos ~ infurmaçõc; potkr:io 
ser sol icitados na PRI'FI-ITL'R.'I 'vlUl\ICIPAL DI· \!0\'.-\ C·\l\Tl- -
PARJ\1•-i,\. junto a Divisão de l•cilaç:io. no hor:irio das 9:00 ;,, li :00 H> e das 
14:00 às 17:00 l ls. 

Telefone:Fa~ : t-14)35~71363 - 3527-1 2R I 

No\-J Canto. Estado do Paraná. 20 de Fevereiro de 2.013. 

AffiTON Al'II0 :\10 AGNOLI:\ 
Prefeito Munic~al 

RS 168,00 • 13237/2013 

PREFEITURA i\!llNICIPAL DE \OVA CANTL' 
ESTADO DO PARA .. NA 

C:\P.J n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85 - CEP 87J30-000 

A VISO DE LI ClT i\Ç\0 - PROCESSO l.ICITA TO RIO n" 01112013 
PREG.~O. na forma Presencial 

N" 005/20 13 - P~·I NC 

OBJETO: Aquisição Oleo Diesel S-10 e Lubrificante. .:onfurmc 
especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 1-':00 (quatorLc) Hor.u do dia 08 d~ Março de 
2.0 13. na sala de reuniões do Paço Muni.:~al. ~m 'o' J C antu. PJr:oná. 

t\ Pasta com inteiro t~or do Edital. anexos c mfom1açõcs pvdcrJo 
ser solicitados na PREFFITURA ~·lliN ICIPAL DE '\OVA \Al'\Tl. -
PARA NA. jumo a Di\ isào d~ Licitação, no horJno dJS 9:00 as li :fiO lls ~ da; 
I ~:00 as 17:00 Hs. 

Tclefone.:Fax: (~4) 35271363 - 3527-1181 

Nova Cantu, EstJdo do Paran:i, 20 d~ F~v~rmo de 2.1113. 

AIRTOf\ ANTONI O AGNOLIN 
Prefeito M unicipal 

RS 168.00 13238/2013 

I Nova Fátima 

Aviso de Licitoçao t ipo Tom:>da de Preços n• 0021l0t3-P'Iol:'o/F 
(Lei 8.666/93 e suas al terações) 

I- Mouol iuaúc: Tomada Jc Preço, n• 00220t3-P\.1NF l'mpr<'ÍiaJ:o p<>r prc~u 
global c do tipo menor preço. 

, - ObjclO: I\ prc~cntt' l i citJ~~ll1 tem por obj<.·w 3 C'ontrai:JI.f~O d~ \:mpr...:~.J p:JrJ 
Ampliação d,, Centro de Saúde Irmãos Pilusk c.1nforn1c plani lha c dc!alho.rneiiiOs 
J ser<m tomeddos junlo.mente com o Edito. I e em confonnido.de com v esto.bele~ido 

nu nu:.·smo c.· demais anc"os. 

1. Preçy m:iximo: RS 75.000.00 ($etenlo. e Cinco mil, Reais!. 

4 Co11dic~e~· Eswr in s~rito no Cadastro d~ l'Mn~eectM~s da Pr~rc,turo. 'vfunicip:JI. 
ou preen~h~r todas as ..::ondicÕ!;!S p:.1ra o c:~dastraml!nto Jté ü terceiro diJ anterior 
ao rcccblml.!ntO <.la~ propostas. 

5 Recebimento das Propostas: alé ils 8h30min do d1o. 13 de Março de 2ú \3. 

6 Julgo.mcn1o: il; 8:30h do dia 13 de ~IJrço de 2012. no. sol3 de reun•f•c> da Prcf 
~!un. de :-Jo,-J Fátima PR. Rua Dr" Aloisio de B:trros Tostes, 420- cenlro '~''"o. 
f'ãtimJ- Paran:.í. 

-
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PROCESSO LICITA TO RIO No 008/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013 
ABERTURA: 08/MARÇ0/2013 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 08 de Março 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 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Veículos, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - ÚNICO: 
- AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS O KM, MÁXIMA 70 CV, 1.000 CILINDRADAS, 
CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL FLEX. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado 
no presente certame, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

3- DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo I deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. ~ 
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3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

t) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova -~ 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 
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e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada em cartório). 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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

ENVELOPE N°. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

5.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

5.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

5.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
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6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 -A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 1 0% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6_1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 -A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7 -DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 
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7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3- Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

7.1.4- Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

7.1.5- No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de \.: ~ 

que a proponente: ~ 

~ 
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá- la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

8.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

8.1.1 -O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura!NF. 

8.1.2 -O Pagamento será realizado até o I oo (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0502.12361.0188-2015 - 44.90.52 e outros Secretaria Munici ai de Administração 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-47.000,00 (Quarenta e 
Sete Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

-~ 
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a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei , perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 -As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1 - Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2- A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

13.5- O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mai l. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

15.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

15.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

15.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 
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15.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

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

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 20 de Fevereiro de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013- 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. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



~-.... 
/- :. '· . 

~r J'' 

(i 7 

Prefeitura Municipal de Nova C~t~~-~-·~;. 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 • .-·vov , .. ,,'i.\.' •. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone {044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 a vó 

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

(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos 

por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova caijrt(f~~·::;. 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 --~- ~- , .'X 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 °\ta Cz\1\\: 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

<MODELO ANEXO 1\') 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova c~~~Yt~ ·-,:~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00Q '~-'o·~ ~ ,.'-' ·q_ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~~:.C t\· 

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

(MODELO ANEXO \1) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 003/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 003/2013 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

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

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Câo~42- --~~ -
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-ooK t :: :;.:.'"'"'\ ;<! 

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 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 008/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 003/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, -------'d::..:e;....._ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 


