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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 01112014 

PREGÃO, na forma presencial no 004/2014 

Às 09:00 hs (nove) do dia 28 de Abril de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Óleo Diesel 
(convênio trafegabilidade ), em conformidade co"n as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, para efetuar o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do certame, 
e, declarou-se o preseme processo licitatório DESERTO. 

Nada mais h<:!vendo a tratar, eilcerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ara que após lida e 
aprovada v<â assinada. " 

Nova Cantu, Paraná'V2~ 

) L. c).;__,!~ 
Vanderlei Esser - Pregoeiro ___ -1---4.J--c:::::::::..~C':.:...I.._v __ ~.:::::...__,f----

Equipe àe Apoio: 
Comissão de Licitações: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA NA 

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

PROCESSO LICITATORIO n' OI 1/2014 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 004/2014- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Oleo diesel para abastecimento de 
m:iquinas c caminhões (convênio trafegabilidade), conforme 
especificação em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 28 de Abril de 
2.014, 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 e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Email: nmncanturàlie.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363 -3527- 1281 

Nova Cantu. Estado do Paranã. 08 de Abril de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

_/(} 

tJ Kj,,1.V:.V )/ot....\ ~?R. 
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N" 71, segunda-feira, 14 de abril de 2014 

M:lio. 
CREDENCIAMENTO: no pertodo de 10 de Abril i OS de 

ABERTURA: À panir dos 09:00 (nove) lloru do DIA OS de 
Maio de 2.014, nl S3la de reuniões do Paço Municipal. em Nova 
Cantu, P:traná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e in(onnações 
poder:lo ser so1icita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARAl'\IA, junto a Oi'lisão de licilaçilo, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3S271363 • 3S27-1281 • pmncantu@ig.com.br. 

Non Ca.ntu-PR, 8 de abnl de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

rrefl'l1• 

Processo Licitoltório n• 01112014 
OBJETO: Aquisição de Combustível (Óleo diesel) par:~ aba.~

tccimcnto de Máquinas e Caminhões • Convénio Governo do Estad,l 
do Pananá. 

ABERTURA: À panir das 09:00 (nove) Hons do DIA 28 de 
Abril de 2.014, na sala de reuniões do P:1ço Municip31. em Nova 
CMtu, P:nn.i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçôcs 
poder-lo ser solicita~os na PREFEITURA MUNJCIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto a Oivislo de Lieiuç5o. no boririo das 
3:30 às 11:00 Hs c dJ.'i 14:00 ;\s 17:00 Hs. Telcfonc/F=uc:: (44) 
35271363 • 3S27-1281 

PREGÃO PRESENCIAL N• 512014 

Processo Liciutório n"' O 1212014. 
OBJETO: Aquisiç.3o de OI Cuminh:1o compact:tdor de lixo -

Convénio Governo do Es~.;~do do P:1rnnã • Pnndo~. 
ABERTURA: A panir das 14:00 (quatorze) Horu do DIA 

28 de Abril de 2.014, na sala de reuniões do Paço Municipnl, em 
Nova Cnnru, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edit01l, anexos e infonnações 
poderio :ser solicita9os n:t PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto :a Divis:1o de Lieit:tç:1o, no hor:írio d:LS 
S:JO las li :00 Hs e dos 14:00 ls 17:00 Hs. Telefonc/Fox: (44) 
3S271363- 3S27-1281 

Nov:a C:antu • PR. 8 de Qbril de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA :"• 11201~ 

O Município de Now L:tranjciras/PR, através da ComiSSãO 
Permanente de Licilnção. tom;~ público o Edil;:~l de Chamada Públic:a 
n•. 0112014-PMPB, para a contrauç~o de empresa (as) p:ua prestação 
de serviços de: pb.ntões médicos, o serem reatiz3dos no Pronto Alen· 
dimcnto Municip:tl Sc\'crino da Rosa. p:m um período de 12 (doze) 
meses, sendo que os interessados podcrlo crcdcncia.r-se junto ao 
Depto. de Licitações e Contr.uos da Prc:feirur.1 Municipal. situada 3 
Rua Rio Gr:wle do Sul, 2122. Centro, Nova Lar.mjeil':lS, PR. no 
pcriodo de 16 de abril de 2014 l IS de morço de 201S. 

O edital c seus anexos dc\'erJo ser retiDdos na sede: da 
Prefcirur.1 Municipal. junto ao Departamento de Licitações. 

Nova Laranjeiras. 10 de abril de 2014. 
JOEL CEZAR DE ALMEIDA 

Presidente da C~miss3o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

có"~~~~~N~f~T~.ç~~~~ 
Procedimento lieit;~tório n• 06712014 
O Município de Palmil:ll-PR. Estado do Pa.r.aná com fun

d3lllento na. Lei Feder:~) n• 8.666. de 21 de junho de 1993. com 
aheraçõcs postc:rion:s, c dctnõ~ is nonn:a.s regulamentares 3plic.lveis :i 
espécie, comunica que realizari licitaç!o confonnc as seguintes cs
pccificaçõo.-s: OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIA
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS 
ÁREAS JUNTO AO MUNICiPIO DE PALMITAL • PR, PELO PE
RiODO DE 07 (SETE) MESES. CONFORME AS CONDIÇÕES 
GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. DA· 
TA DE ABERTURA: IS de Moio de 2014 is 09:00 hom CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item VALOR GLOBAL (IN
CLUINDO OS SEIS ITENS): RS 408.100.00 (Quatrocentos c Oito 
Mil e Cem Renis). 

INFORMAÇÕES: O Edital e a.neltOS estão disponíveis no 
siu: www.palmitllpr.gov.br, também podendo ser retirodos ma sede da 
Prefeitura Municipal de Palmital, sito .i Rua Moisés Lupion n• 1001 
• Centro. c:m Palmital • Paraná, fone: (42) 3657·1222, de segunda ~ 
scxta-rciD, no hor:írio de expediente. 

Palmit:ti·PR. 10 de abril de 2014. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prcfe1to 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2014 

Objeto: Contr:~tnção de cmpresn ou cntidD.de paro de forma 
complemento.r atu:lr no NASF (Núcleo de Assistênci:~ :a Saúde d:~. 
Família) fornecendo profission:tis necess~rios p:u-:1 exceuçlo do Pro
je to )unlo a Secret:uia Municíp3\ de Saúde de Poree3tu - PR. Valor 
màxuno: RS 85.827.93 (Oitenta c cinco mil. oitocentos e vinte c sete 
reais e novcnl3 c tr~s centavos). Abertun: 30/0412014 is t4hJO. 

WALTtR TENAN 
Prcfcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 4/2014 

Contrat:~ç~o de Empresa parn rcfonna da Unidade Básic<~ de 
Saúde "C~omlro Social Rural Doutor Robe rto O!iório Sarai\'a de AI· 

~l~~daf·l:r3Óx;:~i~l ted~g~4. ~ ~~&~~~~ d: 3e~n~~i~~~- ~~r Ir~~~ 
da Prefeitura Municip::~.l.localizado na Rua Guilhenne SchirTer, n° 67, 
em Porto Amazonas, Estado do P;t.r.má, ''llior global mãximo RS 
196.073.70. Pasl:l Técnie"' com inteiro teor do Edital c scus res
pectivos anexos poderi ser ex .. minada no endereço acima indicado 
em hor.irio de expediente ou atnvCs do sitc: www.ponoamazo
na.s.pr.gov.br. 1nfonnaçõcs através do telcfonc:lfax OXX 42 3256 1122 
ou e·mail:compra.s@porto.o~maz.onas.pr.gov.br. 

Porto Amazonas. lO de abril de 2014. 
JULIANA RIBATSKI 

Prt"sidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

EXTRATO DE CONTRATO N• 64/2014 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 3 1/20t4 . 
CONTRATAI>'TE: MUNICIPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 7S.963.2S6/000I.OI . 
CONTRATADO: BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIA LT
DA 
CNPJ.: 79.766.887/0001-83 
VALOR TOTAL: RS 7.980,00 (Sete Mil. Nove«ntos c Oitenu 
Rc.o~is) 
ASSINATURA: 04/Q4/20t4. , 
PRAZO Dll VALIDADE: 04/0412014 A 31/1212014 
FORO; Comarca de Rebouças. 
(A) IIENLY KEY SlllMIZU 
Representante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 9/20 14 

Objeto: Execução, sob regime de ernprcitad! por preço glo
bal, bpo de menor preço, a preços fixos. da (mplantação de 09 (nove) 
Aeademi:u ao Ar Livre em diferentes loc:aiJ do Municio de Ro-
1indi:~. 

Tipo: Menor Preço global. 
Dota de Abcnun: 07/0S/2014 às 14h00min. 
P1v.0 de Execução: 60 (sesscnt:s) dia.~. contado$ d3 data 

estipulada na ordem d~.: serviço. 
Preço Máximo Glob:.l: RS 290.966,41 (duzentos c noventa 

mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenro e um centavos). 
Disponibilidade do Edital: No sitc: dn Prefeitura do Mu

nielpio de Rol5.ndio, Pnr:má, w'vw.ro landia.pr.gov.br. O licitlltlte que 
requerer o Edital em cópia. dever:i etCtuar o pnaamento no valor de 
RS I 0,00 (de-l), referente a reproduçao em fotocópia ou mídia, ntrnvés 
de gu ia emitida pelo setor de tributaç;lo do município. 

Visita Técnica: A proponente deverá ::li,~Cndar visil!l técnica 
ao loca l <b obra, na Sceret3ria de Planejamento do Município, no 
horário das 13:00 âJ 17:00 horu. de sc,unda a sexta-feir.l, atr.avés 
dos telefones (43) 32SS-8607 e (43) 32SS-863S, a qual devcri ser 
rc::ali~<b :acê o dia 05/0512014. 

Informações: Alr.lvés do lelefone (43) 3255·8616. no hor.irio 
das 12:00 õs 18:00. ou atr,vés do e-mail licil:tC:~o@rolan· 
dia.pr.gov.br. 

Rol:lndi::~., li de abril de 2014. 
JOSÉ TKACZUK JUNIOR 

Sccrct:irio de Compras. Licitações c Património 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 

PREc1"ci5:>R~:E~~IJt~~~J/2014 
O Municlpio de São Jo:o;~ da. Bo:a Vista-PR toma público que 

(;u;i rnliza.r 03 sede da Prefeitura Municipal, processo licit:stório na 
mocblid:.de Prt&ào Prcscnci:1l que tem por objeto. "Aquisição de 
Carre~:adcin Frontal Pantogcifica, não tubular, capacidade mínima de 
carregamento de 500Kg, confonnc ajuste no Plano de Trabalho do 

!SSN 1677-7069 251 

Contrato de Repasse n• 0370990-99/2011/MAPNCAIXA". O rece
bimento dos envelopes se d:tr.i no din 30/04/2014, à p3.rtir ®s 
09h00min c a abertura dos mesmos scrã realizada na mesma datD:, 
pontua. lmcnte ãs IOhOOmin. Maiores esclarecimentos podcrUo ser ob
tidos no Edifício d3 l)rcfciturn Municipal, no horário comercial, pelo 
fone: : (043) 3565·1252, ou 3\ravés do c-mail: licit:.prru
jbv@yahoo.com.br. 

S3o Jose ch Bo:1 Vista. 9 de abril de 2014. 
WILLYS MANOEL BARBOSA 

Prcgocaro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL 

PREGÃt~::~~&~lc!ó~:'f;~4- F.M.S. 

OBJETO: Aquboição de mõvei~ c cquip;~me:ntos destinados a 
adequllç3o do CAPS • Centro de Atenção P.sicos~oci:tl, de acordo com 
:1.5 especificações constantes no Anexo I do EdiLal, atr:wés de recursos 
do Incentivo no Cwteio dos Centros de Atcnç3o Psicossocial, em 
confonnidndc com 3 solicit:~o d3 Secretaria Municipal de Saúde. 

TIPO DA LICrTAÇAO: Menor Preço Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia IS de abril de 

2014 até ~s 08:30 horas do dia 21 de março de 2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:3 I horn até is 

10:00 horas do dia 29 de nbri l de 2014. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: las 14:00 

hoi':)S do di:~. 29 de abril de 2014. 
REFER!:NCIA DE TEMPO: p.,. todas as n:fcrêncios de 

tempo scri observado o horirio de Br.asilia (DF). 

~o;:g;~ ~~~i~:::ri~~C::d;i~~m:e;~;c~~t~ica, por 
meio da INTERNET, mediante condições de scg.ur:mça • cripto~fia 
c autc:nl icnçJo • em todas as su:t.S f:tSell atr.avés do Sü:tcm:. de Prc:g::1o 
Eletrônico (lieitaçil<s) do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 
BRASIL • Decretos n."s 509/2011 e 313/2014 e Leis Feder31 n.-s 
IO.S20/2002 c 8.666/93. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 3012014- P.M.S.M.S 

OBJETO: A presente \ici\.ação tem por objeto a aquisiç:3.o de 
mobili~riOl e equip:1mentos par:a impl:ml:a~o da Escolll de Ensino 
Infantil Tipo C. do Progr:1mo: FNDE • Proinfãncia, loc::~lizada no 
Loteamento Bairro dos Francos, conforme Tenno de Compromisso 
PAR n: 22784, de :leordo com as cspccific:aç:õcs constanleS no Anexo 
t do Edital c Manual Descritivo do FNDE. confonnc 1olicitaçlo da 
Sccrc:t3ria Municipal Educaç~o c CultuD. 

TIPO DA LICITAÇAO: Menor Preço Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dia IS de abril de 

2014 até à$ 08:30 horas do dia 29 de abril de 2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:3 I hom até is 

11:30 horJS do dio 29 de •bril de 2014. 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: iLs 14:00 

horas do dia 29 de abril de 2014. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: P:~ra todas as refcr~ncias de 

tempo será observado o bor.irío de Brasilia (DF). 

~0ir~~:o ~~~~i~~~~râ~~~~~~:d;i~~"':e!~~c~~tfi·ca, por 
meio d:a Il"ff'ERNET. mediante: condiçoo de segur-ança • cnptou:afia 
c: 3utenti~ç5o • em tod.u u suas filSes 3lr.lvés do Sistema de Pregao 
Eletrônico (licitaçücs) do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO 
BRASIL • Decretos n:s 50912011 c 31212014 e leis Fc:dcr.al n:s 
IO.S20/2002 e 8.666/93. 

Srio Mateus do Sul. lO de 3bril de 2014. 
CLOVIS GENESIO LEDUR 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO 

EXTRATO DO CONTRATO N• 239/2014-PMT 

CONTRATANTE: Municipio de Tolcdo e Contnt~da: M. A. 
B:aggio e Cia Ltda. OBJETO: Fornecimento c uutalação de sistema 
de monitoramento p:aro a Pr3ça dos Esportes c da Cultura, localizad1 
n3 Rua. Ledi fischcr M3as, esquina com 3 Rua Genc:r:~.l C:trub:arro. no 
Bairro J;~rdim Europa /Améric3, ncslc municírio de Tolcdo, de acordo 
com o Tem\0 de Compromisso n• 0363463-6612011/ Ministério <b 
Cultur:a /CAIXA. VALOR: RS 14.800.00 (quatorze mil c oatocentos 
reais). Connto firmado em 20 de nwço de 2014. de acordo com os 
eonclusõc::s do processo de licitação na mo(b.licbde de Tomada de 
Preços n• 00312014. DATA DE ASSINATURA: 20 de março de 
2014. 

No Aviso de Lieil:lçio, publicado no Jom3\ do Oeste ~ 
Cid3dc de Tolcdo, Jornal Q ParaniL, Diário Olicial do Estado. Diário 
Oficial da Uni5o c no c Orgão Oficial eletrônico do Municipio de 
Tolcdo no dia 10 de Abril de 2014. constatou-se a existência de 
equivoco no \'3lor máximo da liciuçào. tomando-se nc~cssári:J. :a 
scguinlc corrcç!lo, (]c modo que: ONDE SE LE.: PREGAO PRE· 
SENCIAL N" 071/2014/ VALOR MÁXIMO: RS SS6.918.68 (qui
nhentos c oitenta e seis mil e no,·eeentos e dezoito mil c sessenu e 
oito centavos). LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL N" 071120141 
VALOR MÁXIMO: RS 585.888,68 (quinhentos c oitcnt:a c cinco mil 
oitocentos c oitenta e oito reais c sessenta e oito centavos). O(s) 

Este documenlo pode ser verific:ado no endereço eletrônico hup://www.in.~.bd'~. 
pelo código 00032014041400276 

Documcn10 ::assinado digiulmcntc eonfonnc: MP nt 2.2()().2 de 2410812001. que instirui a 
lnfracstnltura de Chaves Públicas Brasileira • ICP·Br.uil. 
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I Morretes 

HOMOLOGAÇÃO 
PROCEDIMENTO LICITATORIO N' 43/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N' 25/2014 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS E 
PORTAL PARA A XXXI FESTA FEIRA AGRICOLA E ARTESANAL DE 
MORRETES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I - TERMO DE REFER~NCIA. 
Com base nas informações constantes do Procedimento Licitatório N'. 
043/2014 e P regão Presencial N'. 25/2014, por força do inciso IV, art. 7' 
do Decreto 3.555/2000. HOMOLOGA o procedimento licitatório 
epigrafado. 
Considerando o julgamento das propostas, lances e habilitação 
realizada pela pregoeira assim adjudicada em sessão: 
FORN ECEDOR: 
JM SERVIÇOS INTEGRADOS L TOA - EPP 
CNPJ N' 05.120.343/0001 -03 
NO VALOR DE R$ 31.999,00 (TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E 
NOVENTA E NOVE REAIS) 
Por fim, fica expressamente convocada a proponente acima classificada, 
para a assinatura do respectivo termo contratual, nos termos do art. 64 
caput do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Morretes, 10 de Abril de 2014. 
HELDER TEÓF/LO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal De Morretes 

R$ 168,00 • 3186512014 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

PROCESSO LICITATORIO n' 010/2014 
Edital de Credenciamento 

N' 001/2014- PMNC 
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para contratação de 
Laboratório de Análises Clinicas para realização de exames. conforme 
especificação em edital. 
PER.ÍODO: lO de abril à 05 de maio/2014 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 05 de Maio de 
2.0 14. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paranâ. 

A Pasta com intc.!iro tl!or do Edital, anexos c informações 
poderão ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, junto a D iv isão de Licitação, no horário das 9:00 
as li :00 Hs e das 14 :00 às 17:00 Hs. 
Email: nmncantu@ií!.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu Estado do Paraná 08 de Abril de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 168,00 • 3160812014 

PREFEITURA MUNICiPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANA 

CNPJ n" 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

PROCESSO LICITATORIO n' 01112014 

PREGÃO, na forma Presencial 

N' 004/2014 - PMNC 

OBJETO: Aquisição de Oleo diesel para abastecimento de 
máquinas e caminhões (convêruo trafegabilidade), conforme 
especificação em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) P.o~• ~" "" '")Q M,.. A k .. ;l ...lo 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

SEDU/PARANACIDADE · PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 00512014. 

O MUNICÍPIO de NOVA CAi..,TU, toma público que às 14:00 (quatorze) 

horas do dia 28 (vinte e oito) de ABRIL de 2.014, na da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu, Estado do Paraná, realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO 

RODOVIÁRIO de acordo comes ecifica ões do edital. 

LOTE 

OI 

OBJETO 

Caminhão Coletor 

Com actador de Lixo 

QUANTJ 

·DADE 

OI 

VALOR 

TOTAL R$ 

243.300,00 

PRAZO 

(DIAS) 

60 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, n1odelos c anexos poderão 

ser solicitados junto ao Pregoeiro e a Comissão de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, Paraná, Brasil- Telefone : (044) 3527-1363 . 

Fax: (044) 3527·1363 · E· mail pmncantu@ig.com.br. A Pasta Técnica, 

com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos. 

poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Bahia, n' 85 . CEP 87330· 

000 Nova Cantu · Paraná, das 8:00 às 17:00 horas. 

Nova Cantu, Paranã, 08 de Abril de 2014. 

PREGOEIRO 

Comissão de Licitações. 

I Palmital 

AVISO DE LICITACÃO 
CONCORRÊNCIA n' 002/2014 

R$ 216,00 • 3155512014 

Procedimento Licitatório ne 067/2014 
O Município de Pahnitai-PR. Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 
n" 8.666. de 21 de junho de 1993. com alterações posteriores, c demais nonnas 
regulamentares aplicáveis à espécie. comunica que realizará licitação confonnc 
as seguintes especificações: 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA· 
ÇÀO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO 
DE PALMITAL- PR, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. CONFORME 
AS CONDIÇÓES GERAIS E ESPECTFICAÇÓES CONSTANTES NO ANEXO L 
DATA DE ABERTURA: 15 de Maio de 2014 às 09:00 horas 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR GLOBAL(INCLUINDO OS SEIS ITENS): R$ 408.100.00 (Quatrocentos 
e Oito Mil e Cem Reais). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no si te www.palmital.pr.gov. 
br. também podendo ser retirados na sede da Prefeimra Municipal de Palmital. sito à 
Rua Moisés Lupion n'lOOI - Centro, em Palmital- Paraná. Fone: (42) 3657- 1222. 
de segunda ã sexta. feira. no horãrio de expediente. 

Palmitai/PR. lO de Abril de 201 4. 

I Palotina 

DARCI JOSÉ ZOLANDEK 
Prefeito Municipal 

R$ 168,00 · 3227312014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTJNA 
AVISO DE I..ICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 00412014 - PMP 

2.014, na sala de reuniões do Paço Municip 

A Pasta com inteiro teor do I DOCUMENT O CERTIFICADO 
-.!A toma público que fará realizar, ãs 10:00 
ano de 2014, na RUA ALDIR PEDRON n' 

.ná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para 
:MPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
:o EM VIA URBANA COM SERVIÇOS DE 
~GEM DE PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, 
BUQ. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 
E PLACA DE OBRA , sob regime de 

poderão ser solicita.dos na PREFEITURJ 
CANTU- PARANA, junto a Divisão de l 
às 11:00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. 
Email: omncanturãl.irr.com.br 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1 281 

Nova Cantu, Estado do 

AIRTON ANTONIO A - Prefeito Munici1 ---

CÓDIGO L OCALIZADOR: 
662614 153 

Documento emitido em 1110412014 08:46:44. 

Diário Oficial C 
N°9185l11 / 

Para verificar a autentfcida 

~~inW~~~ 
... ·-~· .... 1 CBUQ. 

rc o. da(s) se intc s) obra s): 

10.758.00 m2 

execução 
(dias) 

90 
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Rua Morcclino AlveJO de AlcUntnro.133 
CNPJ 16.970.37$/0001-46 
AV ISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 023120 14-PMSf 
Objeto: Aquisiçllo tlc f.<Juipumcnto~ de lnrurmót il;a, 
Equipamctu us par-.s -.;)crirório ..: Eletrodoméstico;.,, Dala 
24/04/20 14. Abertura 10:00 hs lnformnçc.ks 
con\!'llcmcnuu·e.-c; c nqui siçiln do Edil.o.l. rodcrao ~cr 

:;~.dquiridus no Setor de UcitaçJn d:'l P.M.Sto ln:.\cio. F'on ..: 
( 044 ) 352.1222. 
Sto ln:i.cio Pr. 09 de Abril de 2.014 . 

C IRO YUJI KOGA 
Pn: ociro 

PREFEITURA QE ~ANTO INACI O 
Rua M:~rcclino AI""-"> de AlcúnLDru.IJJ 

CNPJ 76.970.3151000 1-46 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRUSENCIAL N' 024/2014-PMSI 
Objeto: Aq uis iç.Ao de Pneus, C:im:u"':l de :&r, Protetor, 
Serviços dc allnhnm~:n to t: bal;:mcl.!:llllento. D:ua 
24/04/20 14. Abcrturn 14:00 hs lnform~çõcs: 
complcmcntorcs c pquisiçG:o do Edit31, podcrlo ser 
adquiridas no Setor de ticil:lç.flo da P.M.Sto Jn(lcio. Fonc 
( 044) 352.1 222 . 
Sto Inácio Pr. 09 de Abril de 2.014. 

C IRO YUJI KOGA 
Prc oeiro 

M\JJoiiCiriO O'! ~OVA CAI'ITU 
SEDtJII"AI'LANACI DAOE • f'AM 

EDITAL I)E l'tttCÃO PRE.St.NClAL N" ot!Yle14. 

000 No"' C"ellN. "'-M. 4u 1:00 l1 11!00 ~ •• 
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Comunle.amos Que faltou o ~tem ~o. 1'10 EOITo\L DE CONVOCAÇÃO 
0E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 00 HOSPITAL E MATERNIDADE 
MARINGA SIA, publicado riOS d~s 02, 03 e 1M de Abri de 20U r10 
JORNAL O DIÁRIO DO NORTE 00 PARANÁ e n.a lmpr.nM Oftd.l do 
Estado, nas mesmas dat<ls. 

4) Elel~lo doe membro• do Co neelho de Admlnletraçlo par• o trtl nlo 
de 201"12017(rudequ açlo). 

PRfFUTURA HUNICPAL DfTAPElARA 
AVISO OE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESEHCAL N°. Oll/2014 
PROC!SSO AOH!HISIUTI\'0 N°. 057/2014 

Prtgooi'o Ofioal <b ltJiicipóo de Topojor>/P9.. no ... das IC1iiuóçõos que I>< foram 
ar('""" polo """"' rf'. 002, de 06 de jwiro de 201~ -do OMSào de 
Ucbçloo'-'<, flzgbo'~l<-ibw olioGçionomodolidaCo 
PrOQio- ... Oll/2lll4, -I ~de9in<rosoir.erlióos(Qnle5~ 
--~(-~f)OI>O-dos-~o 

de &hDçõo l:tanli do O<ricfpaf de Topojoro, Cllnl<>ft ospociQçiies 
noTonnode Rtf!rif<y -Aooo W <b &IQLO...- desttA•iso 

...,...,....1 no elo 28 de 111<1 de 2014, is 14h(l()njn, o ..n ro;il><z'"""'"' 1 1.!1 
Ftdenlrf'.I0520/02,o0oaelo~rf'.OOIJ06,oz"""'''~
ilai.!IFtdenlrf'.l666/9l,..,j11.,...,cfos"'"""ro;ru•pra..;sao...,. 
-" ~ n.o SedtAd<Nnistr>'J/1 do Prtf•'tln M~de Tlfl0jo~,P,:o 
, Dovls!o de Ucitoçãoo '""'x\"J'~:J'~~~lf~~· 201< 

Pr"JJ'Óro OlldO 

AVISO DE UCITAÇÃO - CHNMOA PÚBLICA N.' 00112(114 • Toma 
püblico a reaúaçáo no periodo de 1W412014 a 14105/2014. no hcririo 
das 08h»rin. às 11h30min. e das 13hl0min. às 17h00. a Chamada 
PiNca N.' 00112014 Obje(o: AQUISIÇÃO DE G~NEROS 
ALIMENTicfOS (NÃO PERECivEJS) DIRETO 00 PRODUTOR RURAL 
PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOlAR NO ANO DE 
2014 • SECRETARIA DA EOUCAÇÁO-SECED. RECURSOS 
PRÓI'RIDSIFNOE-MERENDA PROG. NAC. ALIM. ESC O Edial 
wnplelo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefenura 
Municipal de Campo Mourão-Pr, no Oepar1amenlo de Suprimenlo.s, Rua 
Brasil. 1407- Cenlro ·lei. (44)3518· 1178, FI</. (44)3518·1182, a par1it 
da publicação desle aviso. no hotáno das 08h30 às 11h30min, e das 
13h30min., às 17h00. Campo Mourão, 08 de abri de 2014. Luiz 
Fernando de Alme:da • Presidente da Coolisdo de Ucrtação. 
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PROCESSO LICITATORIO No 011/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2014 
ABERTURA: 28/ABRIL/2014 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 28 de Abril do ano de 2.014, 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 
Combustível, para abastecimento de máquinas e caminhões, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - COMBUSTÍVEIS· 

lTEM. QTDADE UNIDADE PRODUTO 
01 35.087,70 Litros ÓLEO DIESEL 

(Trinta e Cinco Mil, 
Oitenta e Sete) 

1.2 - Os produtos acima especificados serão retirados/solicitados/entregues de forma 
parcelada, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova 
Cantu, de acordo com a necessidade, em local designado pelo Licitante. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão pa11icipar 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 
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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. 

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 - HABILITAÇÂO, 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; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 

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); 
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f) 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; 

e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada). 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (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 
HORÁIUO: 

5- DA PROPOSTA- ENVELOPE n° 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 
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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 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

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 10% (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: 

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 



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: 

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 
Recursos destinados ao Transporte Escolar. 

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 1 o o (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 
0507123610188-2020-33.90.30 i cultura 



10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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 
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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. 

13.3- 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-mail. 

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 21106/93 e suas alterações. 

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. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 08 de Abril de 2014. 

ASS. COMPRAS E LI ClT AÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca otuy .... -·; 

Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 "'-c,,:;,. __ • )/ 
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 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 011/2014 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 004/2014- 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 2014. 



PARA: 

Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-0 
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 

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 011/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2014 

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° 004/2014, 

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 
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Prefeitura Municipal de Nova C~tlt 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0()Q_ J 

PARA: 

CNPJ N.O 77.845.394/0001 -03 - Fone (044} 3527-1281- Fone Fax (044} 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 004/2014 

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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

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 

(MODELO ANEXO IVl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2014 

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 



(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 011/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2014 

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 C~rlt~:_-_-:_~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-~~0'-"' x«-

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 011/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2014 

Objeto: Aquisição de Combustível (óleo diesel) para abastecimento de máquinas e 
caminhões. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ____!d~e~------ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO - SEAB 

NÚCLEO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO 

OFICÍO n' 023/2014 NRCMO 

Campo Mourão, 21 de fevereiro de 2014. 

Referente: CV- N° 440/2013- SID 11.867.381-6 

Prezado Senhor, 

No ano de 2013 formalizamos Termo de Convênio para a implantação do Projeto de 

Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais por meio do apoio financeiro à aquisição de 

óleo diesel, como a liberação do recurso tem previsão de ocorrer agora no inicio de 2014 e o valor 

unitário do produto está maior que o orçado à época da elaboração do projeto e plano de trabalho, 

poderá haver dificuldade na aquisição do óleo diesel. Caso está situação se confirme a Prefeitura 

poderá optar por duas alternativas descritas na sequência, sendo que ambas necessitam da 

formalização de Aditivo ao Termo de Convênio. 

I") O município poderá oferecer contrapartida financeira para complementar a aquisição do 

volume de óleo diesel exposto no Plano de Trabalho. Neste caso, é importante salientar que o 

recurso que cabe ao município deve ser depositado na conta-corrente do convênio no mesmo 

instante que houver o depósito por esta SEAB; 

2") Pode-se readequar os trechos a serem recuperados, por exemplo diminuindo a 

quilometragem do projeto original. Para esta alternativa, deve-se apresentar a documentação da 

licitação "deserta" ou 03 (três) orçamentos que demonstrem o valor atual do óleo diesel. Há também 

a necessidade de parecer técnico do Instituto EMATER quanto a esta readequação, por meio da 

elaboração de novo Relatório de Vistoria Inicial (R VI). 

Para os casos supracitados deverá ser encaminhado ao Núcleo Regional da SEAB de Campo 

Mourão a seguinte documentação: 

- Oficio do Prefeito, endereçado ao Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, 
Sr. Norberto Anacleto Ortigara, expondo a situação de forma detalhada; 

- Certidões de regularidade do Município (relação anexa); 

-Parecer Técnico do EMA TER e novo RVJ (caso opte pela diminuição do quantitativo a ser[\~. , 

' Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento- SEAB - Núcleo Regional de Campo Mourão 
Av. João Bento, 1899- Centro- CEP: 87.300-030- Campo Mourão (PR) Fone/fax: (44) 3525-1410 
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PARANÃ 
GOVERNO DO ESTADO 

executado); 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO - SEAB 

NÚCLEO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO 

-Novo Plano de Trabalho com as alterações em pleito (diminuição do quantitativo a ser 
executado ou complementação financeira - contrapartida). 

Nos colocamos ao vosso inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao 

mesmo tempo em que apresentamos nossas considerações. 

Atenciosamente, 

Ao 
Exmo. Sr. 
AIRTON AGNOLIN 

/ 

.
/

/ 

/// J.o·. 
J~~;~: B~rbosa Rissardo 
Chefe da SEAB do NR Campo Mourão 

(44) 3525-1410 (44) 9118-9365 
joaoricardo@seab.pr.gov.br 

M.D. Prefeito de Nova Cantu- PR 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento- SEAB - Núcleo Regional de Campo Mourão 
Av. João Bento, 1899- Centro- CEP: 87.300-030- Campo Mourão (PR) Fone/fax: (44) 3525-1410 



GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO - SEAB 

NÚCLEO REGIONAL DE CAMPO MOURÃO 

RELAÇÃO DE CERTIDÕES NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DE 
ADITIVO A TERMOS DE CONVÊNIO 

-Certidão de Regularidade de Tributos Federais- Receita Federal e PGFN (Lei 15608/2007- Art 
136, III); 

-Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais- Secretaria da Fazenda do PR. (Lei 15608/2007 -
Art. 136, III); 

' -Certidão de Regularidade LRF- Secretaria da Fazenda do PR. (Lei 15608/2007 -Art. 136, 111) = 

Certidão Negativa de Transferências Voluntárias; 

-Certidão Negativa/Liberatória expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do PR (Lei 15608/07-
Art. 138); 

-Certidão Negativa de Débito Trabalhista- CNDT (Lei 12.440/20 li -Art. 642-A); 

-Certificado de Regularidade Previdenciária- CND /INSS. (Lei 1560812007- Art. 136, IV); 

-Certificado de Regularidade do FGTS CEF I CRF-FGTS. (Lei 15608/2007- Art. 136, IV). 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB -Núcleo Regional de Campo Mourão 
Av. João Bento, 1899- Centro- CEP: 87.300-030- Campo Mourão (PR) Fone/fax: (44) 3525-1410 


