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

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

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° 011/2013- Edital de PREGÃO, na forma 
Presencial n° 005/2013, que tem como objeto a Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel S-1 O) e 
Lubrificantes, para a Frota Municipal, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe, de acordo com Termo de 
Adjudicação emitido pela Comissão de Licitações, à Empresa: 

Empresa: Comércio de Derivados de Petróleo Bórgio Ltda, inscrita no CNPJ 80.846.595/0001-
30, os itens abaixo relacionados: 

LOTE No 02- LUBRIFICANTES· 
Item n° Objeto Proponente Valor global (R$) 

OI 500 Ba)des (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-
Oleo 68 BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 
02 200 B<~;ldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-

Oleo 90 BÓRGIO LTDA 190,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

03 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-
Óleo 40 BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 
04 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-

ÓleoTDH BÓRGIO LTDA 215,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

05 200 Litros Oleo A TF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-
BÓRGIO LTDA 15,00/un . 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

06 200 Frascos Oleo COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-
Fluído de Freio BÓRGIO LTDA 12,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 
07 I 00 Unid. Filtro de COMERCIO DE DERJVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-

Óleo Diesel BÓRGIO LTDA 12,00/un. 
CNP J 80.846.595/0001 -30 

08 I 00 Unid. Filtro de Ar COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: RS-
Seco BÓRGIO LTDA 50,00/un. 

CNP J 80.846.595/0001-30 
09 I 00 Unid. Filtro de COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Proposta preços: R$-

Óleo do Carter BÓRGIO LTDA 30,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
011/2013 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 005/2013, efetuado 
para Aquisição de Óleo Diesel S-10 e Lubrificantes, atendeu a todos os 
dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 
10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à 
forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Março de 2.013. 

~~ 
f?IVONSIR ] RAFF 
Of.B/PR n.o ~.058 
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MUNICIPIO DE NOVA 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 011/2013 . 
Processo Licitatório n°. 011/2013 . 
Modalidade Edital de Edital de Edital de Pregão n°. 005/2013. 

O presente relatório trata do processo li citatório n°. 005/2013 Aquisição de Combustível 
e Lubrificantes. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 15 de Março de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-128 1 - (44) 3 527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova C2lqtaf.::;:7 

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

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

TERMO DE ADJUDICAÇAO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 011/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 005/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada torna pública a 
Adj udicação. do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

LOTE W 02 - LUBRIFICANTES 
Item Objeto Proponente Valor global (R$) 

no 

OI 500 Baldes (20 Lts.) Oleo 68 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: RS-
LTDA 180,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

02 200 Baldes (20 Lts.) Oleo 90 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: R$-
LTDA 190,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

03 200 Baldes (20 Lts.) Oleo 40 COMERCIO DE DER! V ADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: R$-
LTDA 180,00/un. 
CNP J 80.846.595/000 I -30 

04 200 Baldes (20 Lts.) Oleo COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: RS-
TDH LTDA 215,00/un. 

CNP J 80.846.595/0001 -30 
05 200 Litros Óleo A TF COMt:RCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO Proposta preços: R$-

LTDA 15,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

06 200 Frascos Oleo Fluído de COMERCIO DE DER! V ADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: RS-
Freio LTDA 12,00/un. 

CNP J 80.846.595/000 I -30 

07 I 00 Unid. Filtro de Oleo COMERCIO DE DER! V ADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: R$-

Diesel LTDA 12,00/un. 
CNP J 80.846.595/0001 -30 

08 I 00 Unid. Filtro de Ar Seco COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Proposta preços: R$-
LTDA 50,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

09 

1

100 Unid. Filtro de Óleo do COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO Proposta preços: RS-
C arte r LTDA 30,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 

Comunica outrossim, que dentro do prazo legal, contados da data deste edital. a comissão de licitação dará vistas ao 
respect ivo processo lic itatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada para interposição de recurso. 

Nova Cany4aná. 08 de Março de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente __ --lllt...l><..wlo.~=.!..!<Ol1~LX#""""=...----------

Sueli de Fátima Mello- Membro ____ +r_'( __ h) ___ tJJ __ ~ __ c::::...--_____ __ _ 

EH'"' Fm"'to do Soil'>- Mom~_---~,...=...::...:~F~-=::~::..:uJ=~--------------
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Prefeitura Municipal de Nova ;~~ni~f · :;) 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 . ~~- ·· 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527 -136~ '· ·. t..,. • • 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ~-~ 

ATA DE ABERTURA DE LI ClT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO W 011/2013 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 005/2013 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 08 de Março de 2013, 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° 002/2013, 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 Combustível e lubrificantes, para a 
Frota Municipal. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu 
a sessão públ ica, 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 KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO 
LTDA RG 7.537.695-2 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° OI 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 N° OI - COMBUSTÍVEL 
I te Objeto Proponente Valor global (R$) 
m 
no 

OI I 0.000 LITROS DE 
ÓLEO DIESEL- S-1 O 

Não Houve proposta apresentada para este ítem. ---000---

LOTE N° 02 - LUBRIFICANTES 
I te Objeto Proponente Valor global (R$) 
m 
no 

01 500 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Óleo 68 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNP J 80.846.595/0001 -30 

02 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Óleo 90 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 190,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 

03 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Óleo 40 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 

04 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
ÓleoTDH PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 215,00/un. 

CNP J 80.846.595/0001-30 

05 200 Litros Oleo A TF COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGIO L TDA 15,00/un. 
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Prefeitura Municipal de Nova Car:ltu~------· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~~ 

200 Frascos Oleo 
Fluído de Freio 

100 Unid. Filtro de 
Óleo Diesel 

I 00 Unid. Filtro de Ar 
Seco 

I 00 Unid. Filtro de 
Óleo do Carter 

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 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGJO LTDA 12,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGlO LTDA 12,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGJO LTDA 50,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGIO L TOA 30,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

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

LOTE N° 01 -COMBUSTÍVEL 
I te Objeto Proponente Valor global (R$) 
m 
no 

OI I 0.000 LITROS DE Não Houve proposta apresentada para este ítem. ---000---
ÓLEO DIESEL- S- 10 

I 

LOTE N° 02 - LUBRIFICANTES 
I te Objeto Proponente Valor global (R$) 
m 
no 

01 500 Ba_ldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Oleo 68 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 

02 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Óleo 90 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 190,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 

03 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Óleo 40 PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 180,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001-30 
04 I 200 Baldes (20 Lts.) COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-

ÓleoTDH PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 215,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

05 200 Litros Oleo A TF COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 15,00/un. 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

06 200 Frascos Oleo COMERCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: R$-
Fluído de Freio PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 12,00/un. 

CNPJ 80.846.595/0001 -30 
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Prefeitura Municipal de Nova <tant"it~t_-_·:-~: 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ ~ :· 

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

I 00 Unid. Filtro de 
Óleo Diesel 

I 00 Unid. Filtro de Ar 
Seco 

I 00 Unid. Filtro de 
Óleo do Carter 

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

COMERCIO DE DERIVADOS 
PETRÓLEO BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

I 
COMf:RCIO . DE DERIVADOS 
PETROLEO BORGIO LTDA 
CNP J 80.846.595/0001 -30 

J COMf:RCIO . DE DERIVADOS 
PETROLEO BORGIO LTDA 
CNP J 80.846.595/000 I -30 

DE 

DE 

DE 

Proposta preços: R$-
12,00/un. 

Proposta preços: R$-
50,00/un. 

Proposta preços: R$-
30,00/un. 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da empresa 
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 da proposta 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, p{d: Março de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - ----·!C.~..:.'Ud..:!L~iL::AL!c::!:d&~-----------

Sueli de Fátima Mello------------------- ---- ---

Eliane Ferrareto da Silva - ___:~~Âtl.ho.G~.J.):......l!::~~--------------



COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROlEO BORGIO lTDA 
Avenida Cantu, 797- Nova Cantu- Pr. 

CEP 87330-000- fone (44)35271263 

CNPJ n2. 80.846.595/0001-30 

À 
Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) nº. 011/2013 

Ref: Edital de PREGÃO nº.05/2013- PMNC 

Prezados Senhores, 

Apresento e submeto para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente ao 

LOTE nº. 01 e 02 

lOTE Nº. 01 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 
01 10.000 Litros (dez Mil) ÓLEO DIESEL S-10 -

(Especificado pela Portaria 
nº. 65/2011 da ANP) 

lOTE nº. 02 
ITEM QUANTIDADE PRODUTO VALOR TOTAL 

01 500 ÓLEO 68 90.000,00 

(Quinhentos) Baldes 20 Lts. 

02 200(Duzentos) Baldes 20 Lts. ÓLEO 90 38.000,00 

03 200(Duzentos)Baldes 20 Lts. ÓLEO 40 36.000,00 

04 200(Duzentos)Baldes 20 Lts. ÓLEOTDH 43.000,00 

os 200(Duzentos) litros ÓLEO ATF 3.000,00 

06 200 (Duzentos) Frascos (500 ml) ÓLEO FLUÍDO DE FREIO 2.400,00 

07 100 (Cem} Und. FILTRO DE ÓLEO DIESEL 1.200,00 

08 100 (Cem) Und. FILTRO DE AR SECO 5.000,00 

09 100 (Cem) und. FILTRO DE ÓLEO DO 3.000,00 

CARTER 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias 

Atenciosamente 

Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda - Posto Borgio 
Kaciano Luiz Demari Borgio 

Gerente I Proprietário 

j 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA~ 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N° 2 / 2013 

[CONTRIBUINTE]-----------------------------..... 

Nome/Razão: COMERCIO DE DERIVADOS DE PET.BORGIO LTDA 

CNPJ/CPF: 80.846.595/0001.30 
Endereço: AV CANTU, 625 

Complemento: 

Bairro: CENTRO Cidade: NOVA CANTU 

267.4 

PR 

r[ FINALIDADE] 

l...._ _______ ] 
CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações 

prestadas pel~s órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima 
identificado, NAO CONSTA DEBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em 
Dívida Ativa, até presente data. 

Em firmeza do que eu, Regiani Porcinio dos Santos, passei e digitei a presente 
certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada 
e assinada. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente 
constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

A presente Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias. Cópias desta somente 
terão validade se conferidas com a original. 

Validade até: 06/06/2013 NOVA CANTU,08 de Marco de 2013 

SETOR DE TRIBUT AÇAO 
Regiani Porcinio dos Santos 

Rua Bahia, 85 - Fone/Fax (44) 3527-1363- Centro - CEP 87330-000 - NOVA CANTU- PR 
E-mail: pmncantu@hotmail.com 



COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Avenida Cantu, 797- centro- Nova Cantu- Pr. 
CNPJ nº. 80.846.595/0001-30 CAD ICMS 810.00455-09 
Fone(44) 35271263 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 011/2013 

REF: Edita l de PREGÃO, na Forma Presencial nº 05/2013 - PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Senhor Kaciano Luiz Demari 

Borgio, portador da Cédula de Identidade sob o nº 7.537.695-2 e CPF I MF 

nº 038.040.849-07, a participar do procedimento licitatório sob a 

modalidade Edita l de PREGÃO, na Forma Presencial nº. 05/2013 - PMNC, 

instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Comércio de 

Derivados de Petróleo Borgio Ltda, outorga-se ao acima credenciado, 

dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 

recurso. 

Nova Cantu- Pr., em 08 de março de 2013. 

Kaciano Lu· ari Borgio 
Representante legal da empresa 



COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797 - centro -Nova Cantu- Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 - CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 011/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013. 

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, Forma Presencial n° 

005/2013,instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 08 de março de 2013. 

K . ~P.. ac1ano mz eman org10 

Representante legal da empresa 
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COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO L TDA :_;~'!f:.-y 
Avenida Cantu, 797 - centro - Nova Cantu - Paraná ~~ 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30- CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n°. 

005/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 08 de março de 2013. 

~ Kaciano LuiZ~fgio 
Representante legal da empresa 



COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO L TDA 
Avenida Cantu, 797 - centro - Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001 -30- CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) No. 01112013 
EDITAL DE PREGÃO; Forma Presencial n° 005/2013. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

005/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis), 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 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 08 de março de 2013. 

K .~. actano mz eman org10 

Representante legal da empresa 
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COMÉRCIO DE DERIVADO S DE PETROLEO BORGIO L TDA 
Avenida Cantu, 797 - centro - Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 80.846.595/0001 -30 - CAD ICMS 810.00455-09 
Telefone (44)35271263 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

005/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas 

as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, em 08 de março de 2013. 

Kaciano Luiz i Borgio 
Representante legal da empresa 



COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797- centro- Nova Cantu- Pr. 
CNPJ n° 80.846.595/0001 -30- CAD ICMS 810.00455-09 
Fone(44)35271263 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 011/2013 
REF.: Edital de PREGÃO na Forma Presencial n° 005/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Óleos Diesel S-10 e Lubrificantes. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná 08 de março de 2013. 

Kaciano I.:mz e ari Borgio 
Representante legal da empresa 
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• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 10160982-87 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.846.595/0001-30 

Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 06/07/2013- Fornecimento Gratuito 

tijJ 
PAAANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receota do Estado 

Certidão N" 10160982-87 

Emotida Eletronocamente voa Internet 
08/03/2013 - 09:59:40 

Dados transmotodos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https " '""" annternet.pr gm lx/outros/_d_negatl\ d2.asp·>eu,cr=&eCPF=&eCNI'.I=HO 8 16 595/000 1 -30&cCadocms=&cNumlmage~s2 08/03/20 13 



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

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

Page l oi' I 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fi liais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n9. 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:23:18 do dia 30/01/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/07/201 3. 
Código de controle da certidão: 51B5.85AA.A077.524E 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda in validará este documento. 

http://WI.vw.receila.làzenda.gov br/apl i c a coes/ A TSPO/cert1dao/CN DConJuntaSeg V m/ResultadoSegV 1a.asp''Ongem= I & T1po= I &N 1=80 O&roYlOil ~ J 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8084659510001 -30 

Razão Social: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Nome Fantasia: POSTO BORGIO 
Endereço: AV CANTU SI N TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 

87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribu ição 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: 08/03/2013 a 06/04/2013 

Certificação Número: 2013030809554966617209 

Informação obtida em 08/03/2013, às 09:55:49. 

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

hllps://www.sifge .caixa gov br/Empresa!Cri1C'rt7FgcCFSimpnm,rPapci asp'?Y i\ RP~>soaMatril=536066'J& YARPessoa=5360669& YA . 
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Certidao Negativa de Debno 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 000372013-14021595 
Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 
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 contribuições admin istradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

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

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

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis: 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples: 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art. 931 da Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil , 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 08/03/2013. 
Válida até 04/09/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://wwwO IO.dataprev gov br/CWS/BI N/cws_mv2.asp'1COMS_BI N/S I W _Conte'(to=CND/S IW _Tran,acao_ Web=CONSUl. r A2/ 140 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Page l.nf"i 

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 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 23/08/1988 

NOME EMPRESARIAL 
COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

POSTO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00- Comércio varejista de lubrificantes 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV CANTU 

I CEP 
87.330-000 

I BAIRRO/OISTRITO 
CENTRO 

I NUMERO 
797 

I COMPLEMENTO 
SA LA O 

I MUNICÍPIO 
NOVA CANTU 

I SITUAÇÂO CADASTRAL 

_ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
DATA DA SITUACÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 08/03/2013 às 12:12:51 !data e hora de Brasí lia). Páaina: 1/1 
I Voltar I 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://www receita fazenda.gov br/PessoalundJca!CNP.I/cnp.Jrcva/CnpJreva_ Comprovante asp 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° Q6 DA SOCIEDAOE COMÉRClO ~E ' -· - :2/i--- ~ 
DERiVADOS DE :ETRÓLEO BORG10 LTDA -t' ·:,..r .. ..i) ___ ~ ~·· 
CNPJ no 80.846.59)/0001 -30 ~) ~, ~~· .. j/ 

.,... 

1. JOÃO LlJJZ BORGIO, brasileiro, natural de Nova Cantu- Pr. casado em regime 
de comunhão un\veisal de bens, nasc\do em 04/09/\960, empresár1o, \nsc1ito no CPF 
no 370.982.419-20, portador da cédula de identidade RG n° 3.057.123-1 expedida pela 
Secretáúa de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e domicihado na 
avenida Cantu, 807 centro, casa, em Nova Cantu, municíp1o de Nova Cantu - PL CEP 
87330-000 e, 
2. LEONIR DEMARI BORGJO , brasileira, natural de Aratiba - RS casada em 
regime de comunhão universal de bens, nascida em I 0/09/1961, empresária, inscrita no 
CPF 11° 458.078.095-72 pmtadora da cédula de identidade RG 11° 783.! 98 expedida 
pela SecTetária de Segurança Pública do estado do SE, residente e dmniciliada na 
Avenida Cantu, 807 centro, casa, em Nova Cantu, Municí-pio de Nova Cantu- Pr. CEP 
87330-000, únicos sócios da empresa comercia] Comércio !!e Deriv2dos de Petró1eo 
Borgio Ltda, com sede à Avenida Cantu, 797, sala. centro, município de Nova Cantu 
- Pr. CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o 11°. 41202067738 
em 23/08/1988 e última Alteração Contratual 0°05 devidamente registrada na Junta 
Comercial do Paraná ern 23/09/1994 sob o 1i

0 3534, inscrita no CNPJ n° 
80.846.595/0001-30, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

la. Fica incluído no objeto social a revenda de GLP- Gás Liqüefeito de Petróleo, gás 
de cozinha. 

2a. De acordo com o Código Cível, inclui-se no contrato primitivo as seguintes 
cláusulas 

3a. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros dependência, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

4a Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com herdeiros, sussesores e incapaz. Não sendo possiveJ ou inexistindo interesse deste 
ou do sócio retmmescente, o valor de seus haveres será apurado e hquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, vetificada em balanço 
especialmente levantado. 

sa A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital. 

6a. Administração da sociedade caberá ao sócio João Luiz Borgio. com poderes e 
atribuições de gerir e ad.rnirúst:rar negócios da sociedade, autmizado o uso do nome 
empresaxi.al, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do~= y ~ 

p~ 
I) 



ALTERAÇÃO CONTRA TliAL N° 06 DA SOCIEDADE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO L TDA 
CNPJ N° 80.846.595/0001 -30 

711
• Ao tennino do exercício social, em 3 1 de dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo (I. elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quot~s, os lucros ou perdas apuradas. 

sa. Nos quatro primeiros meses. seguinte ao termino do exercício social, os sócios 
dehberarão sobre as contas e designação adrninistradores, quando for o caso. 

911
• Os sócios declaram sob as pena da lei, que não estão impedidos de exercer a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob efeitos dela., a pena que vede ainda temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por ciime falimentar, de prevruicação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
nmmas de defesa da concorrência, contra as re\ações de consumos, fé pública, ou a 
prioridade. 

1011
• A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a 

seguinte red~.ção. 

Primeira: - A sociedade gira sob o nome empresariaJ de COMÉRCIO DE 
DF,RlVADOS DE l'ETRÓLEO BORGIO LTDA. 

Segunda: - A sociedade têm sua sede a Avenida Cantu, 797, centro, nesta cidade de 
Nova Cantu- Pr. CEP 87330-000. 

Terceira: - O objeto social é o comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e 
revenda de GLP- Gás liqüefeito de Petróleo, gás de cozinha. 

Quarta: - O capital social é de R$ 35.000,00 (tJ.inta e cinco mil reais) dividido em 
1000 (mi!) quotas de valor nominal de R$35,00 (trinta e cinco reais) cada uma, 
1ntegralizados em tnoeda corrente no Pais, ficafil subscfitas.: 
Nome 
João Luiz Borgio 

Leonir Demari Borgio 

Total 

quotas 
500 

500 

1000 

valor 
R$1 7.500,00 

R$ 17.500.00 

R$35.000,00 

Quinta: - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades 
em 15 de agosto de 1988 e o termino do exercício social em 31/12 de cada ano. 

J.=JP ~ 
~~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 06 DA SOCIEDADE COMÉRCI 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO LTDA 
CNPJ 0° 80.846.595/000l-93 

Sexta: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda. 
formalizando, se realizadas a cessão delas, a alteração contratual pettinente. 

Sétima: - A responsabihdade de cada sócio é restrita ao valor de sua quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integrahzação do capital. social. 

Oitava: - A administração da sociedade caberá ao sócio João Luiz Borgio, com 
poderes e atribuições de gerir e adnünistrar os negócios da sociedade, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranl1as ao interesse social 
ou assumir ob1i.gações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis d...q_ sociedade, sem aut01i.zação do outro sócio. 

Nona: - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrirnonial e do balanço de resultado econônúco, cabendo aos sócios na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas 

Décima: - Nos quatro meses seguinte ao término do exercicio social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. 

Décima primeira: - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 
a titulo de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Décima segunda: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
sua atividades com os herdeiros, sussesores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da 
resoluç-ão, verificada em balanço especialmente levantado. 

Décima terceira: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Décima quarta: - Os sócios declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a 
cargo públicos; ou por crime filamentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumos , fé pública, ou a 

J fJ 
J 
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Décima Quinta: - Fica eleito o foro da comarca de Campina da Lagoa para o exercício 
e o cu..rnprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato 

E, por estarem assim j~stos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias. 

Nova Cantu - Pr. 10 de dezembro de 2003. 

João Luiz Borgio 
RG n° 3.057.123-1 - SSP- Pr. 

~OWOSki 

RG n° 8.326.583-3- SSP- Pr. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 07 DA SOCIEDADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TDA 
NIRE n°. 41202067739 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

1. JOÃO LUIZ BORGIO, brasileiro, empresano, casado em Regime de 
Comunhão Universal de Bens, natural de Nova Cantu - Pr., nascido em data de 
04/0911960, inscrito no CPF sob o n°. 370.982.419-20, portador da Cédula de 
Identidade RG n°. 3.057.123- 1 expedida pela Secretária de Segurança Pública 
do estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Governador Parigot de 
Souza, 505 centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu - Pr. CEP 
87330-000 e, 
2. LEONIR DEMARI BORGIO, brasileira, empresária, casada em Regime de 
Comunhão Universal de Bens, natural de Aratiba - RS. , nascida em data de 
10/09/1961, inscrita no CPF sob o n°. 458.078.095-72, portadora da Cédula de 
Identidade RG n°. 783.198 expedido pela Secretária de Segurança Pública do 
estado de Sergipe, residente e domiciliada na Rua Governador Parigot de Souza, 
505, casa, centro, na cidade e município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, 
únicos sócios da empresa comercial "Comercio de Derivados de Petróleo 
Borgio Ltda", com sede na Avenida Cantu, 797, sala comercial, centro, 
município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná sob o n°. 41202067738 em 23/0811988, e ultima alteração 
contratual n°. 06 em 22/1 2/2003, devidamente registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob o n°. 20034126384, inscrita no CNP J n°. 80.846.595/0001 -30, 
resolvem, assim em alterar o Contrato Social. 

P- O sócio João Luiz Borgio, possuidor de 500 (quinhentas) cotas no valor de 
R$35,00 (trinta e cinco reais) cada uma totalizando R$ 17.500,00 (dezessete mil 
e quinhentos reais) nesta data retira-se da sociedade, vendendo e transferindo 
suas cotas ao sócio ingressante. o senhor Kaciano Luiz Demari Borgio, 
brasileiro, Engenheiro Agrônomo, casado em Regime de Comunhão Parcial de 
Bens, natural de Aracaju - SE, nascido em 29/0711983, inscrito no CPF sob n°. 
038.040.849-07 , portador da Cédula de Identidade RG n°. 7.537.695-2 expedida 
pela Secretária de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente 
na Rua Professor João Faria da Costa, 680 centro, casa, na cidade e município 
de Nova Cantu - Pr., CEP 87330-000. cotas esta que o vendedor declara já ter 
recebido em moeda corrente no Pais, dando geral e plena quitação. 

.. .... 
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Transferindo suas cotas a Sócia ingressante a senhorita Franciely Demari 
Borgio, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Aracaju- SE, nascida 
em 27/0211987, inscrita no CPF sob o n°. 055.905.089-59 e portadora da Cédula 
de Identidade RG n°. 8.402.332-9 expedido pela Secretária de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, residente na Rua Governador Parigot de Souza, 
505 centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu - Pr CEP 87330-000, 
cotas esta que a vendedora declara já ter recebido em moeda corrente no Pais 
dando geral e plena quitação. 

33
- Em virtude desta alteração, o Capital social da empresa fica ass1m 

distribuído entre os sócios ingressantes: 

Sócio 
Kaciano Luiz Demari Borgio 
Franciely Demari Borgio 
Total 

cotas 
500 
500 

7.000 

Valor 
R$ 17.500,00 

R$ 17.500,00 
R$ 35.000,00 

4°- Os sócios ingressantes declaram conhecer a situação econômica financeira 
da empresa ficando sub-rogado aos direitos e obrigações devidas. 

53
- Os sócios ingressantes declaram sob as pena da lei, não estar impedida de 

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede 
ainda temporariamente, o aceso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumos, fé pública, ou a prioridade. 

6a- A administração da sociedade caberá ao sócio Kaciano Luiz Demari 
Borgio, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

não modificada por esta alteração. 

Autenticação 
no vtg!.;;;;s ... o._-..~ 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 07 DA SOCIEDADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO L TDA. 
NIRE 41202067738 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

8a- Fica eleito o fórum da comarca de Campina da Lagoa para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratos assinam a presente alteração em 
04 vias. 

João Luiz Borgio 
RG n°.3.057.123- l- SSP - Pr. 

Kaciano -- Demari Borgio 
RG n°.7.537.695-2 - SSP- Pr. 

ll~: .. _._~------

Nova Cantu 30 de agosto de 201 1. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 011/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N• 005/2013- PMNC 

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

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do dia 08 de Março de 
2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 ás I I :00 Hs e das 
14:00 ás 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 

JOHN,:. 

ED\CJ 

PUb 
j( .. 

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

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



!\' 36, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

AVISO Dt: LIC!HÇ.i.O 
TQ\1,\Il,, m: PRf:('OS ~· 1/2013-PM! 

. Comunic3mos 11os interessados que St encontr.tnbcru 3licit:J.ç3o a 
scgu1r: Tcrood.3 de Preços n! 00112013-PMf • Proo:sso Administr.Uivo nt 
001/2013- n:t: :1 contrau.ção de cmpl'C:S3 p3r.l o. execução de 03 (três) ro
utõrW n:t ~ «ntnJ. O f:.dibl podeciserobrido 3tr.lvê$do sitc:: wv.w.ibi
por.t.pr.gov.br. Q~Uisqutr infomt:»Çõcs ncccssiri3s pelo telefone (43' 3178-
8483 ou 3.incb pelo c-m.til: lic:itlC30@ibipoD.pr.JOV.br. 

fb,por.i-~R. JO tk ,1;n.::Lm Jc li)IJ. 
JOSE ~1ARIA f~IRA 

Preil!l\v 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ICARAJMA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
1'0\IAD' DE PRt.ÇOS "'2.2013 

1\ Pttfeiun MWlicip31 de lc::tr.~im;~lom:J público que far:i tt:lli.í::u. 
ãs 09:00 do di3 11 de: M~o do 31'10 de 20 I J. tu S:&1:1 de RcWliOcs de sw 
Sede, local~ 03 Avenida llcnncs Vissoto n• 810 . ..:m lcar.Unu, Parani 
TOMADA DE PREÇO do t;po MENOR PREÇO GLOBAL objet;vondo o 
contmuç:lo de cmprcs:. p:H':I. cxc:cu~o cb .:.mpli3ç3o ct1 unid:ldc: bisic:. de 
Slüdc (clinic3 cb n1ulhcr). Ndo nos tcnnos cb proposu 41099067471/ I 090 I 
c do projeto vquítctõnico dl. ob~ 

\'ALO R MAXIMO GLOBAL: RS 141.599,96 (cento e q=ntoe 
wn mil quinhentos c novcnu c nove reais c non:nu c seis ccnuvosj, de 
xordo com planilh3s ~ntiri:ls que intcgnt o prc:scnlC cditll. 

PRAZO DE VIGP-'IOA: ,.; 31 de de7.tmbro 20 I 3. 
A pl.SU têcnia. com o inlc:iro lCOr do &tiul e seus respectivos 

modelos, adendos c 3n1..'X0S. poderi ser ccmin31:b no cndcrcço :xirm in· 
dic:sdo 3 pJttir do di.t 22 de Fevereiro de 2013. no hor:irio comcn:i31 c scr:i 
fomttid3, pessoalmente 30 intetess3d!). no endereço ind.ic.ldo. lnfomuções 
adicioruis. dúvid.u c pedidos de csclarccímcnto dcvcl'3o ser dirigidos :i Cn
miss.ão de Liciuç5o no cndcrtço 3CimJ mcncion~do ·Telefone (44-3665· 
SOOO). (3..~ 4+-3665·8001 - "crTUil" pl1nejlmento@it:3r3im:l.pr.go, ,br 

h:·Jr:tima-PR. ~I cJo;: (C\Crtlr<J <k ~(I L\. 
)IELS()N DE QUEIROZ SOUZA 

Pn::-iJ...--nu.. ..bCurr""s.il' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARll.ENA 

A)%0 OE L! C:I l'~Ç.\0 
PRfCAO PRESE:<CIA.L :<' 4/2UJJ 

~·IODALIDADc: PREGÃO PRESENCIAL:<". 0041:!013 
OBJETO: Aquis~ de generos .1.limentM:ios destirudos â. ~ escollt 
d.ls Escol~ MuniC'ip.3is do Município de M:uikn:l. Esudo do Par.ltl.i. 
AQl!ISIÇAO DO eDITAL: lntcgr.> do Ed;IJJ o p:llt;, de~ I de f.,_-.re;ro de 
2013- de se~~ scxu-fcil'3 cbs OS:OO as 12:00 hor:u: c c:b.s 14:00 ~ 
17:00 Mru.. dest:J <bt::l 3\i 24 h.Jr:u: :mtes d..1 d3u desigrwb p3t3 3beT1un 
dos cnvc:lopcs, mcd.i3.ntC a~~ de rcc:ibo de p;~pmcnto no valor de 
RS 30.00 (-Trinta ~3is--) JU 53!3 de licit;J.Çôcs <b Prcfcitur.l Municipal de 
M31'ilcna-PR. que ôevcr:i scrcfctuldo medJ1nte rtc:olhimento dJ. gu1a DAM 
- Doc:umcnlo de Antt3d3ç3o Municipal rtlir;~do no SclOr de Tribut;J.Çào d3 
Prct~itur.1. Municipll de M:ui!ctu - PR. 
LOCAL: 53\:a de lil.:it3ÇÕC5 Prcfcitur;~ Mw1icip:l1 de Mllrilcru - PR. 
Ru:~. D:ln1e P:uqu:aleuo, n•. 85S, Cen1r0 - M:arileru . PR. 
Telcrone: l44) 1448-1314 
E.-nuil: ptefin.u@bnutbo.com..br ou m:uileru@jprcf.pr.co''·br 
ABER.J1JRA DA SESSÃO: 08 de MatÇO de 201 Hs I 0:00 horu, nH>I> de 
lic;toçO<s do Prtrc:iiUr.l Mun;c;p:o~ de M>riletu- PR. 

,\l.lrikn.t·PR. .=:I de ft.n:rc:m ck. :CII:O .. 
BRASILIO BOVIS 

Pre1~.:1tv 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PRF.2Ã~~~~~~2:Ií~\~~0 1 3 
PROCESSO UCITATORIO n'OOSI1013 
PREGÃO. n:. Fomu Presencial N!OOJJ2013- PMNC 

OBJt'TO: Aquisição de 0:! \Ctculos. O km. pottncia mix.inu de 
70cv. con(onnc cspcc:ifiC;3ÇÕCS em •. :dit:al. 

1\SERT\JRA: 1\ panir da.$ 09:00 (nove) Hor:u do OI/\ OR de MIU'
ço de 2.0\3. na s:ala de reuniões do Paço Munic:ip:al. em Nova Cantu.. Pa
r:1ná. 

A P:ssl3 com inteiro teor do Edil.ll, :~.nexos c inform:~Ções pode~o 
ser sol;cit:ldos no PREFEITURA ~iUNICIPAL DE NOVA CANTU • PA· 
RANÁ. junto 3 Oivis3o de licitação. no hor.:irio cW 9:00 is I I :00 lls c das 
IJ:OO ils 17:00 Hs. Telcronc!F:>JC: (+<)35271363 • 3527-!~8! 

rR[C,i.O rRESE:\C!.\L :'>' 4/2013 

PROCESSO LICITATÓRJO n' 009,2013 
PREGÃO .. n3 ~<ltmll Presencial N! 00412013 • PMNC 

OBJETO: l\quis)ç3o de 03 Plain35 Nive iJdOI'3$ de ~m.sto, l:lt]lUT3 
de- cone 4.000 mm, &íro hori:ronul cb limin.:a 90t c Vcnic:al 15•. com 02 
pncm 12.4.2S com cimll'35 de M. confOrme c:spc:c:iticaçõcs em tdit3.1. 

ARF.RT1.1RA: A porrird:>s IO:OO(dc7) Hor.tSdo DIA OS de MlltÇO 
de 2.013. na s.2l:1 de rcuniUcs do P:~ço Munic:ip.:al. em Novl Cantu. Par:mi 

Diário Oficial da União - Seção 3 

1\ Pasu com imeiro teor do f:diul. ::mexas e infQfm:)Ç'ôcs podedo 
ser sol)ciud.os n.l PREFF.TT\JR.A MUNlCJPAL DE NOVA CANTU - P/\
RANA.junto .l Divisão de licit:lç3o. no horirio d3s 9:00 3s l i :00 Hs c dls 
14:00 ils 17:00 Hs. Tclerone/Fo.<: (441 35271363 - 3527·1281 

PREC.i.O PRfS F.:-.CtAL ''521113 

PROCESSO LIC!TATÓRJO n' O 1112013 
PREGÃO, na Forma Pr=nc:õol N'005COI3. P);O;C 

OBJl:.IO: Aquisiç5o de Ólc:o Diesel s-10 c lubrifiC3111CS.. ron
(ormc cspccific.:açõcs em cdiuJ. 

ABERTURA: Á p:llt;r dos 14:00 (qtulor<e) tloru do DIA OS de 
M:arço de 2.013. n3 Slla de rcuni6cs do P:tÇO Munic:ip.tl, em No\~ Ca.ntu.. 
P~r:W. 

A P.lSt:l com inteiro teor do Ediul. anexos c info1m3Çõcs podcrOo 
ser sol_;c;l:tdos n:t PREFEITlJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU . PA· 
~\ANA. juntO a Divido de Licit:lç3o. no hoririodas 9:00 às li :00 lls c d:ls 
14:00 is 17:00 Ils. Tclerone!Fo." (44) 35271363- 3527-1281 

t-:\)\J CJntu-PR. .:n dt (e~~rr..> de .::01:;.. 
AfRT0:-1 1\NTO~lO AG,OLIX 

P-:~CII..J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL 
DE SÃO BENTO 

,\VISO DE LIC!T.\('"i.O 
rREG,\0 PRE5EN('I.~L rMPSH ="' !IJI2U13 

O MU:\~CiPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, Esl:tdo do p,. 
rlni. por seu Prtfe•to ;\1W'Iicip:ll. Smhor Argeu AntoNo Geinencs. e o Se· 
nhor W3gner AugustO d:l Silv:a Gnneno. pregoeiro. nome.:ado pcl:t Pon.:ari3 
de n~ 1736 20.13 de 0210112013, no uso de SU35 :~tribu!ÇOO lepis. (:u S3be.r 
c TORNA PUBLICO :aos interess3dos , que c::ncontr:l·SC: 3bcno o presente 
Ed;131 de Lic;13;'3o. n.> mod.>l;dode PREGÃO PRESENCIAL, ripo ME
NOR PREÇO por ITEM, em :nc:ndimento J.o convenio nr. 772224/2012-
MAPA - PRODESA,qut ser.i regido pel~ lei Feder:1l de n' 10.520 de 17 de 
julho de 2002: Lei comp!emenur 123 2006 de 14 de Oc1embro de :!006: 
Oetrtto Municipal de n~ S~5n006 de 13 0312006. c subsidi3riamente pcl3 
lei n! 8666 de 21 de junho de 1993 c su.:as posteriores 31ter.~ções e lcgisbçào 
combb. p:u:!: 3 fin:aJKbdc:: ~o cspccifiCILb:. 

I. OBJETO DA l!CrTAÇAO: Aquis;çõo de equtp;amemos Of:ri· 
cobs e um c.:aminh5o com ~b:. p:tr.~. ser uril~ pe13 munic:ip.:a.Jid:lde. 

2. PREÇO MAXIMO: Por Item 
3. DATA DE ABF.RT1.1RA: No dio 0710312013 ôs 9:00 ho,, 
-i. LOCAL DA ABERllJRA: Sll:l de Reuniões d3 Prcfcitur:1 Mu

nieipll de Pinhll de S3o Bento, loc3li?:)ci;l na 1\vcnicil Sao Roque, 178. 
F.stado do P.tr~ni, c:om o Prc~ociro c F.quipc de Apoio. 

O F..diul c 3Jlcxos podcr:i ser rctir:tdo gr::t.ruiumcnte c diretamente 
c:om o Pregoeiro n:1 Prcfeitur;~ Municip:al. loc)]i73.d3 3 Avc:ní<b Silo Roque. 
178. em horirio t::omcn:i;~l (8:00 Qs 12:00 c <bs 13:00 is 17:00 hor.tSj. de r 
., 6• scxu fcir.l ou podcr.i ser rcquisiodo :Uõlvés do c:m:il: pmpsb@:un
pcmct:.com.brou pdo tc:k:fonc F:lX (Oxx46) 3560 1187. onde tlmbém saio 
prcstlcbs tocbs 3S infomuçõcs 3 l't'SpCito do cerume li~iUiôrio. 

Pinhll.:!c S:\o lktHo-PR. :.1 cL t~\.::rcir.J ~ :.i}J3. 
ARGW -"'101\'10 GEITTI::l\'ES 

Prc!i:il~l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PR.AJ\ICH!TA 

A\1$0 Of: LICITAÇÃO 
Ptu:GÃO rRESL'ICL'\L :'<' 0:!013 

O MUNICiPIO DE PR.A.NCHITAIPR por un'rm<dio d.: seu Pn:· 
gnciro comunica que rc:.:a1Í%3ri lic:iuç5o. n.:a. modA.IW:bdc PREGÃO PRE
SENCIAL. obje,;vondo o CONTRATACÃO DE EMPRESA (PESSOA 
J~RJDICA) QUE DISP9:-IIIA lle PROFISSIONAL PARA PIUOSTA
('AO llE SeRVIÇOS MEDICOS c IIOSPITALARES PARA ATENDER 
O CENTRO MUNICIPAL llE SAÚDe DO MUNICÍPIO De PRANCIII· 
TA'PR. A abcrtur.l dos envelopes scr:i no dia ll de r:n.uço de 20!3 • .:as 
09h00min. O ~i tal csci disJ,'I()nivcl c pock: ser rctir:ldo ditcm.rncntc lU s.:tla 
de! 0epJ.rUmcnto de licit:lÇC\c:s. no pré<lio da PrctCirun Municip:.l de Pnn· 
chita!PR. com cn&:n:ço i Av. Sim3o f:aquincUo. 364. c:cnuo. no hocirio de 
c:xpcdicnac d3 Prtfcitur:a MWlic:ipal. das 07h30min õtS lltUOmin c cbs 
13h00min às l7h00min. de 2" 1 (liJ 1Coira. lnf~ pelo IOnc/fn. (461 
3S401122. 

Pt,;u·,.tuw-PR. :1 c.k r~·•l. l\:rro Jl ))I.\. 
ANT0:-110 JOEL PADILHA 

rr.::jC'Cirl:' 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÉNCIA DO l'\ORTE 

PREGÃ.Ó\~1~f~cL~~~~1ô':?ot3- SIU' 

O Munic:ip10 de Qucrtnc:i3 do Norte, P::.r:mi. toma públtc:o que 
~alir.ar3 procedimento licito~tóriu na m~lid:ldc Prcalo Prc:scnc:bl p.:ara Rc
~isu-o de: Preços d3 seguinte fllnn:a: MENOR PREÇO POR ITCM 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃq DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA 
COMliM E OLEO DIESEL COMUM PARA 8\'TREGA 
l\'OSTANQl!ESDAPRf~~CO~rORME 

ISSN /ó17-70ó9 209 

NECESSIDADE. 
ABERTURA: 07 DE MAR('O DE 2013-09:30 liORAS 
LOC/\l: S;))a de liciuções d3 Prtfcitur:l Munieip~l. situ:ld:ll 
Rua W3ldcnurdos S:lntos. 1197, C:ntm .. lbnc 44-3462.\SIS. 

:AA
~t 

Ou..n.-ncin !oi~• ' " n.:-1,1<. 20 J~ 1::· ..:r~•m d~· .!flJj 
CARLOS BENVE.'IUTTI 

rr.:l\.lh.l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA 

A\ ISO llE L!Cll'AÇÃO 
TO~!AO,\ IJE PRlÇO~ ,, t/2011-P\IQ 

Objeto: Consttuç~ de A~c:mia de SaUdc: com :irca c:onsuui<b de 98m2 c 
óenuis conforme projetos. O:n~ de recebimento dos envelopes 11/0312013 
is 09:30 hor:u. lnroi'Tn3çõc:s c lnttgrl do Edíul tclc:fonc 41-362J.J231. ou 
:lind:a pelo cm:til liciuç:3o@.quiundmtu.pr.gov.br. ou no hcrino de expe
diente. 

Ouibndu\ha-PK. : u do.: fc,·~:'tim d..: :u11 
MARCIO NERJ DE OLIVEIRA 

h .:f~ I ! • I 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAI\TO ANTONIO DO SUDOESTE 

.\\1!>0 o r Rrnnc.w\o 
TO\L\D,\ DE rRECOS 
Ed;ull\'' 2 20 13/PMSAS 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. 
eNTIDADe PROMOTORA: ML'NICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE- ESTADO DO PARANA 
RECURSOS: MINIS'I'ÉRJO DA SAIJlle E RECURSOS PROPRJOS 
COMO CONTRAPARTIDA. 
ONDF. SELE: oBjeto: Progr:un: de RcqUJ.lific~ç.5.o de l!rucbdcs Bis1~ de 
S:uXtc (Ubs) Ampli~ c Rcfomu do POS\O de: S:Wdc do BauTo Pnnt:C:~.:~ 
ts:abe1 - 190,93m'. Propos13 I'' JI2-IJ02S83690t8294 • Poruru IJ' 
1170120 12 - Min;st<OO do S.Ud.: 
leia-Se: Objeto: Progl"3m3 de R.eqmlif~ de Un1dldeJ B:is:tc::as de S:aú
dc (Ubs) Amplicação c Rcrortn.3 do POSto de Saidc do 83irro Princesa 
Isabel • 192.6Sm:. Propost::. N: 412440258369018294 - P\lrun:t N: 
11701!0 12- MinistCrio d.3 S:tüdc 

Os dcm;~ 1s itens penn:neccm m:~lter:tdos. conforme public:td!) n~> 
OiórioOfKial d.:a Uni:lo - ~"Ç~O 3. n' lS. p.:~g. J7S nJ.d::n:~. de 21 <k fC\..::rcir\' 
de 2013. 

S.W:.•A.ntdnw•J.•Su...k:-.l>:-PP ... :::! I Jt lc." .. 'n:..r.• •. k2•11.l 
RICARDO ANTONIO ORTINA 

{'r\:(,. 1~·1 

PREFEITURA lv!UNICIPAL DE TEIXEIR.'\ SOARES 

EXT R<\TO llJo. CO\Tit.\1'0 N, JOi/2012 

TOMADA DE PREÇOS N' 8 12 
CONrn.I\TI\NlT:: Prtfeit~.n Munic1pal de: Tei:<c::ir.l S<x1n:s. Ct\'PJ n• 
75.963.SSCJr(l()OI-94.sitoaXVdc:Sovcmbm, IJ:S-TeixMSo:ws.PR. 
A. LIMA & A. LIMA L TOA, CNPJ n•os.68S.~i5 0001-71, sedlodo o Ru:> 
Ãngclo SeJ\.'11310. 174, B:Hno P:uqu.: CNbde 1'1<>''3. CEP: S4.5JO.OOO. ru 
cicbdc de Tc:1xcira So3rcs. Estado do P3r.a.ni 
08JHO: CO:-t'TRATA('ÃO De tMPJU,SA I:.SPtCIJ\LI:l.'\DA PARA 
COl\'STRU(' ÃO DE POLO DE ACADEMlA DE SAÚDE NA MODA
LIDADE AMPLIADA NA SF.DF. DO MUNtCiPIO DF. TF.IXF.IRA Sü/\
RES. COM RECURSOS DO MINISTERJO DA SAÚDE. rORTARIA N' 
719/GMIMS. 
VALOR TOTAL: RS 78.603.32 tSctcnl.;l c: oito mil seiscentos c tds rc.lis c 
tnm.l c dois cent:lvos). 
A ASSINATURA: IIIOCo/2012. 
FORO: C\l~ de: Teixc.r:~ So.:ares • PR. 

,\\'ISO DE LICITAC.\0 
PR~C . .\OYltt.SI',CIAI. , ~ l-i·'20J3 

O Município de Teixcir:t So~s. Es~o do PJ.r.m~. comunie-:1 qw: 
f:u-5 r\:ali.ar ~ llciuçiio c:m cp igr:tfc. conforme: .lb.li,..o: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPiõCIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO De SeRVIÇOS DE TRANSPORTE eSCOLAR. 
nos termos cst:~.bclcc:•dos no cdil31 e seus :~.ne~o.ls. 

A: OS.03120 13 li ORA: 09:40 ho= 
LOCAL: S:tb de Rc:uni:SIJ cb P~fe11ur.1 MW\it1p3l de Tet'ICelr:t 

S<wcs - Pr. Ru:l XV do: l'!ovcmbro. t3S • C cnuo. 
OBS: O EDITAL cncoJntr.l-sc disPQnÍ\C:I nt> sitc v.v.w.tCI:>.CU"l$1)3-

rcs.pr.gov.br. N3 impossibilidade de Clblcnç.lo por esse meio. o mesmo po· 
dcri ser soliciudo pelo telefone (0 .. 42).3460-IISS. no hor.irio cbs 9:00 is 
11:30hcrn. l3:30i< 17:00hor.u. 

f ::iXCll'l S..l.'\1\: •.- Plt ]. I d::!< f.:,..:: r.: I!'(• \!c =':iJI~ 
IVA."OR LUIZ MÜLLER 

Pr..:f::.ut• 

Este documento pode ser vcrifiC3do no endereço eletrônico hup:tlv•wu·.in.p.b· .. ~. 
pelo cócfigo 00032013022200209 

Documento assin:do digiulmcnte coniOnnc MP n'-1.100·~ de 2~ 08 '2001. que ina:t11u1: 
lnfraC'SU'Utw'il de Cha\CS PUb liC:3S Brasi leira • rcr.anuil. 
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I Mariópolis 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 

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

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

O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. 
Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e pelo Pregoeiro Oficial da 
municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento 
subscrevem, torna público que se encontra aberto, nesta unidade, certame 
licitatório na modalidade PREGÃO Presencial n•. 7/2013. do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE- Processo n.• 69/2013. objetivando a Contratação de 
empresas para terceirização de profissionais com formação em nivel 
superior e técnico na área de Enfermagem e em nível superior na área de 
Farmácia para trabalhar na Secretaria de Saúde do Município de 
Mariópolis, conforme especificações e quantidades de vagas, constantes 
no anexo I deste edital, que será regida pela Lei Federal n.• 10.520/2002, 
Decreto Munici ai p n• 006/2008 de 11 de fevereiro de 2008 Lei 
complementar n• 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couberem. as disposições contidas na Lei Federal n.• 8.666/1993, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas 
deverão obedecer ás especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento 
do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Mariópolis - Rua Seis, 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariópolis, 
Estado do Paraná, iniciando-se no dia 08/03/2013 às 11:00 horas e será 
conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: 
O Edital de Pregão Presencial n• 7/2013 completo encontra-se a 
disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço 
Municipal - Rua Seis, 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mariópolis, 
Estado do Paranà, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira 
entre as 08:00 ás 11:30 e das 13:30 ás 17:30horas ou E-mail: 
francisco.bueno@mariopohs.pr.oov.br. Mariópolis/PR, 20 de FEVEREIRO 
de 2013. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

R$ 312,00 • 1308712013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA :\1UNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA"'A 

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

A \'ISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 008/2013 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 003/2013 - Pl\L'\C 

OBJETO: Aquisição de 02 Veículos. O km, capacidade máxima 70 CV. 

conforme especificações em cdi1al. 

ABERTURA: A panir d3s 09:00 <nove) Hom do dia 08 de 1v13rço d~ HJ13, na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Camu. Paran:í. 

A Pasla com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderio 
ser solici1ados m PREFEITURA MU~ICIPAL DE 1\0V/\ C:\l\TU -
PARJ\NA. junto a DiYisão de Li~i1ação. no hor:irio das 9:00 às li :00 H; c das 
I ~:0() as 17:00 fls. 

T~kfon(!.!Fax: (44) 35271363 - 3527-1231 

N01·a Cantu, E;1ado do Paraná. 20 de Fevereiro de 2.0 13. 

AIRTON A:'\T0:-.110 AG:\OLIN 
Prefeito Municipal 

RS 168,00 • 13236/2013 

11 ... :Stll 1(',1 

I '" PREFEITURA M l'l'iiCIPAL DE :'<IOVA C.\.ll(l - 1~ 
ESTADO DO PARAN:\ · r..~ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 \.--~--"'·t ' 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 ,..,.""' \ 

"' -' 
A \·lSO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 009/2013 

PREG . .\0, na forma Presencial 
l\' 004/2013- Pl\11\C 

OBJETO: Aquisição de 03 Plainas i'ii veladoras de arrasto, largura de 
corte 4.000 mm, giro horizontal da 15mina 90" e Vertical25". com 02 pneus 
12.4.28 com câmaras de ar. ~onformc cspe~ilicaçõ~; em cdi1al. 

ABERTURA::\ partir da' 10:00 tD~z) Horas Ju dia 08 de Março de 2.013.na 
sala de muliõcs do P3ÇO Ylwlieip31, em :"ova Canru, Par~na. 

/1. Pasta com inl~iro teor do Edital, anexos e infom1açüc1 podcr:io 
ser solici!ados na PREFEITURA MUNICIPAL DF NOVA CAl\TC -
PARANÁ. j umo J Divisão de Licitação, no hor:irio das 9:00 :is li :00 Hs ~das 
14:00 :is 17:00 l!s. 

Telefone ·Fa~: t-14) 35~71363 - 35~7- llSI 

Nova Cantu. Emdo do Paraná. 20 de f evereiro de 2.013. 

A IR TO~ :\NTONIO AG"'OLJ:\ 
Prefeilo Municipal 

R$ 168,00 • 13237/2013 

PRLFl· 11 t KA \ll '>ICIP \1 DF '\0\' \ C\ Yll - ~ 
ESTADO DO P.\R.\.\.\ -

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

11. \'ISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO UCITATORIO n" 011/2013 
PREG.:\0. na forma Presencial 

N' 005/20t3- P)'INC 

OBJETO: Aquisiç~o Oleo Diesel S-10 e Lubrificante. ~onionn~.: 

cspecificaçõe1 em edital. 

ABERTURA: À panir da; 1~:00 (qualorLC) Horas do dia 08 de \farço ac 
2.013, na S3la de reuniões do Pa~o Muni~ipal. em No1~ Cant11. Par~n:i . 

:\ Pasla com imciro teor do Edilal. anexos c infommçõcs pvderã,, 
m solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAl\Tl. 
PARANÁ. junto a Divis5o de Licitoçào, no horário das 9:00 as I I :00 lls c dos 
14:00 :is 17:00 Hs. 

1 clcfonc·Fax: ( ~4) 35~71363 - 3527- l 28 l 

No,·a Cal1!u. Estado do Paran:i, 20 d~ Fcvcre1ro de 2.1113 

AIRTO!\' A:\TT0:\10 AGNOLI:"\ 
~~- Prefeito \ 1unicipal 

-· RS , 68 00 • , 3238/2013 

I Nova Fátima 

Aviso de Licitação tipo Tomada de Preços n' 002120 13-PMI\'F 
(Lei 8.666/93 e suas al terações) 

I - MoJahda!lc: Tumad:! Jc Preço, n" 002. 20 13-PM!\1' f-mprciwda pu r prc~u 
gh1b:1l c do tipo m\:nor preço. 

2 • Objtto; A pn:!)C'IliC' lidtJ~ào t~m por ObJCIO a Contrata~àu d.: -.:mprc')a para 
Ampliaç5o d,> Cenlro de Saúde Irmãos Pilusk c.>nformc planilha c dclalhamcmm 
a serem l'om~cidosjuntameme com o Edital e em eont'ormidade com o enobclcc•do 
no mrsnw l' <.h::mai!) anc."WS. 

1 - Preco mjxjmo: R$ 75.000.00 (Selen!J e Cinco mil. Reais). 

4 Condic~c·· Esrar inseri lo 110 CadaS!ro de fornecedores da Prefcilura vlunic•pal. 
ou preen~her 1odas as condições para o codas!ramemo llé v terceiro dio antcnor 
ao recebimento das propostas. 

5 Recebimema das Propaslas· alé ils 8h30min do dia 13 de Marçv de ~013. 

(, JutgameniO' às S:30h dn dia 13 de Março de 21l12.na sala de reuniões da l'ref. 
Mun. de N O\'l F:itimo:PR. Ruo n,~ Aloisio de Barros TO:i\eS, 420 . ccmro I ;\\na 
f:itim:.~.- Par:m:j. 
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PROCESSO LICITATORIO No 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 
ABERTURA: 08/MARÇ0/2013 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 08 de Março do ano de 2.0 13, 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 n° 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: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Óleo Diesel S-1 O e Lubrificantes, da seguinte forma: 

LOTE No 01-
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 10.000 Litros OLEO DIESEL S-10- (Especificado pela Portaria no 65/2011 

(Dez Mil). da ANP). 

LOTE No 02 -
ÍTEM QUANTIDADE DESCRI_ÇÃO 
01 500 (Quinhentos) OLE068 

Baldes 20 Lts. 
02 200 (Duzentos) OLE090 

Baldes 20 Lts. 
03 200 (Duzentos) OLE040 

Baldes 20 Lts. 
04 200 (Duzentos) OLEOTDH 

Baldes 20 Lts. 
os 200 (Duzentos) OLEOATF 

Litros. 
06 200 (Duzentos) OLEO FLUIDO DE FREIO 

Frascos (500 ml) 
07 100 (Cem) Und. FILTRO DE ÓLEO DIESEL 
08 100 (Cem) Und. FILTRO DE AR SECO 
09 100 (Cem) Und. FILTRO DE ÓLEO DO CARTER 

Obs. Os itens serão entregues parceladamente de acordo com a necessidade domunicípio. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente lic~tação, todos os, do ra~o ~ertin:~te ao objeto c.otado ~ 
no presente certame, que manifestarem seu mteresse com antecedenc1a mm1ma de 24 (vmte e V'\ ) 

p 

.~ 
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quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 

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

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

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento constante do Anexo I deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

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. 

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 
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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 III); 

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; 

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em l (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 n° 01 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício 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: 



I
,- -~·~1\1;: 

(\/ 
A,) 

7 
-~ ,~-I 

"l" .. .}/ l 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu rl~-,-,c;· 1 

Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 I ~ •\ :< 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 : a C~{\'1'.:-

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 
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. 
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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, impl ica 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. 

f) 
--.1 
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7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

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

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

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

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de 
que a proponente: 

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 sol icitação, através de requisição. 

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

8.1 .1 -O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável , e apresentação da fatura/NF. 
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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 
0602267820534-2025-33.90.30 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0603154520323-2026-33.90.30 Secretaria Municipal de Educação 
0506 I 236 I O 188-2019-33.90.30 
0507123610 I 88-2020-33.90.30 
050812361 O I 88-2036-33.90.30 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor total máximo, global desta licitação em até R$-250.000,00 
(Duzentos e Cinquenta 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 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. 

p 
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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 ac1ma 
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. 
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15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

15.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

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

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 20 de Fevereiro de 2013. 
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ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

~-tve-

(MODELO ANEXO n 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112013 
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Prefeitura Municipal de Nova anM···· ;.:· 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0bQ..._ " 
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REF.: Edital de PREGAO, na Forma Presencial n° 005/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF no. , a 
participar do procedimento Iicitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de _____ ___ de 2013. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2013 

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° 005/2013, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO Ill) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 011/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2013 

DECLARAÇÃODEENTREGA 

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

procedimento Jicitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova G9nt\f. -~~:-
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CNPJ N.0 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 IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

p 
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(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 01112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 005/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 005/2013 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova CaiitlL?. ____ . 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 "V1.. «~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001·03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527-1363 'j .anW • 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 011/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 005/2013- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Óleo Diesel S-10 e Lubrificantes. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ___::d:::e::,__ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU Q): ---~, 
ESTADO DO PARA , _iV~-----· 

- ~- q~ 

NA \. CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO no 011/2013 ~.:."''"\. 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisi~ão de 
, 

Oleo Diesel S-10 e 
Lubrificantes. 
VALOR ESTIMADO - R$-250.000~00 (Duzentos e 
Cinquenta Mil Reais). 

PREVISÃO I 

2.... I 2<J/.J 

PARA: 
ASSESSOR JURIDICO 

PARA: 
COMPRAS: LI ClT AÇÃO/REQUISIÇÃO 

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


