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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia 0° 85 - Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

E-mail: pnmcantu@hotmaii.com ou pmncantu@i!l.com.br 

HOMOLOGAS:..ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 006/2015 - Edital 
de Pregão, na forma presencial no 00112015, para aquisição de Combustíveis, conforme 
especificação no Edital. 

ÍTEM 
OI 

02 

03 

04 

05 

Toma-se pública a Homologação do processo Iicitatório em epígrafe à Empresa: 

QTDDE ESPECIFICAÇÃO 
220.000 Oleo Diesel 
Lts. 

40.000 Oleo Diesel - S-10 
Lts. 

20.000 Gasolina Comum 

Lts. 

10.000 Gasolina Aditivada 

Lts. 

10.000 Alcool 
Lts. 

VENCEDOR VALOR 
COMERCIO DE DERIVADOS 
PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 

DE UNIT. R$-2,79 

CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-613.800,00 

COMERCIO DE DERIVADOS DE UNIT. R$-2,95 
PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-118.000,00 

COMERCIO DE DERIVADOS DE UNIT. R$-3,48 
PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-69.600,00 

COMERCIO DE DERIVADOS 
PETRÓLEO BÓRGIO L TDA 

DE UNIT. R$-3,58 

CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-35.800,00 

COMERCIO DE DERIVADOS DE UNIT. R$-2,20 
PETRÓLEO BÓRGIO L TDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 R$-22.000,00 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Março de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CA 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.con1 ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório no 010/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 004/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 02 de 

Março de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Março de 2.015. 

( 
) I ) J 

1%~~~\; "-~ 
Br. DIVONSIR Gli(lFF 

l 
OAB-PR no 4.0'58 

Assessor Jurídico 
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REF: PROCESSO LICITATÓRJO N° 010/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 004/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa, conforme segue:: 
LOTEN•ot 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
OI 220.000 Óleo Diesel COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNJT. R$-2,79 

Lts. LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-613 .800,00 

02 40.000 Óleo Diesel- S-1 O COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO UNIT. R$-2,95 
Lts. LTDA 

Ci'JPJ 80.846.595/0001-30 R$-118.000,00 

03 20.000 Gasolina Comum COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT. R$-3,48 

Lts. LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-69.600,00 

04 10.000 Gasolina Aditivada COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNlT R$-3,58 

Lts. LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-35.800,00 

05 10.000 Alcool COMERCIO DE DERJV ADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT. R$-2,20 

Lts. LIDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-22.000,00 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se smta preJudicada. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 03 de Março de 2.015. 

PUBLICADO EM /~I tJ3J /f' -
JORt -:-í,(}tfu >UA o/o J;"~ /~01 
EDIÇ dos6. ~_o_'!_ 
RESPüNSAVE~-~~ --
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Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 010/2015 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 004/2015 
Às 10:00 hs (dez horas) do dia 02 de Março de 201 5, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova 

Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Sr. Vanderlei Esser, os membros da 
equipe de apoio designados pela Portaria n° 002/2015, e membros da Comissão de Licitações, com a finalidade de 
proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição 
de Combustíveis, para abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como participantes as empresas: 

EMPRESA I CNPJ REPRESENTANTE I CREDENCIADO 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L IDA JOAO LUIZ BORGIO 
CNPJ 80.846.595/0001-30 RG 3 .057. 123-I 

.. 
Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° O 1 e 02 dos participantes, e deu 

início ao certame com a abertura dos envelopes das propostas de preços. Os preços apresentados pelas empresas 
participantes, foram os seguintes: 

LOTE No OI (ÚNICO) - COMBUSTÍVEIS 
I te Objeto Proponente Proposta preços/ 
m vencedora (R$) 
no 
01 220.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta 

ÓLEO DIESEL BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-
CNPJ 80.846.595/0001-30 2,88 

02 40.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta 
ÓLEO DIESEL S-10 BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-

(aditivado) CNPJ 80.846.595/0001-30 3,00 

03 20.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta 
GASOLINA BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-

CNPJ 80.846.595/000I -30 3,58 

04 10.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta 
GASOLINA Aditivada BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-

CNPJ 80.846.595/0001 -30 3,59 

05 10.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta 
ÁLCOOL BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-

CNP J 80.846.595/000 I -30 2,30 

Tendo em vista que os preços apresentados nas propostas das empresas participantes (escritas e lances 
verbais), estando dentro do preço de comércio praticado e dentro dos limites máximos fixados em edital, os preços 
declarados vencedores na licitação - Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

LOTE N° OI COMBUSTÍVEIS -

01 220.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
ÓLEO DIESEL BÓRGIO LTDA Lance/Proposta 

CNPJ 80.846.595/0001-30 Verbal VENCEDOR 
R$-2,79 

02 40.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
ÓLEO DIESEL S-10 BÓRGIO LTDA Lance/Proposta 

(aditivado) CNPJ 80.846.595/0001-30 Verbal 
VENCEDOR 

R$-2,95 

03 20.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
GASOLINA BÓRGIO LTDA Lance/Proposta 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 Verbal 



Prefeitura Municipal de Nova 

VENCEDOR 
R$-3,48 

04 10.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
GASOLINA Aditivada BÓRGIO LTDA Lance/Proposta 

CNPJ 80.846.595/0001-30 Verbal 
VENCEDOR 

R$-3,58 
05 10.000 LITROS DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

ÁLCOOL BÓRGIO LTDA Lance/Proposta 
CNPJ 80.846.595/0001-30 Verbal 

VENCEDOR 
R$-2,20 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das empresas e os 
repassou aos participantes, que após a apreciação e análise, verificou-se em conformidade com as exigências fixadas 
em edital. 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor valor, o pregoeiro declarou que o 
preço descrito acima seria o resultado da negociação/proposta final, referente a licitação em epígrafe. 

Os prazos recursais deste processo licitatório obedecerá as normas contidas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02-
Lei das Licitações e Pregão. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 

demais presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Março de 2.015. 

Pregoeiro · 

COMÉRCIO DE DERIVA S DE PETRÓLEO BÓRGIO L TDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 



ÍTEM 

01 

02 

03 

04 

os 

POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 

Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Á Comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ref.: Processo Li citatório Nº 010/2015 
Edital de pregão, na forma presencial, Nº 004/2015 

QUANTIDADE UNIDADE PREÇO POR PRODUTO VALOR TOTAL DO 
LITRO PRODUTO LICITADO 

220.000 Utros 2,88 Óleo Diesel 633.600,00 
(Duzentos e (Comum) 
vinte Mil) 

40.000 Utros 3,00 Óleo Diesel 5-10 120.000,00 
(Quarenta Mil) (Aditivado) 

20.000 (Vinte Utros 3,58 Gasolina Comum 71.600,00 
Mil) 

10.000 (Dez Mil) Utros 3,59 Gasolina Aditivada 36.000,00 

10.000 (Dez Mil) Utros 2,30 Álcool (Etanol) 23.000,00 

Valor Total: 884.100,00 

A presente proposta tem validade de 60 ( sessenta dias a contar da presente data). 

Nova cantu-Paraná, 02 de março de 201~3-01 

COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA. 

~À~ f:. Kaciano Luis ~i Borgio 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 004/2015- PMNC. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório# sob a modalidade- PREGÃO, na 

Forma Presencial no 004/2015, instaurado peJo 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. 

Em ~de Marco de 2015. 

Kac~i Borgio 
CPF: 038.040.849-07 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICtTATÓRIO (LICITAÇÃO) N• 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n• 004/2015- PMNC. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma 

Presencial n• 004/2015 instaurado pelo Município de Nova cantu, que a 

empresa proponente, não emprega menores de 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 Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da lei FederaJ 

8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Em ~ de Marco de 2015. 

çB~) 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 004/2015- PMNC. 

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 004/2015 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. 

Kaciano luis mari Borgio 
CPF: 038.040.849-07 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO} N• 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n• 004/2015- PMNC. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na 
qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade
PREGÃO, na Forma Presencial n• 004/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece a todos os termos da 
licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objetivo da licitação, declarando ainda que preencha 
todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Em 02 de Marco de 2015. 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNP J: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial no OQ4/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 004/2015- PMNC. 

Kaciano L mari Borgio 
CPF: 040.038.849-07 



POSTO BORGIO 
COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Av. Cantu, 625, Nova Cantu-Paraná 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 004/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a) Kaciano Luis Demarl Borcio portador (a) da Cédula de identidade 
sob no. 7.537.695·2 SSP/Pr e CPF/ MF no. 038.040.849=07. a participar 
do procedimento licitatório sob o modalidade 
S6cio Proprietário , instaurando por este Departamento de 
Compras. 

Na quantidade de representantes legal da 
empresa CQMEROo Q;ERIYAQO PEJROLEO BQRGIO LTOA outorga-se ao acima 
credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

Em 02 de Marco de 2015. 



02/03/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

80.846.595/0001-30 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

POSTO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

47.31-8-00 ·Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00 • Comércio varejista de lubrificantes 

DATA DE ABERTURA 

23/08/1988 

49.30-2-02 ·Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
45.30-7-05 ·Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.20-0-05 ·Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
45.20-0-06 ·Serviços de borracharia para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 

206·2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 
NÚMERO 

797 
COMPLEMENTO 

SALA O 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

NOVACANTU 

TELEFONE 

UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRONICO 

emanuelguerreiro@uol.com.br {44) 3527-1263/ {44) 3527-1232 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***"* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 02/03/2015 às 10:14:00 (data e hora de Brasília}. 

I Consulta QSA I Capital Social I 

http://www .receita.fazenda.gov. br/prepararlm pressao/lm pri m ePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 
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02/03/2015 

'!Ih M!.ii·• Mj.Jib;M 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 80846595I0001-30 

Razão Social: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Nome fantasia:POSTO BORGIO 
Endereço: AV CANTU SIN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-

000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/ 02/2015 a 17/ 03/ 2015 

Certificação Número: 2015021604481232541209 

Informação obtida em 02/03/ 2015, às 10:13:34. 

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

htt.ps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5360669&VARPessoa=5360669&VARUf=PR&VARinscr ... 1/1 



02/0312015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art . 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita.fazenda. gov. br> ou <http://www. pgfn .fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:11 :35 do dia 02/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/08/2015. 
Código de controle da certidão: 99CB.1AAC.80FD.95E2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/AplicacoesiATSPOICertidao/CndConjuntalnteriEmiteCertidaolnternet.asp?ni=80846595000130&passagens=1&tipo=1 111 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 80.846.595/0001- 30 
Certidão n°: 83857477/2015 
Expedição: 02/03/2015, às 10:12 :25 
Val idade : 28 / 08 / 2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E 
FILI AIS), inscrito(a ) no CNPJ sob o no 80.846 . 595/0001 -30 , NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 14 7 0 /20 11 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de respo n sabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua lizado s até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa j urídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi liais. 
A aceitação desta c e r t idão co ndiciona-se à verificação de sua 
autentic i dade no porta l do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes per ante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada e m julgado ou em 
acordos judicia is trabalhistas, i nclusive no concernente aos 
re colh imentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a reco l himentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões : cndt@tst . jus . br 



li 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Stcrtt.trte de P'lztndl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012908558-50 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.846.595/0001-30 
Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de1 

Válida até 30/06/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

EmiYdo vlslntemet Pabllca (02/0312015 10:11:09) 



PREFEITURA MUN!CIP AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
~~~J~~:VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 

PREGÃO, na fonna Presencial n• 004/20 l5 _ PMNC 
##TEX OBJETO· A · · · qulslção de Combustíveis (Frota M · · 
conforme especificações em edital umc1pal), 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 02 de 
na sala de reu~iões do Paço Municipal, em Nova Can:~~~~~á- 2.0 15, 
A Pasta com mte1ro teor do Ed't 1 · ' ' · solicitad~s na PREFEITURA ~Ú~~~~~~ mDf<Eonnações pod•rão ser 
PARANA, · . . NOVA CA1HU
Hs e d J~nto ~ DIVIsão de Licitação, no horário das 9:00 às 1 J·OO 

1
281 as I4.00 as l7:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - . ·i7-

- pmncantu@1g.com.br. • · 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2 O 15 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN . . 
## Prefeito Municipal 

· .. ' 
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6" feira 113/Fev/2015 - Edição n° 9392 DiárioQFICJALParaná 
Comfrcl•. lndUttrl• r: Suvlc:o• 

EXTRATOS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 005/2015 PREGÃO 
PRESENCIAL N'. 003/2015 CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MORRETES CONTRATO N'. 004/2015 - ID N' 
004/2015 CONTRATADA: VIP- SERVIÇOS DE ZELADORIA L TOA 
CNPJ/MF n': 10.479.396/0001-55 VALOR TOTAL de R$ 
27.500.00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), referente ao Lote 03. 
CONTRATO N'. 005/2015 - ID N' 005/2015 CONTRATADA: 
SANITÁRIOS PORTÁTEIS ALIANÇA LTDA - EPP CNPJ/MF n' : 
03.n8.515/0001-05 VALOR TOTAL de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), referente ao Lote 04. CONTRATO N'. 006/2015 -ID N' 006/2015 
CONTRATADA: ADM PRODUÇOES E EVENTOS LTOA CNPJ/MF 
n': 11.251.679/0001-08 VALOR TOTAL de R$ 92.200,00 (noventa e 
dois mil e duzentos reais), referente aos Lotes 01 e 02.0BJETO: 
Contratação de empresas para a prestação de serviços de sonorização 
e iluminação, infraestnutura, segurança e locação de cabines sanitárias 
para o Carnaval e a XXXII Festa Feira Agrlcola e Artesanal de Morretes, 
conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE 
REFERIÕNCIA. VIGIÕNCIA: A vigência dos presentes contratos terão a 
duração de 180 (cento e oitenta) dias DATA DA VIGr:NCIA: 11/08/2015. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. 
PREFEITO MUNICIPAL, SR.' MONICA ASSUNÇÃO DOS SANTOS 
PELA EMPRESA VIP - SERVIÇOS DE ZELADORIA L TOA, SR. IRINEU 
RODOLFO FILIPAK FILHO PELA EMPRESA SANITÁRIOS 
PORTÁTEIS ALIANÇA LTDA - EPP, E A SR.• REGINA CÉLIA 
ALBERTO PELA EMPRESA ADM PRODUÇ0ES E EVENTOS L TOA. 

R$ 264.00 · 10043/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85. CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 
01112015 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 001 /20 15- PMNC 
##TEX OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para Aquisição 
de refeições e\ou mannitas, confonne especificações em ed ital. 
CREDENCIAMENTO: a partir da publicação em diário oficial até a 
data de 02 de Março/20 15. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçõcs poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
128 1 - prnncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

R$120,00 ·10123/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001..03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330..000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 
008/20 15 
PREGÃO, na forma Presencial n' 002/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços (Ônibus, Caminhão), 
confonne especificações em edital. 
ABERTIJRA: À partir das 08:00 Horas do DIA 02 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11 :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações p 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C 
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527· 
1281 - prnncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2.015 . 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Mumcipal 

R$120,00 ·10126/2015 

PREFEITURA MUNlCIP AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##A TO A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITA TÓRIO n• 
01 0/2015 
PREGÃO, na fonna Presencial n' 004/2015- PMl\'C 
##TEX OBJETO: Aquisição de Combustíveis (Frota Munic1pal), 
confonnc especificações em edital. 
AB ERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 02 de Março de 2.015. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Caotu, Paraná. 
A Pasta com inreiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 -pmncanru@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, li de Fevereiro de 2.015. 
## AIRTON ANTONIO AGNOUN 
## Prefeito Municipal 

R$120,00 · 10125/201 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA.'<TU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.84S.394/000I-03 
Rua Bahia, 85. CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA AO- PROCESSO LlC1TATOR10 n• 012120IS 
TOMADA DE PR~ÇOS 

!'(" OO I/2015- PM;o.IC 
OBJETO: Contr:uaçlo de Empresa p:ar2 Aluguel de: 
OI - Ônibus para transportes crn tcraJ (dentro c for:a do Município). conforme 
c:spccifieaçõc~ em edital. 

ABERTURA: À panir das 14:00 (quatorze) H or.u do di:. 02 de M:u-ço de :!.015, n:. sab. de 
reuniões do Paço Municipal. em Nova Camu. f'ar:U'Ii. 

A Pnstn com inteiro teor do Edital, 3ncxos c inform:açõcs podcrlo ser 
solicít>dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. jun1o o 
Div1sâo de Lici~lo. no horário ~ill 8:30 ãs li :00 Hs e l.1ls 14:00 u.s 17:00 Hs 

Tclcfonc/Fax: 44) 35271363 3527-I28I 

Nova Cantu. Estado do P3ran:í. l i d~: Fevereiro tlc 2.0\5. 

AfRTON ANTON IO AGKOliN 
Prtfeito Munlcip1l 

R$168,00 ·10130/2015 

I Novo Itacolomi 

A VISO DE LICITAÇÃO 
Edito! de Tomodo de Preços n• 002/2015-PMNI 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO 
PARANÁ, toma público que fará realizar. às 09:00 horas do dia 06 de Março de 
2015, na Avenida 28 de Setembro, 711, Fone/Fax Oxx43 3437-1116 - CEP 
86.895-000, Novo lt:lcolomi - Paronã. TOMADA DE PREÇOS. "tipo menor 
preço global", para AOUISICÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE 
REPASSE N.' 804768/2015/MDA/CAIXA, PLANO DE TRABALHO N.' 
1019141-56, PROCESSO SR. N.' 2612.804768/2015. NO VALOR DE RS 
207.000,00 (duzenlos e sete mil reois). A Pasta, com o inteiro teor do Edital c 
seus respectivos modelos. adendos c anexos, poderá ser examinada no endereço 
supramcncionado a partir do dia 12 de Fevereiro de 2015, no horário comercial, 
de segunda a scxta-fciro das 8:00 às 11:00 horas c das 13:00 às 17:00 horns. A 
"-··· _, .. . .... .: r----="'---· ·)rreio1 fax ou c·mail. Informações adicionais, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C 
ESTADO DO PARANÁ 

DOCUMENTO CERTIFICADO cnto, deverão ser encam1nhados á Comissão de 
mencionado. A entrega dos documentos e 

,feluada alé às 08:30 horas do dia 16 de Março 

CNPJ n• 77.845.394/0001.{)3 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330..000 
##A TO AVISO DE LICITAÇÃO - PRO 
009/2015 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 97492015 
Documento emitido em 19/02/2015 10:32:06. 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9392113/02/20151 PAG. 20 

Para verificar a autenticidade desta página, basta lnform 
Código Localizedor no sito do 0/0E. 

PREGÃO, na fom1a Presencial n• 003/201: 
##TEX OBJETO: Aquisição de Ítens para 
especifi cações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do , www.imprensaoficial.pr.gov. 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

mi, 12 de Fevereiro de 2015. 

ERTO MUNIIOZ 
'eito Municipal 

R$ 168,00 ·10036/2015 



W 32, quarta-feira, 18 de fevereiro de 20i5 

PREFEiTURA MUNiCIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n• 77.845.394/0001.03 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 1112015 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 112015 - PMNC 
O!lJ.ETO: Crcdcnc~:mu:nco de pessoa j~rídica par3 Aquisição de rc
fe•çocs c\ou mannatas, conforme especificações em 1.-d1tal. 
CREDENClAMENTO: a pôlttir d3 publicaçJo em diirio oficial alé :1 

d>to de 02 de M>rço/2015. 
A Pasta com incc:iro 1eor do Edita~ anexos c mfonnaçõcs podemo ser 
solioilados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAJ\'TU • 
PARANÁ. junto 121 Oivis3o de ticiu~o. no horáno das 9:00 às 11:00 
Hs c d>< 14:00 i• 17:00 H•. Tclcfonc/Fox: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncanru@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 212015 

PROCeSSO LICITATÓRIO n• 00812015 
rREGÃO. n:l (orm• Presencial n• 00212015- PMNC 

~~l~~~~c~i}.~s~~~~ ~~1 P~~~l .e Serviços (Õnibus, Ca•ninhno), con-

ABERTURA: A portir dAS 08:00 Horo.s do DIA 02 de Morço de 
2.015, na Sóllói de: n:un iõcs do Paço Municipal, c:m N0\':1 C:mtu, 
P:~ran:i. 
A Past:a com inteiro teor do Edital, Anexos e infonn:.çõcs podç~o ser 
solicitod~s n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANA. JUnto :a Divisão de liciuç;lo, no hor.íno d~ 9:00 às li :00 
lls < <bs 14:00 b 17:00 lls. Telefone/F"": (44) 35271363 • 3527-
12&1 - pmne<ullu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 3/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 00912015 
PREGÃO. n:~ fom1a Presçncial n• 0031201 S - PMNC 
OBJETO: Aquisiç3o de hc:ns ~ra Mc:rcndOJ E.seol:sr, conforme: es
pecificações erl\ edital. 
ABERTURA: A pnrtir d>S 09:00 llorns do DIA 02 de Março de 
2.015. 11a salil de reuniões do Paço Municipal, em No\'a Canru. 
Pnruni. 
1\ Pasta com inteiro teor do Edit:al, :~nexos e inConn:~ções rode ruo ser 
•oli<it>dqs n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA. junto a Divisão de Lic:itaçS.o. no horán o das 9:00 às 11:00 
Hs c dAS 14:00 às 17:00 Hs. Telefont:lfu: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 01012015 
PREGÃO. n> form• Prescnci>l n• 004/2015 - PMNC 
OBJETO: Aquisiç.Do de CombuSlfveis (Frol3 Municipal). conConnc: 
espccificaç\ks çm edital. 
ABERTURA: A partir dAS 10:00 Horu do DIA 02 de Março de 
2.015, n;a ~13 de reuniões do Paço Municip:~l. em Nov:a Cantu. 
P:araná. 
A Pasta com Ínlciro teor do Edital, anexos c infonnaçõcs podc~o ser 
solkiladqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU . 
PARANA. junto il Oivi~o ck- Litit:lçilo, no hocirio d2s 9:00 liJ li :00 
Hs e d., 14:00 ls 17:00 Hs. Tclefont:IF>x: (44) 35271363 • 3527-
1281 • pmncanru@ ie.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 512015 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 01312015 
PRtGÃO. na forma Pre.scnei:al n" 005/2015- PMNC 
OBJETO: AquisiçAo de Scrnria r on.:i1i l. â giSSOl in;l, c:onfom\C CS· 
pccifiQÇÕCS ClT\ edital 
ABERTURA: A p:lrtir dAS 16:00 Horo.s do DIA 02 de Morço de 
2.015. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nov:a Cantu, 
Paran:í. 
A Pll$t.1 com inteiro teor do Ediul, Anexos c infonnaçõcs podcrJo ser 
solicil>dqs n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, junto a Divis5o de Licit.:~ç:lo, no hor.irio du.'li 9:00 às 11:00 
lls c das 14:00 b 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 35271363 • J527-
1281 - pmnC3ntu@ig.com.br. 

Nova C:a.ntu·PR. 11 de fevereirO de 2.015. 
ArRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA 
DO IGUAÇU 

1VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESE:-ICIAL N' 1812015 

O Município de No\'·a Pr:ata do Iguaçu . fr, toma público que 
realizará licitaç~o na modalid~:~dc Prcg~o Presencial. pelo critério de 
Menor Preço por Item, às 09:00 hor:u do di a 27/02/lOIS, tendo como 
objeto a Aqu1siç!io de gCncros alimcntlcios (produtos pcrccivcis. não 
perech·cis e p:anifi c:ados) pm merend:~ escolar. com a finalidade de 
atender a dcm:anJ:~ apresc:nt:lda pcl3 Secrel.aria de EducJçlo do Mu
nicípio de Nova Prata do lgua~ com rccurw do FNDEIPrograma de 
Alimcntaç3o Escolar - PNAE. Outru informações .JM?<Icrlo S\..'f ob
ti<bs :atr.~.vés do Ocpanamcnto de I..icitaçio do Mun1dpio. 

Nova Pr.ato. do Tguaçu-PR, l i de revereir\l de 20 15. 
JANETE DE CASTRO 

Pregoeira 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS DE LlcrTAÇÃO 
COI\VITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS 1\" UGPIPMP 112015 

Prog,r3ma Integrndo de Desenvolvimento Soci3l e Urbano de Pa. 
r:an:~.gu:\ - Recursos do Bnnco 
~~t~~~g(:.~oRdc Oesenvol\'irnento - BID - Contr:uo de Empréstimo 

OBJETO: EDITAL DE LICITACÃO: COMPARAÇÃO DE PREÇOS 
N' UGPIPMP 00112015 PROCESSO N': 91795120 14. OBJETO: 
Contr:uaçlo de empresa de cngenhana para execução de obras de 
calçamento em blocos de c:oncrc1o intcrtravados (Pavcr l0xl0x6). 
tcrroplénagcm, guias de concreto pré·moldado c outros serviços em 
61 (sc.s.scntn c um) ;acessos (becos) da llh:a dos Valadares, área urb:tna 
do Muni<lpio. DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DO-

f.UI~:~r~~.~~l;'f.!I"8~~~1U'~~~t ~~d~~;srJ~8õ~?~~ 
DE LICITAÇAO: Comiss5o Especi;tl de: Licitação d:~ Unid:~dc: de 
Gercnci:uncnto de Pro~-nma (CEUUGP), SIN~da à Rua Ada M3C3GIJ 
n• 146 - ~~i~ Campo G_rande - Paranag:ui - PR. PROCEDIMEN
TOS: A hc•laçao scro~ rc,;.1da de acordo com o estabelecido na$ Po
líticas de Aqu isições (Docwnento GN 2349· 7) do Banco lntcr:~.mc
ricnno de Desenvolvimento e, subsidi:ari3menle. pel:a Lei Feder.~! N• 
8.666, de 21106/1993. sendo proocsS>d> c julgDda pela CEUUGP. 
in$tlluld:a pelo Dcc:reto Municipal n• 467, de 14/0612013, com al
tc-r:ações introduzid;aj pelo Dec-reto Municipal n• 967, de OS/ 1112013. 
EOfTAL c ANEXOS. na integra, foQm encaminhados aos convi. 
dados por c-mail em formato PDF c pelo Com:io. através de AR. 
EMPRESAS CONVIDADAS: A.P.N ENGENHARIA LTDA • EPP; 
A. V.B Tcmplenngcm c Pavimentação I..tdo - ME; BRF ENGENHA· 
RIA DE OBRAS LTDA; EDIVALDO SOARES • ME; F .A. TANCK 
& CIA LTDA -ME: GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL 
LTDA; TCRNISKI OORAS ESPECIAIS LTDA -ME; TERRAPLE· 
NAGEM MEDEIROS LIDA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ES
CAVAÇÕES LTDA ·ME .. OUTRAS EMPRESAS 1:-ITERESSADAS: 
Eitc Convile está abcno 1 todas as cmprcs:u elegíveis. confonnc 
cspccific:ado no Documento GN 2349.7 do 810. as qua1s poderão 
retirar o EDITAL c seus ANEXOS diretamente no !>Ítio eletrônico do 
Município: <\\1-ww.pamnn(!ua.pr.,sov.br> • TRANSPARWCJA • Li
cit>çõcs UGP/BID • EDITAIS DE LICITAÇÃO 2014. DÚVIDAS: 
Poderlo ser d irimidas att;lvés do e.mail u~p@pmpgua.com.br ou dos 
l<lefones (41) 3420-6108 / 3420-6109 

P:~ron:.guã-PR. 9 de fevereiro de: lOIS 
RICARDO FEITOSA ANTUNES 

Coordenador da UGP 

SEOASTIÃO RENATO FURTADO 
Presidente da CEUUGP 

PREGÃO PRESEI'CIAL N' 1212015 

REGISTRO DE PREÇOS N' 00412015 
OBJETO: ComrataçOo de Empresa Espccu1liz:.da no Fomccimc:nto de 
l::mulsão Asf~ llicOJ CQtiônic:a RM-l C. em ;:uendimcnto n Secretaria 
Municipal de Obro~ PUblicas. 
TIPO: Menor Preço 
VALOR ESTIMADO: RS 3.576.780.00 (Três milhões, quinhc:nto!õ c 
sc1en1a c seis mi l, setecentos c oi1cn1a re:u.s) 
PERIODO: 12 (doze) mcJes • 
DATA DA ABERTURA: 03/0312015- HORARIO: 09:00 horas 
Outros cscl:arccimcntos poderio ser fornecidos pelo Pre~ociro, Rua 
Júlio do Cost3, 322. Centro, no honino comerc:i:ll ou :atr:avés do 
lclcfone n' (41) 3420-6003. 

Par:tnaguá-PR. 9 de feveretro de 2015. 
RONALD SILVA GONÇALVES 

Prcgottro 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 1312015 

OBJETO: Aquis1çio Câmaras para Conservação de lmunobiológkos 
(Vocinas), em atcmlimcmo a Sccrc:tana Municip:al de Saúde. 
TIPO: Menor Preço Total do Lote 
VAI..OR ESTIMADO: RS 101.500,00 (Cento c um mil c quinhentos 
re:ais) 
PERIODO: 12 (do>c) meses 
DATA DA ABERTURA: 03/0312015 ·HORÁRIO: 09:00 hor.u 
Outros escl:arcc:imcntos podcr:lo ser fomcc:ido:s: pela Prcgocir.~, Rua 
Júlia d:a Costa, 322, Centro, no horário comercial ou atnlvés do 
tdcfone n° (41) 3420·6003. 

Paranaguâ·PR. 10 de fevereiro de 2015. 
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA ROSINA 

Prcsoelr.a 

PREFEiTURA MUNICiPAL DE PEROBAL 

AVISO DE LICITACÁO 
TOMADA DE PREÇOS N' 112015 

O MUNICIPIO DE PEROBAL. ESTADO DO PARANÁ. 

\0o~:. P~~~~~ACÃd~ ~~~~:;! ~el .;g~·,:b~ "~l~~~~~:~r:; 
Menor Preço • Global por l ole , par:a contnH.oy.lo de empres:a., sob 
reJ:nnc de empreitada g.lob:ll, para cxc:cuçlo de readcqu:~çüo de trc. 
chos de estradas vicinais do Município de Peroba!. com recursos 
provenientes do contraio de rcpa.s.sc n*79014212013/MAPA/C..ixa c 
c:onlrapanid;a do Município de Peroba!, E.s1ado do Pararui.. 

!SSN 1677-7069 159 

Data do Rcc:ebamcnto e abenuro dos envelopes: Qumu-Fea
ra. OS de março de lO I S. HonSrio: 14:00 horu 

I..ocal: Praça Curitiba. 1031, em Peroba! • PR 
Informações <~.dicion:ai5, dúvida$ c pedidos de esc:larcelmcnto, 

d~verao ser dirigidos à Comissão de Licitaç.ll.o no endereço men
CIOnado. de Segunda à Scxta.fcíra, das 8h às 11 h 30min c das 
13h30min às 17hs. 

Pc-rob3l·PR. 12 de fcvcrearo de 2015 
JEFFERSON CASSIO PRADELLA 

Prefcno 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÀO 

AVISO DE LIÇITAÇÃO 
CONCORRENCIA 

Edital n• 212.015 

A Com1s...-üo Pennanc:nte de l1c1tação, d:a Prefeitura Mu~ 
nicipal de: Pinhal5o. no cxcrc:fc:•o das atribUições que lhe conCcrc :~ 
Penaria n•. 04/201 S. de 19/01/20 15, toma público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar 110 dia 20/03/20 I S, às 09hQOmin, no 
endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 483, PINHALAO-PR • 
reunillo de: recebimento c: :abcnur.t das documentações c propost<~os, 

~!f~~dee'CQ~~~1:RR~fr~~al de Licil:lçllo ~ 021201S·PR n;a 

Informamos que li lntc:gr.~ do Ediul cnc-ontr:a-~ di~ponh c:l 
atr.lvCs de solicitaç~o pelo seguinte c.mail: licitacao-
phl02@,mail.com 

Objeto da Licitação: 
Vcndn dos Lmcs denominados n". 04. OS, 06 e 07, per~ 

tc:nc:cntes i Prefeitura Municipal de Pinhal3o. locoaliz.ados nas imc~ 
diaç6es do Parque Industrial. 

Critirio de Julgamento - Maaor OCert;a. 

Pinh31i\~PR. 13 de Ccvere•ro de 2015. 
ARÃO XAVIER DE FREITAS JUNIOR 

Prtsidcntc dJ Comi~s!lo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AYISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 1312015 

A PREFEITURA DE REALEZA. Esudo do Par:m:i, toma 
pUbhco e para conhccimemo tios m1ercssados que fará rcaliz:~r Li· 
citaç.:Jo, 1111 seguinte modnlitladc c coractcristicas: 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N'. 1312015 • 
PROCESSO LICITATÓRIO: 2412015- TIPO: MENOR PRECO POR 
ITeM. 

OBJETO: Conlr.ll:lçlo de cmprcs.1 c:spcc:l:aliza<b par.a pr..:~. 
I.)Ç5o de serviços de desenvolvimento de oficinas de ane C1n:c-nsc-. 
dramati7.3çúo cómica. tecido aêrco c atividades de cxprcss-Jo cor
poral. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA· 
Dia 03 de março de 20 I S, às OShOOmin. 

1312015 
FORMALIZACÃO DE CONSULTAS: Prc~do Pn:•cnm l n' 

c:·mail: ticllõ\QO~rc-;al~..a.pr.gov.br 
REFERENCIA DE TEMPO: l lor:ino de Dr.~siha - DF 

PREGÃO PRESENCIAL I'' 1412015 

A PREFEITURA DE REALEZA. Esudo do Pamná, tom111 
público e para conhecimento dos Interessados que f:ui realizar Li
citaç3o, na sesuinte mod:~lidllde e cancterist•coas· 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N'. 1412015 • 
PROCESSO LICITATÓRIO: 25/2015- TIPO: MENOR PRECO POR 
ITEM. 

OBJETO: Contnlaçio de cmprt"s.a cspcc1<~oliznda p:1n prcs· 
tação de serviços de dcsenvolvimcnlo de oficinas e cursos de ca. 
pacitação para os bcncliciúrios dos prognmas d" Anistência Social 
do Municapio de Rcalcz.:~. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: 
Dia 03 de m~rço de 2015. às 14h00min. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pn:~io Prescn<i•l n• 
141.!015 

C·1n:.it: Fc-•tacao@rc:.lt7.3.pr.gov.br 
REFERENCIA DE TEMPO: llor:ino de Bnsilia • DF 

Rcalcza.PR.IJ de fev..:r~.mo de 2015. 
DIANA BAMBERG 

Pregoc:ira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
DO OESTE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 412015 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Est>do do 
Paranã, por sc:u Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FlAMONCINJ. 

~O~ ~~~~~~od:eó'it~~~~~~~ ~~ci:!3':1e "::=~:n&~!:~~~~~s~e f~; 
saber e TORNA PUBUCO aos mteressados. que enconlr:a-se !!.ber-10 o 
presente Edital de Licit~ção. n:. modalidade TOMADA DG PREÇOS, 
tipo MENOR PREÇO. GLOBAL, que !>cr.i rc~ido pela Lei Fct.lcro~l J c 
n" 8.666 de: 21 de junho de 1993 c sua.s pos1crior~s alterações c 
lcgislaçWo c:orrclaut, parà a finalidade abaixo c.Jpcc:ific:ada: 

Este documento pode ser verifiCõldO no endereço eletrônico hllp:l/www.io.goo.·~cn~. 
pelo <Odigo 00032015021800159 

Documento usinado digitalmcnrc c-onronnc MP n1 2.2~2 de 2-t/08/2001 , que instiru• a 
lnfrae.stnnura de Chaves Públicas Brasilcin ~ ICP·Drasil 



O DIARIO_OO NORTE 00 PA~ 

PREFEITURA ,.tUNfCIPAL DE NOVA CAI''TU 
ESTADO DO PAW<Á 
CNPJ n~ n .JOJH/0001-03 
RUI a.ru.." . CEP 87JlO.OOO 
ATOAVlSO DE UCITAÇÁO-PROCESSO LICITA TÓRIO ••10111015 
PRECÃO, u form1 Pt~taclala• 80VlOU- PMNC 
OBJElO: Aqo...,. do Poças • S...... (Onôlouo, Coniohlo' coalomw 
.arJCIÇ:llcsantdic&L 
AI!Eill'lllA: Á porur das 01<10 Hons do DIA Ol doM..,. do LOil, "'51b do 
t'NI'Ii&u .. Plço W..q.t. ca Noo.oa Clntla. htri 
A Plâl (Oe ftc.iro 1t0t do Edital. azaaos c iafonNÇ6a pocblo ., diâudos u 
PRmrrutA M\JNlC.lPAL DE NOVA CAN1\J - PAit.At-IÁ, judo 1 Di~ dt 
Ucitaçlo, no hoMo das -:00 à 11:00 Hs c 4u 1':00 k 11:00 Ks. Teltfonclfu; 
(4<) lll11l6l -lll1·1211-"""""'N@i'"""' ... 
NovoC..U,EiudodoPmni. 11 do F"""lrodo ~Oil. 
AIRTON ANTONIO AONOUN 
Prcfti~Munic\pal 

PJU:FEIT\IIIA MUNICIPAL DE IIOVA CANTU 
ESTADO DO PAMIIÁ 
O.'I'J .. n.l4lJ..,..I.oJ 
R"'811Uo.ll·CEPI1JJO.OOO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO 1' ootnOJS 
PRfCÃ~11tftra~ Ptntlld&Ja• OllllliiiS- PMNC 
OBJETO: Aqub~lo ôe: lm. Jllll Mc:Rn~S. úc:olu, c:cnr~ espccif~C:&ÇOes em 
ofiol. 
A8EmJAA: Á ponit da Ot.OO Hons do DIA Ol de M"'I dt ~Oil. oo Alo do 
"""""dohi»Mooicipol.aaNo"C....,P..w. 
A. PZSII ccn iMciro 11e0r 4o EdiW. znaos e iúotrnaçOc:t pGdctto D diciadat na 
PururutA MUNICIPAL DE NOVA CAliTU - PARANÁ, )Imo> 1 DMdo de 
l.icilaçlo. M Mririo das 9110 is 11:00 Hs e du I4:CIO b 11::00 HL TdcklllcJTu: 
(4<)ll171l6l-lll7·1211-~i ...... bt 
NovaCin!~&.ENdodohrW.II dcfC"VCR"iro0c2.0lS. 
AU\TON ANTOHIOAGNOUN 
Prefci&oMunldpal 

PREFEITIIRA liUII'ICIPAL DE NOVA CA.YrU 
ESTADO DO PARANÁ 
O.l'J rf n.l4lJ..,..I.Ol 
Ru.a BMia.IS • CEP lllJO.OOO 
ATO AVlSO DE LKlTAÇÁO- PROCESSO UCTATÓRJO 11" flllt'lllS 
PRECÁO, u ,,,_ "'-deel"to41l01S-PMNC 
OBJETO: A.quiJiçlo &e~iYâs: (Fn:o Munlci,.Q. confonnc: especirteaÇta em 
otioJ. 
ABERllJRA: À piltit das 10:00 lloru do DIA 02 de ~de 2.0U, ~ s.1l1 de 
rt11Ri6u do hQo Municipal em No\'& C.,t~a. Pannl 
A Pdl com ll'llcito lcor do Edital ~~~CU~ c izl(onn~Ç6cs pock:rto ser.Xiciodos N 

PREFUIIJRA loi\IHICIPAL DE NOVA CAliTU - PARANÁ, ior<o 1 Divislo de 
üciaçlo. 10 kririo dtlll 9:00 k 11:00 lb c dat14:CIO k 11.00 Hs. TdJ.c/Fu. 
(4<)}lll ll6l-l$17·1211-~c.-lo. 
NoooC...EiudodoPwri. ll dof...mrodo LOil. 
AOO'OH ANTONIOACiN()l.DII 
Prd'cilo~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTO 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ~n.I4SJ9</000I.Cl 
Ru BI!Uo. l l· CEP 17JJO.OOO 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO UCITATÓRJO 1' 111/lOIS 
EDITAL DE CUIJENCIAMI:IITO 1' .. l/l81S- PMNC 

OBJElO: OoloxiJmcalo do - joriciQ ""' -'4~ "' rrlciç6n .... - ....... --i&oç6ts .. cdioJ. 
Clfi>EIICIAMENT(): I porur da plbli<oçlo OI dillio ofi:UJ JJi I dou de Ol de 
MIIIOilOIS. 
A Pasta com intclto teor do Edilll. anexos c infonnaç6u podnto ~tr d iciudos n• 
PREFEmJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, jon10 • Divislo de 
~ oo Diria du 9:00 k 11:00 H1 c das 1•:00 U 11:00 Hs. TclefondFu: 
(44)llllll6l - ll!l·1211-l""""'"@i~com.bt 
NmC....EatdodohiW. 11 deFMmlodoUIS. 
AIR11lN AHTOHJOA()IOUN 
rm.;o,~ 

.. lt.I:I"&&TUIII.A lloiUHIC IPALDit NO\'A CAI'f'I"U 
ESTAOOOOrAkA ... Á 
011'1 ~ n,.,.,, ,M/0001 .. , 
"'~ lfaJ11&. u ·aP n,l)O.OOO 
AVI SO DI. LICITAÇ.\0-I"M~ L ICITATÔM.IO 11' OIVlOIS 

TOMADA Dll racços • .-.OOI/liiS-PMI"'C 

OIU~C-oMIICIIG ... ~p&n~ .......... IIW:. 
OI - ONN ,.,. _..,.._ - ..,., iOnw. 1 ,.._ .. M-Iei,,.). -r
.,.,.0~- .-l..a.. 

AaOlTVItA: Á...,.., .. t•M(.--) I ............ ·~.~- .t.Oil. ................ .._.~_.....,,c._,._...._ 
,.,.._ - .._. -• ~--• ,a .. ro~pod,.,..

Moi~ .. ~ITUM Jro4Vtói01'ALOC! HCWA CAI'I"ru- 1"1\aANA, ;...-,.. 1 
[)l ........... lJclwde.N ~4NI!)O .. II~Hf i .. O 1•:00•• 1.,~ l+f,, 

TelcfOM/Fu: (~) 3527 1363- ):527·121 1 

Alltl'OW ANl"'Mto AONOUN 

PJU:fEITUI\A >tU~ICIPAL DE NOVA CAJmJ 
ESTADO DO PARANÁ 
oo~o•n.J4S.J9</000I.Ol 

R"' 8•hio. U ·CEP llJJG.OOO 
ATO AVISO DE LIOTAÇÃO-PRoctSSO LICITA TÓRIO a• Ol.llltiS 
PRECÁ0,11 rt11n1 Pmmdal e.•OOS/201 5-PMNC 
OBJETO: Aqu~ 4c Scmria Ponilil. l psolina. r:onforme csp«ilicaç&s em 
oliol. 
ABERTURA: À pollir das 16:00 H""' do DIA Ol de M_,. do ~Oil. ro sob de 
rNii6d do hço Muticipll, em NO'o'l C... Patri. 
A Paaa c.lowinlk:ar do EdiW.maos c infonu;6es poderio ser 501Kiladof r.a 
PRIFEI11JlA >tUIOC1PAL OE ~OVA CAJmJ -PARANÁ. j1no • Oi.;.to de 
l.ici1açlo.oo lloririo da t:OO DIJ:OO Hs c ela 14:00 U 17:00 HL Tdc(onclfe~;: 
(44) llllll6l-llll·1211-paranlll@i~ .... bt 
NO'Y'aCMttv., Esl:a4odo htani.ll ck: fcYCn:irock 2.0\S. 
AIRTON ANTONIO AONOUN 
PrdciiOMt.~t~iciptl 

UJlOICAT'ODa. .... ~-~IIIIOIIII .. COI'IDO.....,OCOIIDVlaGC 

-~~~..::..;,-:;.~-:,~· 
.. ....._.O.........m --- • .. ..., .....,.,('M):JZD.IMH ,....,...,..CN'J .. ~··· ....... ~ ................ 

......... 2.,.. ....... 101J, 

.,.e <1 ,~ ....... _ 
""· ......... 

_ classidiãrio_ 

WrTAJ. DI CONVOCAcJO 
A:SSOotltl..â.\OIMI.IXTlAOaDrNÂa.llt. 

o,_.._•s~--~-~·-~·~ 
~~••,.,..,&.,o..•c..,...v-s.,~c:~* 
....... . _,...,_.~ ............. -- ... ~4'1' ......... 
-··~....._..cx:ti'VOCA .. --.....w..-·-.&e·----·-..-.,.,........·-w..o-. ...................... . ...... .. 
..... o.w- ....... . ,."-"""'- .......... Utll-7"_,_.- ....... . 
......,.. ...... l1 .. ..._.., .. •11 M IWt•- {._. .......... - ,M .. 
~ ...... ......._ ................. ... tlA.Ion.IIICoiD,_. , ..._..,......_IIIfC!Cilr ~c.AOOOI..ET!V4Dl 
TJ.AIALHO .-n• ,._....... ............. ,.,.._.,. ,_ dll ........._- ,_ ... 
•I".IIUit dc:OIS; 
.)tQ lmp)wlbU.Id.ilc rk-oo ,....CIIeiln;IDM.I ~ colcd"~u, ~ ,_. • 
....IWIIII&,;moria clqft . ........... ~"'- Di..WIICol_,.. 1M MNIM; 
t)bl~lodiiP'-:Sai&NIIMIIII-- ~II.W~ ..... -._ .... I'*' 
INIIa•lOU; 
I)"'~,_ • ..,_,._...,_._. ....... pdo&..-• ....,._._. 
:::.:-C'.kti._41Tnt..IM.•M...,_.WI_. .__..;.o..~--.... 
t}O............._. ............ 
• OU.: 0.'--"""'cV .,......._..,OCNdllo-=rna. ,.. .......... "-_....,....,.__ . ...,..~,... ~-....... _~~- ........... ~_ ... ..., __ =.,:. ........ -........-~ ...... ---... . ....._,...._. 

...._ ... llN~d.lOIS. 

10fT AI. Dt C()N'VOCAÇ40 
~OU...U.txf~ 

o,_.,_ • ......, ... ~-~~-~•uiOdM 
~c-re.ait.eM-."'-'""•c:-,...v..._,._.,...,~,. 
~~t-TIIri-•l~lálllllc-NIII"-"M,.. d.1Cri~ ............. 
- • • ,..,....,~ .. COI'IVOCA .. -'Ién~-•k.wwlt.•e.-.wiAicllll 
.. -. ,_ ,.,vct,.....,.. ÀI.U....w.IA o..... ~tUR • • dnoi;IMO,.. _,_ ... 
Howl Oew.to .... , ••• ll\11 ...... """"-""'"'"'· •"ll91 • 7' ....... -. .... cl.leM,. 
to4alllfiPM4111 l't '' f,.,.f'ti,.. '' JOIJ. U 16;)1 11- (.._._., ·-1 l:ril!.l .... MI), 
•• ,n.M -..çJo, • Wn dl ...a.-...... .....,_..._. 4>1: 
t)A~ ...... ._.... ............. c-.. ~ ..... T,...._,_. .............._..,.....--..,..._-......_._.__, .• ,_...ut.s. 
I)Hc ........ 'W16.&1Mll.o ... ,_ ......... ~ ........ --....,.,.. .... - .................. .,._~c:.e.hoe·~ 
~~·,_.w.w.....__ ............. ~_ ....... _,.,... 
•JOtS: 
1)~ ..... ...._.-..~ .............................. . 
w~c:.a.tw.•T....._c ................ _...,_.,_.. .. .....,.,. -J)ow.. ... ..w~ ..... _ •cMur. 
Qtl.S~ Ot'--r"."11"1"\- .............. ~--

::..':: .. -:. -;.=:=~~ "::::!:!: :~ t: :,..":':';!:.!: 
'-l,ffiiM.,....S.-•M-. ... -~..J~--· ~ . ...,_,_,., -- ,...,....,2. • .._....201$. 

ac:{;;;-

SÚMULA DE RENOVAÇÃO OE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

Fábrica de Embalagens de Madeira Nayara Ltda - ME 
toma público que tequereu ao IAP a renovaçao de sua 
Licença de Operaçao até a dala 06/0212019, para 
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

:r SERVIçO OI!: Jlr.GI$Tlt0 DIC 
INOVEI i 

Mlt.Ri l'IOÀ -PA~Á 

A•.~V...,.ri"1 .. C..-•s-14111111•-.,.•,_•CIJ'n.IJ..'fl~ 

EDITAl. DE CONVOCA.CI-.0 DE ASSiiiMOltiAGERAL. 
EXTRAOROINAAWSINTERPAA 

0.$.1\cilcatOdcglikfMcot et'fiR&di~GOPIW~~·fC!NATTRA,CHT$1! 
UGT. COtWOCt ai:MIT'bltll v-rat • •1t';Gtd.nàfWI Pl"':ll IOdOc 01 ~ .,... 
~ioloall. *'*-""' raciiOiogla • ~ O. r~. CICit\klmw alei 
7,Jt411S. Pata t~ O. 1>1..WCCT - C~ Co1o4r-s da T,..,.._, 
20131'2014, 20\Y.l017, na cdacl• o.~·· I'R. PM.O'-" M~ 11u 
c:tluMAnja ....... naCCT2012,rQII.to•~.,.~~ 
conoç;to NMn., c» 3S%, Voçu 1M ~ c:onll10utçlo .. ~ ._... 
b'l"'-eullllo~O.R$400.00 acldonaiM~,achciorwltdt 
anlel\lldadt>,~ftOiumodt~.ldlc:lonatDOtlllfriQO<MI~0. 1111.iiO 
oano,ic.-.ça~ de7di.U a~ 3 WIOI N1 lfiNINI•ml)real OCIV\nl 
proPQMude"'"'"'" da cai"'Oft., ~ ~ Pll'~~ •CIM'~ 
nltgOCJ.- I PIINI admll. L.ocal. Not dia. 05. Of 0t matÇO dt 2015 •m 
astemblt!ll ~!rlefl!'\1•• no. loc.tll â lttll!IIIIO ot todl bi!M 1.-rtiOI'III óG 
SJ1ES$MAR - Maftrogã 1 R~ • roo a .. 7 o. ~o o. 20, , •m 1ron11 1 
Colll<hiNoiMS~daCIOri•-~dilt..lldrai,~-PR. Hor6rooW~~ 
1" ~lrNáe h 0900 t'lotb, ern 2• ~as I )O horu A~, 
AQ3NCIOO Dll VIQM, R~~~~t~ut~«~ ~ ~~. !t.:OOOI SWD ~ ..,.._ 
Canõiooaa SM•OR. JoeboFIIvbtw),_.., o-..IPIIit23031 . ~. 120. 
...... ,.... •• 2016. 

SI/MULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
A Prefeit~r.~ Mumcipal de Cafeara-Pr toma publico que requtreu ao IAP, 
Automação Ambieni.al, pall desenvolvimento da atilidade de Construção de 
Galerias Plu>iais com Dillipador, a Str im~antado na Avenida Paraná no 
centro da cidadedt Cafeara, Paraná. 

Maringâ, 13deFewreiro de2015. 

A nova tecnologia de impressão 

Com 1 nov1 tecnolo&Ja dt imprts.slo do 
GruPO O D•irio você nlo ptec~s.a escolher se 
paaa mais bar~to ou leva ma•) qualidade 

Voei pode te' os dois bt.nttrdos tm um só 

t~~~r,;.J~:;JU;i}~~! m~ttrl~l. Conheç~ nossos form;tos de lmpres· 
sJo e tipos de papeldlspon!Vels. 

~~~~~§~~~~~ Tenha o melt'lorc~to·btntficlo do mercado, faça Já seu orç1mtn to t comprove 
lnform~(ôes de envtO e fe-chime:nto de i tqUI· 
vos. consulte nouo site: 

www.odiario.com/preimpre.s5ao 

V•l comp1ar ou ttoat HU ano? Antes de ft<hl, neg6clo • 
consulte o aNI dt vtlcuk»s do ma \o, porul di ,eg~o. Ce:nten~ 
de ofe~ scledonadJs pel~ melho~sgat~gens da cid.:.dt. filtros 
de busca avançados e notldas que do a)ud,·lo 1 re•liur o nu 
sonho cbl melhor e mais segura rNnelra . 



Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 
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PROCESSO LICITÃ.TORIÕ No OlÕ/2015-- - - -
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015 
ABERTURA: 02/MARÇ0/2015 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 02 de Março do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, no 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 
Combustíveis, para abastecimento da Frota Municipal, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 -COMBUSTÍVEIS· . 
1TEM_ QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 220.000 Litros ÓLEO DIESEL (comum) 
(Duzentos e Vinte Mil) 

02 40.000 Litros OLEO DIESEL (S-10 - Aditivado) 
(Quarenta Mil) 

03 20.000 Litros GASOLINA (comum) 
(Vinte Mil) 

04 10.000 Litros GASOLINA (Aditivada) 
.(Dez Mil} 

O$ 10000 Litros ÁLCOOL (ETANOL) 
(Dez Mil) 

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 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 
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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. 

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 no 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 TRABALHISTAS (tst.jus.br) 

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 li); 



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); 

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; 

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 
HORÁRIO: 

5 -DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel oficio contendo o carimbo do CNPJ/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. 
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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 ~brigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal ate o destmo 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 
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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. 
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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: 

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 10° (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 
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0506123610188-2019-33.90.36" -· 
0507123610188-2020-33.90.30 
0508123610188-2036-33.90.30 
0602267820534-2025-33.90.30 
0603154520323-2026-33.90.30 

Secretaria-MÜ.niCipal (i"e. ÉduéãÇão ·-·········-··· · ···· ···· 

Secretaria Municipal de Agricultura 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Secretaria Municipal de Administração 

0702103010428-2028 e 2029-33.90.30 
0802206010075-2034-33.90.30 

Secretaria Municipal de Saúde e Assist. Social 

10-DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-884.100,00 (Oitocentos 
e Oitenta e Quatro Mil e Cem 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 CONVOCA TÓRIO: 

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. 
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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. 

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. 
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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, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 11 de Fevereiro de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 



- ==---====--==--===========--"":::::=::=========--===-..:::::""..::===---========:: 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 004/2015- 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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Prefeitura Municipal de Nova C ~.ÔÍÚfi.~~~~---~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0 0 «~ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 "u Cant.v -
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

··=-==-====-===-============== 

(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015, 

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 



(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 010/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015 

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 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015 

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 LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 004/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015 

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 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO} No 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 004/2015- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis para a Frota Municipal. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e::.._ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN1i 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO n° 004/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Combustíveis para 
abastecimento da Frota Munici al. 
VALOR ESTIMADO - R$-884.1 00,00 (Oitocentos 
e Oitenta e Quatro Mil e Cem Reais). 

~= 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Concorrência 

í 
PARA: ......, 
COMPRAS: LICITAÇÂOIREQUISIÇÃO ~ 

~ \.,'-..J1 (- -
Divonsir Graf -

OAB/ PR 4.058 
CPF 033.848.709·30 

\ 

Carta 
Convite 

DATA ofj I ( é f t. IS 

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



Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Fevereiro de 2.015. 

Processo/Orçamento n° 008/2015 

Solicito através deste, pré~orçamento de preços de combustíveis, para posterior 
abertura de processo licitatório, coNforme discriminado abaixo: 

ITEM QTDADE E 

01 Unitário Óleo Diesel Co 

SPECIFICAÇÃO 

;num 

VALOR R$
Valor Unitário 

R$- /Litro 
02 Unitário Oleo Diesel S1 o R$- /Litro 
03 Unitário Gasolina Com\. 
04 Unitário Alcooi/Etanol 

Atenciosamente 

Departamento Licitações 
Prefeitura Municipal 
Nova Cantu - Paraná. 

R$- /Litro 
R$- /Litro 

Carimbo e Assina ra da Empresa fornecedora. 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 8733""""~--

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

======-..::::======----==========::::=::..-..:=:--==: -= ==-

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Fonna Presencial n° 004/2015- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis para a Frota Municipal. 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Fevereiro de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da e~ -



DECLARAÇÃODEENTREGADEDOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 010/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Fonna Presencial n° 004/2015 -PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis para a Frota Municipal. 

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

Nova Cantu, Paraná, 24_.::=.de~PéV~v::::.:er'-==e::..:ir..;:::o_ de 2.015. 
I 
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