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SAM 
PaRaNac.oaoe 

Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

Município: Nova Cantu Medição: 1 Data :28/06/2014 
Projeto: 14 Lote : 1 Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR 

COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 CV, 
Capacidade do Coletor 10,0m3 de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e 
demais características técnicas constantes no MODELO 07. 

Convênio : 20.23.2013.0701 Contrato(s) de Empréstimo: 2014/0206-5 
Empresa: Konrad Parana Comercio de Caminhões Ltd Local da Obra : Nova Cantu 

Contrato de Empreitada : 01/2014 
Valor Previsto no Mês : 243.000,00 Vr. Contratado : 243.000,00 
Contrapartida Prevista : 243.000,00 

Data da Assinatura : 10/06/2014 Prazos: Execução : 09/08/2014 Vigência: 07/12/2014 
ITEM %PRC I R$ PRC % TOTAL VALOR 

SUB-ITEM PREVISTO MEDIDA CONTRATO 
CAMINHÃO 100,00% I 243.000,00 100,00% 243.000,00 243.000,00 
Caminhão Coletor de Lixo sem Truck I 243.000,00 100,00% 243.000,00 

243.000,00 

Observação : 
Importa a presente medi ·o no valor de R$ 243.000,00 ( DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL REAIS 
Para emissão da presente medição, foi realizada visita ao município com a finalidade de supervisão da efetiva 
entrega, conforme ATESTO no Termo de Recebimento Provisório de Bem(ns) pelos representantes 
(responsáveis) do Município pelo recebimento de acordo com as especificações técnicas do(s) bem(ns), Prefeito 
Municipal e empresa fornecedora. 

Atesto • Para os devidos fins, que foram supervisionado(s) o(s) bem(ns) e I ou serviços da pr sent 
I licitação n• 0005/2014 , modalidade Pregão 

Emitido em: 29/06/2014 
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PaRaNa croaoe 

/ Município : Nova Cantu 

Descrição do Projeto : 

SAM Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de proj etos 

VALORES ACUMULADOS 
Projeto : 14 Lote: 1 Acumulado até Medição : 

Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima e(etiva de 185 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m' de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características técnicas constantes no MODELO 
07. 

I Convênio : 20.23.2013.0701 
I Empresa : Konrad Parana Comercio de Caminhões Ltda 

I 
Local da Obra : Nova Cantu 
Contrato de Empreitada : 01/2014 

Data da Assinatura: 10/06/2014 

I 
ITEM CRONOGRAMA 

CAMINHAO 

Prazos: 

% PRC R$ PRC 
PREVISTO 

100,00% 243.000,00 

TOTAL CRONOGRAMA 

Emitido em : 29/06/2014 

Contrato(s) de Empréstimo : 2014/0206-5 

Vr. Contratado : 
Execução: 09/08/2014 Vigência: 

% TOTAL 
MEDIDA CONTRATO 
10o.oo% I 243.ooo.oo 

VALOR 
MEDI ÃO 

243.000,00 

243.000,00 

243.000,00 
07/12/2014 

.. . 

·, 

·, 
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SUPERVISAO: 

I PARANACIDADE-

MUNICIPIO: 

NOVA CANTU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS - SEDU 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ 

SAM LOTE DATA CONCLUSAO: 

14 1 28/06/2014 
I EMPRESA CONTRATADA: CNPJ: 

10546678000128 
N" CONTRATO: 

01/2014 I KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHÕES L TOA- MARINGA 

VALOR: 

R$ 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS*********) 
DESCRIÇAO DO PROJETO: 

I 
Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m3 de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características técnicas constantes no MODELO 
07. 

I 

LOCALIZAÇAO: 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR. 

DESCRIÇAO DO OBJETO: 
Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 -01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m3 de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais caracteristicas técnicas constantes no MODELO 
07. 

Em vinte e oito de junho do ano de dois mil e quatorze a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório do(s) bem(ns) 
acima referenciado{s) em observância com o indicado nas especificações técnicas, estando o{s) mesmo(s) em conformidade com o contrato 
em epígrafe. 

Declaramos ainda que o recebimento definitivo do(s) mesmo(s) ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias 
corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe. 

tr-Ll. lJ"-',.C(,L{ t"U 
ELE:ANI MARIA DE ANDRADE 

RG n° 7.834.949-2 
conX oladora Geral 

s-~~ 
SUE~I DE FÁTIMA MELLO 
~RG n° 8.326.552-3 

PREFEITO MUNICIPAL 

-

OSCAR IORI 
RG n° 981.199-0 

Di,eto:C~'"~"'""''mo 

KONRADPARANÁC~~~~ESLTDA 
KONRAD P~ COMéRCIO DE CAMittfOES LTDA. 

I Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo. 

I Nova Cantu, 28 de junho de 2014 

ALEXANDRE SAL TON DE SOUSA ARANHA 
RG n° 6.846.908 

Analista de Desenvolvimento Municipal - PARANACIDADE 

j 

., 
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KONRAD P ARANA COMERCIO DE 
CAMINHOESLTDA 

RUA RUBENS SEBASTlAO MARlN 1264 
PARQUE INDUSTRIAL 

MARINGAPR 
87045-020 

Atendimento: (44) 3261-9999 

N' 40916 

SÉRIE 2 

FOU!A 1/1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TruliUTÁJUO 

DESTINATÁRIO/REMETEI\'TE 
NV<= • I ~;-~~~~394/0001-03 PREFEJTURA MUNICIPAL DE );QVA CANTU 

~~=~CISCO DE MORAES, m 18A1AAO 
CENTRO 

MUNICIPIO I~ONEJFAX NOVACANTU 443527-1281 

FAT' '" "'"·'""c' 

Consulta de autenticidade no portal nacional 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 
Autorizadora 

da NF-e 

P~O 

CNPJ 
10.546.67810001-21 

IUAOAU~~""u 
30/05/2014 

1~30-000 
I IJATAIJtl<NJJWJAI.AJJJA 
30105/2014 14:14:34 

IUF 
PR 

I RGIJNSCRJCAO EST AOUAL 
ISENTO 

; • .-r·j~(iJ-!I!ItO~~--~'"'-• ; vm;~~ .. r Vfo!.9F:' -' :>c tiOMEJ!.O .. :.!Id .• VENCIMEj:tro ;-• , ·• ,, 'I(ALOR .. !i(JMEP.O •• ;. •;. ~ : , ;VENélMijNrO -~ ·. ' , ;: , !VALOR 
-~·· 04091601 JO/OS/2014 243.000,00 

TRANSPORTADORNOLUME 
RAZAOSOCW. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ENDEIIECO 
R VER FRANCISCO DB MORAES 

1039 
ESPECIE ,.: 
HAACA .• . • : FB -FORO 

TIPO . .. .. : CAMINHAO 
CHJ\SSI .•• : 9BFXEB184EBS6?8 65 

MODELO •• • : fORD\ CARGO 1319 
VERSAO ••• : EE<O 
.ANO FAEIR .: 2014 
1\NO MOO •. ; 2014 
COMBOST . • : FLEX 

COR .•• ••• : BRANCO ARTICO 
N.MOTOR .. : 36483846 
RENAVAM •• : 304113 
EST .VEIC.: NOVO 
PLACA •••• : XXX• 7B65 

-- -- -- -- -- -- ---

DADOS ADICIONAIS 
INFORMA C ES CO>!PLEMI!NT ARES 

Vendedor : 6 Numero Pedido de Venda : 286 EDITAL PREGAO PRESENCIAL 005/2014 • PA!V.NA CIDADEIPAM • 
SEDU-PROCESSO/UCITATORJO Oll/2014. 

lmpi'USOptlo Sldtm. TCif· Ttdneo lnform•rJu· Tt/· (46) J301 &050 • VttSio 1.11.1 

-

243.000 00 

243.000,00 

ISEh'TO 

RESERVADO AO FISCO 

Ir 
I' 



DECLARACÃO 

Declaramos que foi realizada, pela empresa KONRAD PARANÁ 

COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA., a entrega técnica e o treinamento para mecânicos 

e operadores do equipamento rodoviário, CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE 

LIXO, constantes do contrato n° 01/2014. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu 
_ suéu DE FÁTIMA MELLO 
~rregada do Oepto. Pessoa/ 

Nova Cantu/PR, 30 de Junho de 2014 . 

.. 

. • .. 

' . ' 

.· · ... ·. 

·. 



PaRaNano<Joe 

Município: Nova Cantu 
Projeto: 14 Lote: 1 

Convênio : 20.23.2013.0701 

SAM 

Equipamento(s) 

Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

Medição : 1 Data : 28/06/2014 
Rodoviário(s) - Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR 

COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 CV, 
Capacidade do Coletor 10,0m' de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e 
demais características técnicas constantes no MODELO 07. 

Contrato(s) de Empréstimo : 2014/0206-5 
Empresa : Konrad Parana Comercio de Caminhões Ltd Local da Obra : Nova Cantu 

I Contrato de Empreitada : 01/2014 

I 
Valor Previsto no Mês : 243.000,00 Vr. Contratado : 243.000,00 
Contrapartida Prevista : 243.000,00 

Data da Assinatura : 10/06/2014 Prazos: Execução : 09/08/2014 Vigência: 07/12/2014 
ITEM % PRC I R$ PRC % I TOTAL VALOR 

SUB-ITEM PREVISTO MEDIDA j CONTRATO 
CAMINHÃO 100.00% I 243.000,00 1oo.oo% I 243.000,00 243.000,00 
Caminhão Coletor de Lixo sem Truck I 243.000,00 1oo.oo% I 243.000,00 

I TOTAL DA MEDIÇÃO: 24J.ooo,oo 1 

Observação : 
lm orta a presente medi ão no valor de R$ 243.000,00 DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL REAIS 
Para emissão da presente medição, foi realizada visita ao município com a finalidade de supervisão da efetiva 
entrega, conforme ATESTO no Termo de Recebimento Provisório de Bem(ns) pelos representantes 
(responsáveis) do Município pelo recebimento de acordo com as especificações técnicas do(s) bem(ns), Prefeito 
Municipal e empresa fornecedora. 

Atesto - Para os devidos fins, que foram supervisionado(s) o(s) bem(ns) e I ou serviços di! presente 
licitação n• 0005/201 4 , modalidade Pregão · 

E.R. Maringá 

Emitido em : 29/06/2014 

~ ... 
'. ;.. ? 

~. 

' 

., 
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PaRaNacmaoe 

Município: Nova Cantu 

Descrição do Projeto : 

SAM Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

VALORES ACUMULADOS 
Projeto: 14 Lote: 1 

Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m' de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características técnicas constantes no MODELO 
07. . 

I 
Convênio : 20.23.2013.0701 
Empresa : Konrad Parana Comercio de Caminhões Lida 

I Local da Obra : Nova Cantu 
I Contrato de Empreitada: 01/2014 
I Data da Assinatura: 10/06/2014 Prazos: 

% PRC R$ PRC 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Contrato(s) de Empréstimo : 2014/0206-5 

Vr. Contratado : 
Execução: 09/08/2014 Vigência: 

% TOTAL VALOR 
MEDIDA CONTRATO MEDI ÃO 

243.000,00 
07/12/2014 

CAMINHAO 1oo.oo% I 243.ooo.oo 1oo.oo% 243.000.00 243.000,00 

TOTAL CRONOGRAMA 243.000,00 243.000,00 

Emitido em : 29/06/2014 

1 

• ., 

,. 



SUPERVISÃO: 

PARANACIDADE -
MUNICIPIO: 

I NOVACANTU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS -SEDU 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARINGÁ 

SAM LOTE DATA CONCLUSAO: 

14 1 28/06/2014 
i EMPRESA CONTRATADA: CNPJ: 

10546678000128 
N° CONTRA TO: 

01/2014 I KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHÕES L TOA- MARINGA 
VALOR: 

I R$ 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS*********) 
I 

DESCRIÇAO DO PROJETO: 

I 
Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m' de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características técnicas constantes no MODELO 
07. 

I 

LOCALIZAÇAO: 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PR. 

DESCRIÇAO DO OBJETO: 
Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- com potência mínima efetiva de 185 · 
CV, Capacidade do Coletor 10,0m' de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características técnicas constantes no MODELO 
07. 

Em vinte e oito de junho do ano de dois mil e quatorze a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório do(s) bem(ns) 
acima referenciado(s) em observância com o indicado nas especificações técnicas, estando o(s) mesmo(s) em conformidade com o contrato 
em epígrafe. 

Declaramos ainda que o recebimento definitivo do(s) mesmo(s) ocorrerá após o prazo de 90 (noventa) dias 
corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe. 

~VA--~""'-CV'-ccLL 
ELEANI MARIA DE ANDRADE 

RG n° 7.834.949-2 
Controladora Geral 

I Tendo em vista o parecer da Comissão 

~ PNW/A COMÉRCIO DE OOfltfiOes LTDA: 

- PARANACIDADE 

t:: . 

. · ; 



KONRAD P ARANA COMERCIO DE 
CAMINHOESLTDA 

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN 1264 
PARQUE INDUSTRIAL 

MARINGAPR 
87045-020 

Atend imento: (44) 3261-9999 

DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal EletJOnica I I I O- ENTRADA [] 

1 
- SAÍDA h~~ÁVRVO.n'-•~.A~~~~s«~~------------------------------------------------1 

r-----~41~1~4~0~5~10~5~4~6~6~78~0~0~0~1~28~55~0~0~2~00~0~0~4~0~9~16~1~7~6~7~08~7~9~9~7------------~ 

N" 40916 

SÉRIE 2 

FOLHA 1/1 

Consulta de autenticidade no portal nacional 
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 
Autorizadora 

PROT LO DE A\JT'ORlZAÇÀO 
141140081108644 

da NF-e 

INSCRJÇÀO ESTADUAL SUBST. TlUBUTÁIUO CNPJ 
10.546.67810001-28 

OESTINATÁJUO~ETENTE 

;~~~~C~ALDE~OVACANTU I ~~·~~~;94/0001 .03 l~M>~~~r~ ........ v 

· ~~~CISCO De MORAES, W j;o 1~30.000 
I UAlAU.t<J<l(IJUWA/>AWA 

3010512014 14:14:34 
MUNJCIPJO _l FONEJFAX I~ I RGIINSCRJCAOESTADUAL 
NOVACA.'ITU 44 3527-1281 ISENTO 

FATURAIPARCEL 
o~\ JM'IllJ!!f~~-ioi<.~. ; VEN~-- :'·-:f ·v~~~-~·::·. ,, •. ' IMdEI\.0,~~ .. VEHC~Mlo/ro:··:- · • ;,c-~ YAI.OR ~~ .. .. ,. ~o ~:..-'·" ;_ ~VENClMENro·~ · '.Jt;<.i<"'VÃLÓR. ~'c S. -

04091601 30/0512014 243.000,00 

t,i_ 
. 

CÁLCULO IJIIPOSTO 
BASE DE CALCUI.O ICMS VALOR ICMS DE SUBSTTrul VALOR. TOTALDOSn.oDVTOS 

29.160,00 243.000,00 
VALOR 00 FRETE DESCONTO Y ALOR TOTAl. DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 243.000,00 

TRANSPORTADORIVOLUML 
I AAJ.AO SOCIAl. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

lf'ki:TIPORC01'1TA 
1 - Destinalirio 

CODIOOAI<IT I PI.AC"-DOVEICULOIREBOQUE IUF I CNPJICI'P 
77,845.394/0001.03 

ENDERECO I MIJNICIPIO I UF llNSCIUCAOESTADU"-L 
R VER FRANCJSCO DE MORAES NOVACANTU PR I SEI'< 'TO 
QUANTIDADE I I!SPECIE MAACA JNUMEI\ACAO IPUOBRUTO I Pl!SO UQUIIX) 

DAnOS DO gpQQIIT_n S"l>ln"n ·' - ~ ~ . - - --- -
:CQ~Jl'1.!'•~~o!! '"' }lESC!!JÇ~PI?QS!~P,~.VI<;~s _,'1!-t/.:;,r';ft', ·•·,-:;, 'NCMISli• '!'~ CI'O l!N . :-_/lNT!?. • ri; '!1UíjrrARI<;P YA.i.Ok 'lgr,.t • :;l!'C.Tçr.<S:;,\' ~- • Y.lCU'_ ." :'. - "'.;:; 

7042210 000 5102 UN 

,--

1039 FORD/CARGO 1319 1,0000 243.000,0900 243.000,00 HJ.OOO,OO 19.160,00 12,00 "--! 
ESPECI E .. : I•· 
MAI\CA •• ,,: FB -F0!\0 
TIPO .• . •• : CAMINHAO 
CHASSI ••• : 98f"J<&B184EBS67B65 
MODELO •.• : FOl\0\CARGO 1319 
V&l\SAO ••• : EE40 
ANO FAB!\.: 2014 
ANO HOD • . : 2014 
COHBOST . . : fLEX 
CO!\ ..•.•. : BRANCO Al\T ICO 
N.HOTOR .. : 36483846 
RENAVA!<..: 304113 
!:ST.VEIC . : NOVO 
PLACA ••• • : XXX-1865 

r- -- -- -- -- ---- ---- -- - -- - . -r-- --

: 

DADOS ADICIONAIS 
lliFORMAÇ ES COMPI.EMENI' ARES 

Veodedor : 6 Numero Pedido de Vend& : 216 EDITAL PREGAO PRESENCIAL OOS/2014 • PARANA CIDADEIPAM • 
SEDU·PROCESSOILICITATOIUO 012/2014. 

Jmprauo prlo S/lftmt TCar- Ttclnco Jnform~tlc•. Ttf · (4$} JJOf &O ISO · Vedo 1.11.1 

- ---·--·-- ---
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RESERVADO AO PlSCO 
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DECLARACÃO 

Declaramos que foi realizada, pela empresa KONRAD PARANÁ 

COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA., a entrega técnica e o treinamento para mecânicos 

e operadores do equipamento rodoviário, CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE 

LIXO, constantes do contrato n° 01/2014. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu 
S~E FÁTIMA MELLO 

Encarregada do Oepto. Pessoa/ 

Nova Cantu/PR, 30 de Junho de 2014. 



E NOVACANTW 
Estado do Paraná 

CN? _: :\l =- 77 .845.394/000í -0:3 
Rua Bama. n" 8:5 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 35?.7 -1281- (44) ::527-1096 (44) 3527-. 2/:lú Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmr.cam1~{;:i1hotmail.com ou pmnC<tDLU@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. I RZF'. PROCESSO LICITA'!'ÓRIO n o 012/2014 
l EDITAL DE; PREGÃO n° 005/2014 

CONTRATANTE: ! MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
1 C1i!??J n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: I KONRAD MARINGh COMÉRCIO DE 
I C_ .. MINHÕES LTDA 
I CNPJ 10.546.678/000:!.-28 

OBJETO: I AQUISIÇÃO DE UM (01) CAMINHÃO, COLETOR 
E COMPACTADOR DE LIXO (Conforme 
es_!!_ecificação no edital}_. 

VALOR: I R$-243.000,00 (Duzentos c Quarenta e Três 
~._a Reais). 

ASSINATURA: :!.0 D~ Junho DE 2.014·. 
VIGÊNCIA: , 06 1seis} meses. 

qz_ ---- r-

I 

I 
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MODELON°04 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

CONTRATO No 0112014 

CONTRA TO DE FORNECIMENTO DE 
BEM(NS) QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. Estado do 
Paran~ E A EMPRESA KONRAD PARANÁ 
COMÉRCIO DE CAMINHÕES NA FORMA 
ABAIXO: 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, situado na Rua Bahia, 85. CNPJ n° 77.845.394/0001 -03, a 
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu( a) Prefeito( a) Senhor( a) 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, portador(a) da cédula de identidade R.G. n° 4.414.003-9, CPF n° 
676.205.159-68, e a empresa KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES, CNPJ 
10.546.678/0001 -28. localizada na Rua Sebastião Marin, 1264- Pq. Industrial- CEP 87045-020-
Maringá- Paraná, a seguir denominada CONTRATADA, representada por ANDRÉ EDUARDO 
RAIMUNDO. portador da cédula de identidade R.G. N° 6.635.137-0/PR, CPF no 034.625.509-00. 
residente na Rua Francisco Fronja, 49- Jd. Monte Verde- Ibiporã-Pr., firmam o presente contrato 
nos termos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de 
28/04/2014. e nas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRA TO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte Equipamento : CAMINHÃO 
COLETRO E COMPACTADOR DE LIXO, conforme especificações na carta proposta. Juntamente 
com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com 
seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser apresentados 
manuais completos de operação e manutenção detalhados. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o 
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão n° 005/2014. 
que é parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de fornecimento é de 60 (SESSENTA) dias, contados da assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento. com anuência expressa do 
PARANACIDADE, quando: 

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do 
CONTRATANTE: 
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c) ho~' er atraso no fornecim~nto de dados info~ativos, materiais e qualquer subsídio co ~ment~ •• -· 
ao ob_1eto contratado. que esteJam sob responsablltdade expressa do CONTRATANTE; y·;JJ· <'!-
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento~ -- ~ ~ ~ ·' 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justiticad~ ' 
aceitos pelo CONTRATANTE; 
t) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros. desde que tenham influência direta 
sobre o fornecimento do objeto contratado. 

Parágrafo Segundo 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Terceiro 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente. de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento. deverá esta comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as 
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer 
reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 243.000,00 (Duzentos e 
Quarenta e Três Mil Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL''. 

CLÁUSULA QUARTA· DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta da SEDU/PR.. e 
contrapartida do município NOVA CANTU. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento 
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documento~ 
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no 
protocolo do licitador e deverá ser apresentado, confonne segue. de modo a padronizar condições e 
fonna de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação. 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; 

b) termo de recebimento provisório. 



Parágrafo Único 

O fàturamento deverá ser efetuado em nome do Município de NOVA CANTU-
77.845.394/0001 -03. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais 
documentos pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade. 
incidentes sobre o objeto deste contrato: 

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia: 
d) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas. e após a garantia. 

pelo prazo múumo 60 (sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE. as alterações. 
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia. vício ou defeito de 
tàbricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação. 
sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula décima alínea "b"' : 

e) possuir assistência técnica no Estado do Paraná; 
f) manter as condições de habilitação; 
g) Entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido. 

Parágrafo Único 

Durante o prazo de garantia caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se 
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA. 
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção. alimentação. hospedagem 
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do 
PARANACIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS 

O equipan1ento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser( em) designado(s) 
para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota FiscaVfatura. apresentada em duas 
vias. 

Parágrafo Único 

O equipamento só será recebido defmitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em) 
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as 
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA NONA- DA CESSÃO DO CONTRATO 



A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa. fisica ou j u 
anuência expressa do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na 
tonna a saber: 

a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o 
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso 
em relação à data prevista para o fornecimento. 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto 
contratado. apresentar documentação falsa. ensejar o retardamento do fornecimento do objeto. 
fraudar a entrega. comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal , ocorrer a rescisão administrativa. 

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE. em 
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o 
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando !orem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas , previstas na 
cláusula anterior. o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível. para 
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado 
dos atos a serem realizados. 

Parágrafo Único 

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa 
de penalidades/multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie. nos 
seguintes casos : 

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 

CONTRATADA; 
c) quando houver desobediência à detem1inação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir. 
e)-quando a CONTRATADA ficar impedida de fomecer o objeto do presente contrato. 

Parágr afo Único 

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento 
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A 
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionad s. implicará a 



apuração de perdas e danos. sem embargos da aplicação das demais providências legais 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito. obrigando as partes em 
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA. anexos e 
pareceres que fonnam o processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES 

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITlVOS. qualquer modificação que venha 
a ser necessária durante a sua vigência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 06 (SEIS) meses contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
VIgor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caberá exclusivan1ente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo. perante o Foro da 
Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da 
CONTRATADA que. em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes 
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao tirmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo. bem 
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor. com as 
testemunhas presentes ao ato, a tim de que produza seus efeitos legais. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Junho de 2014. 

/ CONTRATADA 



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 

PARECER JURIDICO 

Processo Licitatório n° 01212014 
Edital de Pregão, na forma Presencial n° 00512014 

Declaro sob as penas da Lei que o Edital do Processo 
Licitatório n° 012/2014 - Edital de Pregão, na forma presencial n° 
005/2014, efetuado para Aquisição de 01 Caminhão Coletor Compactador 
de Lixo, pelo Município de Nova Cantu , atendeu a todos os dispositivos 
constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n°.8.666/93 e suas 
alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Abril de 2.014. 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~rltÜ~tl&.t-~~~:~ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 v. ~ Q~ 

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 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 012/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 005/2014 
Às 14:00 hs (quatorze) do dia 28 de Abril de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a fmalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Um 
Caminhão Coletor e Compactador de Lixo, em conformidade com as disposições contidas no 
Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos 
envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
KONRAD P ARANA COMERCIO DE CAMINHÕES 
CNPJ n° 10.546.678/0001-28 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de no O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE N° 01 - úNICO· 

ITEM. QTDADE PRODUTO Preço Unitário Valor Total 
01 01 (um) Um Caminhão Coletor R$-243 .000,00 R$-243 .000,00 

Compactador de Lixo. 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 

participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 

com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE 01 - ítem único - no Valor Total de R$-243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil 
Reais): a empresa: KONRAD PARANÁ CAMINHÕES, Inscrito no CNPJ sob o n° 
10.546.678/0001-28; 

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

8 de Abril de 2.014. 

Vanderlei Esser - P 

Equipe de 

Parti:~a_n_te_s_: -~~~~l--



Prefeitur:.1 Municipal de Nova Cantu 
Rua B2hi1 n° 8:5 - Centro - Nova CaL tu - PR. - CEP: 87330-000 

C:-.PJ :-..• 7/.S.t5.Yt-,/QOOI -03- fone (044) 3527- .281- cone fax (044) 3527-1363 

E-!?.:2:!: ~-l:1tL@r.)tmail.cm-., OL ,1mnc,!'L.!(•t>g.'-om.br 

f/OlrfOLOGACÃO 

O Prefeito Municipal de Non C~ntu, Estado do Para!l~. ::o uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo e!D vista o Processo Licita!ório n° 012/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencia! n.0 005/2014, conforrr..e especificação :::o Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo licitató:io ;;!D epígrafe à Empresa: 

"LOTE No 01 - ÚNICO" 
Empresa: KONRAD PARANA COMÉRCIO DE CAMINHÕES, inscrita no CNPJ 
sob o n° 10.546.678/0001-28, é10 Valer de R$-243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três 
Mil Reais). 

Nova Cantu, Farc.ná, 04 de Junho de 2.014. 

Prefeito .Municipal 

P ,.. • JF.r~1~5"-' ~"- r "''C:" 4
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RESPOt S: • .tf.L __ ~~-
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Prefeitura Municipal de Nova ~ntlf~ ---,~ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1- g _ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136 °j...~ -~--
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ._a, .u -? 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 012/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 005/2014 

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

LOTEN°01-

Item 
no 

Objeto Proponente Valor (R$) 

01 01 (UM) Caminhão KONRAD PARANA COMERCIO DE Valor total da Proposta 
Coletor Compactador de CAMINHÕES preços-: 
Lixo CNPJ 10.546.891/0001-70 R$-243.000,00 

(Duzentos e Quarenta e 
Três Mil Reais) 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Abril de 2.014. 

·-
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CAMINHÕES 

AO 

KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TDA 

CNPJ: 10.546.678/0001-28 

DECLARACÃO DE CUMPRIMENTOS DOS 
REQUISITOS DE HABILITACÃO 

Maringá-Pr, 28 de Abril de 2014. 

SR. PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014 

A empresa: KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TDA. , 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.546.678/0001-28, sediada à Rua Sebastião 
Marin, 1264 - Pq. Industrial - CEP 87045- 020 - Maringá - Paraná, 
DECLARA para todos os fins de direito, ter pleno conhecimento, bem 
como, atender a todas as exigências relativas a habilitação no presente 
certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidôneo em 
qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de 
participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica , 
Fundacional ou de Economia Mista do Estado do Paraná. 

KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 
ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO 

CPF: 034.625.509-00 I RG: 6 .365.137-0 SSP-PR 

Rua Sebastião Marin, 1264 - Pq. Industrial- CEP 87045-020 - Maringá - Paraná. 
Fone: ( 44) 3261-9999- www.konradcaminhoes.com.br- ema i I: licitacao .konrad aran om.br 
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ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE CASCAVEL 

9\.{arina 'Esteves San.tos 
Tabeliã 

/ 

SANTOS 
4• Serviço Notarial 

Jefferson 'Esteves San.tos 
• Func.Autor~ado 

Rua Si o Paulo, 659- fone (45) 3037-7444 
cascavel - Parana 

I !.l'iRO 

108-P 156/157 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: KONRAD 

PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA A 

FAVOR DE ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO, NA 

FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A I B A M quantos este Público Instrumento de 

DE CAMINHÕES L TDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

n° 10.546.678/0001-28, com sede na cidade e Comarca de de Maringá-PR, Rua Rubens 

Lopes Sebastião Marin, 1.264-A, Parque Industrial, Cep.87.045-020, bem como filial 

devidamente inscrita no CNPJ sob n° 10.546.678/0002-09, situada na Rua Seimu 

Oguido. n°95. Parque ABC. Londrína-PR. Cep. 86 .075-140 e filial devidamente inscrita 

no CNPJ sob n° 10.546.678/0003-90. situada na Rodovia Br-277. KM 596. em 

Cascavel-PR. Cep: 85.803-490, neste ato representadas por sua Sócia Administradora: 

FRANCTELL Y HELOIZA KONRAD, brasileira, solteira como declarou, maior e 

capaz, nascida em 05/1111985, natural de Realeza-PR. empresária, portadora da Cédula 

de Identidade RG. sob no 8.490.363-9/PR e inscrita no CPF/MF sob no 048.018.509-36. 

residente e domiciliada na rua Mato Grosso, n° 2840. Apartamento 501 , Centro. em 

Cascavel-PR, conforme seu ato constitutivo arquivado junto a Junta Comercial do Estado 

do Paraná sob n° 4120635854- L em data de 05112/2008, 4° Alteração Contratual 

igualmente arquivada na Junta Comercial sob n° 20118236695 em 0411 1/2011 , Protocolo 

n° 11/823669-5 de 28/10/2011, e Certidão Simplificada expedida aos 27/06/2012 pela 

referida Junta Comercial, cujos documentos ora apresentados ficam devidamente 

arquivados nestas notas às folhas 177/180 do Livro 059/ ACS e às folhas 1121113 , do 

Livro 68/ACS. e às folhas 108/109 do Livro 075/ACS. A presente reconhecida como a 

própria por mim MARINA ESTEVES SANTOS conforme os documentos que me foram 

apresentados, do que dou fé. E aí, pela-Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu 

bastante procurador: ANDRÉ EDUARDO RATMUNDO, <r"'asileiro, maior e capaz, 

portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 6.365.137-0-SSP-PR e inscrito no CPF/MF 

sob n° 034.625.509-00, residente e domiciliado na cidade de Londrína-PR; ao qual 

confere: amplos e gerais poderes para representar a empresa outorgante e 

publicas federais. estaduais ou municipais e autarquias em qualquer de · s órgãos. para 

o fim especial de participar de licitações e concorrências públic praticar os atos 
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República Federativa do Brasil 
ESTADO DO PARANÁ- MUNICÍPIO E COMARCA DE CASCAVEL 

'Marina 'Esteves Santos 
Tabeliã 

SANtOS 
4° Serviço Notarial 

Jefferson 'Esteves Santos 
Func. Autorizado 

Ru<l São Paul o, 659 - Fone (45) 3037-7444 
Cascavel - Paraná 

108-P 156/ 157 

necessários para representar a outorgante em Pregões presenctats e eletrônicos, 

promovidos por qualquer prefeitura e/ou autarquia municipal, estadual ou federal, bem 

como apresentar lances verbais, negociar preços, rubricar documentos, assinar atas, 

declarações, propostas e demais documentos inerentes a processos licitatórios e de 

concorrência pública e registro de preços, desistir, firmar compromissos ou acordos. 

receber e dar quitação, enfim. praticar todos os atos relativamente ao pregão em que se 

apresentar. Outrosim, dá poderes para requerer e retirar certidões negativas, positivas e 

assinar documentos necessários. requerer e alegar, fazendo exposições de docwnentos 

exigidos por qualquer repartição publica; Confere ainda poderes para juntar e 

desentranhar documentos, assinar contratos de fornecimento dos bens objetos dos ditos 

processos licitatórios, com as ditas prefeituras e autarquias; enfim, praticar todos os 

demais atos necessários e indispensáveis para o bom, fiel e cabal cumprimento do 

presente mandato. mesmo os não expressamente descritos neste instrumento. Pela 

Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuraçã'o em todos os seus 

expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. Dispensado as 

testemunhas instrumentárias conforme Código de Nonnas da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e 

achada em tudo conforme, outorga. aceita e assina. Ato devidamente protocolado nesta 

data no livro protocolo geral sob n° 5936/2012. Eu, (a.). MARINA ESTEVES SANTOS. 

Tabeliã, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos : R$54,23 

(VRC 384.61). Cascavel-PR, 04 de julho de 2012. (aa.) KONRAD PARANÁ 

COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TDA, FRANCIELL Y HELOIZA KONRAD, 

da Outorgante. MARINA ESTEVES SANTOS, Tabeliã.. Nada mais. 

re em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu. 

RIN ESTEVES SANTOS, Tabeliã, que a trasladei. 
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KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 
CNPJ/MF· 10.546.67810001-28 

NIRE·41206358541 
7ª (Sétimé!) Alteração Contratual 

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL. 

1- FRANCIELL V HELOIZA KONRAD, brasileira, maior, natural de Realeza. Estado do 
Paraná, solteira. nascida em 05 de novembro de 1985. dentista. por!adora da ceaula de 
identidade n• 8.490.363-9 SSP;PR e do CPF MF '"'' 048.018.509-36, ·es1denre e 
domiciliada na Rua Mato Grosso. nç 2840 Ap.1501. Centro Cascave -PR. CEP 353• 2-
020: 

2- FRANCISCO KONRAD JUNIOR. brasileiro emancipado, ratural de Rea•eza. Es~aoo co 
Paraná, solteiro nascJdo em 20 de agosto de 1993, comerciário porta::Jor da céou!a ae 
identidade n" 8.490.367-1 SSP 'PR e do CPF'MF r · 063.401 529-67 •es1ceq2 -? 

domiciliado na Rua Mato Grosso. n9 2840 Ap.1501. Centro. Cascavei-PR. C~P 85ê•2-
020; 

3- ILDO ROBERTO WANDER HEPP, brasileiro, maior. natura de Girua. Estado de =l ,c 
Grande do Sul. casado sob o regime de comunhão umversal de bens rasc•oo err 29 :;e 
agosto de 1953. empresarío. portador da cédula de identidade número 88-.05ó-6 
SSP PR. e do CPF'MF: 145.991.479-15. res1dente e domiciliado à Rua Valderrar Sor 
n~. 1.205 Jardim Cnstal, Cascavel, Paraná, CEP: 85807-520, únicos sóc10S 
componentes da sociedade limi:ada que gira sob o nome empresanal de KONRAD 
PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA, Inscrita no CNPJ/MF: 10.546.678,0001 -
28. contrato social arouivado na JUnta comercial do estado do Paraná sob NIRE: 
41206358541 . por despacho em sessão do dia 0511 212008 que tem sede e foro a Rua 
Rubens Sebastião Marin. nQ 1 .264-A - Parque Industrial, Maringá Paraná - sob CEP 
870<15-020. i art. 997, I. CC 2002·. resolvem de comum acordo alterar o citado 
instrumento conforme as cláusUlas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO QUADRO SOCIETÁRIO: Fica al:erado o quadro societário ::la 
empresa conforme segue: 

Parágrafo Primeiro: Retira-se da soc1edade o sócio Francisco Konrad Junior, brasileiro, 
emancipado, natural de Realeza, Estado do Paraná, solteiro. nascido em 20 de agosto de 1993 
comerciário, portador da cédula oe identidade nç 8.490 .367-1 SSP/PR e do CPFiMF n~ 
063.401.629-67. residente e dom1cihado na Rua Mato Grosso. n° 2840 Apto 1501. Cen:ro. 
Cascavei-PR, CEP 85812-020. que vende a totalidade de suas 1 .187.500 (um milhão, ceno e 
oitenta e sete mil e quinhentas) quotas de capital à sócia Francielly Heloiza Konrad no valor 
nominal de R$ 1,00 (um) real cada quma perfazendo um to:al de RS 1.187.500,00 (Um milhão. 
cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda 
correnie do país. pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena. geral rasa e irrevogavet 
qur.ação. não tendo ma1s nada a reclamar err. JUízo ou fora dele. 

Paragr;~fo Segundo: Em razão destas alceracões, o quadro societáno passa a ter a segu1nte 
disposição: 

L--···--- ..,.-=.S..:..O-=:C_IO:--:S-'-----:-----1- QUOTAS (%) VALOR TOTAL (R~)_ l 
Franc1ell Heloiza Konrad 2.375.000 95'% R$ 2.375.000,00 

__:...:.l d::.::O:...:Rc...:.u::..:r.b::..:e:.:..rt:..:o:...:I/'.:::-'J.;.a:=no7e:;.:.r..:..H..:..:e::J:p:r:p __ ---+---::-:125.000•---:-' ----::-::5:::~'-=-c :----<r-----=R.:.:$:--,1::.:;2:-:5:.:...0:-:0:-:0:.:.., 0:-:0~ 
TOTAL 2.500.000 ' 100°1o R$ 2.500.000,00 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: E..., 
~oo 'icacces nav1oas os sõc.os RESOLVEI'v' per es~e or•s:r..,.,-e.-:c. a:ua!'zar e ~ 
~~r:,.=.:: S:::;. co..,_ =ase r; Le • ·: .!C6 2::::2 :c,. ... a .... :o c.ss~;- ae~ e~s :c a ~a- ::eE:a c.:..:a 
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KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 
CNPJ/MF: 10.546.678/0001-28 

NIRE:41206358541 
7~ (Sétima) Alteração Contratual 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 

1- FRANCIELLY HELOIZA KONRAD, brasileira. ma1or natura ae Pealeza. Es,aac de 
Paraná. solteira, nasctda em 05 de novembro de 1985, den:ista. oortad:Jra oa cedt.ola de 
identidade n9 8.490.363-9 SSP/PR e do CPF MF r.; 0.18 J18 5J9-36 resider.e e 
domiciliada na Rua Mato Grosso. n~ 2840 Ap.1501. Centre, Ça~ca,e•- 0R :::;:::; 853.2-
020: 

2· ILDO ROBERTO WANDER HEPP, brasileiro, maior. natura ae G r:.Ja. Es:"':::; ::: 0 ~ 
Grande do Sul. casado sob o regime de comunhão un1versal de bens. rase ::c. ~~ 2~ ::7 
agosto de 1953. empresário. portador da cédula de identidade nu!Tle';:; Eé- :s.:.-;; 
SSP/PR. e do CPF·'MF: 145.991.479-15. residente e dorriciliado à Rua Vacer-2' =- -
n1. 1.205 - Jardim Cnstal. Cascavel. Paraná, CEP: 85807-520, (:r,~cs .se:::~ 

componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresanal oe KONRAD 
PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTOA. inscrita no CNPJiMF: 10.546.678 000·-
28. contrato social arquivado na junta comercial do estado do Paraná sob NIRE: 
41206358541. oor despacho em sessão do dia 05.:12.2008, que tem sede e foro a Rua 
Rubens Sebastião Marir. ,.; 1.264-A - Parque Industrial, Maringa, Paraná - sob CEP 
87045-020. (art. 997, I ÇC,2002 . resolvem de comum acordo alterar o citado 
mstrumento conforme as clàJSL.·as seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SOCIEDADE: A sociedade girará sob o nome empresarial 
KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHÕES L TOA e tera sede e domicilio na Cidade de 
Maringá-PR, à Rua Rubens Sebastião Marin. 1264. Parque ndJstr ai. CEP 87045-020. e l•tilizará 
o nome fantasia de "Konrad Maringá ... 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar 1ilial ou outra dependência no oaís ou no exterior. 'ned1ante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Parágrafo Único: A sociedade mantem as seguintes filiais: 

1- KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA na Rua Seimu Oguido "" 95 
Parque ABC, Londrina-PR. CEP 86075-140, CNPJ 10.546.678i0002-09. e utilizara o 
nome fantasia de "Konrad Londrina·. 

2- KONRAD PARANA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA na Rodovia BR-277 KM 596 A 
Bairro =acuidade, Cascavei-PR. ÇEP 85803-490. CNPJ 10.546.678'0003-90 eu· o~zara 
o nome fantasia de '·Konrad Caminhões". 

3- KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA na Rua Nelson Behrers r 1 764 
Ja•dim Silvana. Campo Mourão-PR. CEP 87309-71 O e util'zara o nore far<asia de 
'·Konrad Campo Mourão" 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: C :::: <;":; s:-: 2 s~·:::. : :::: ~é-:í~ ::s 
:~- "'rCes e e :..,l :s \ : . :s :; _ s::~:s ::.-e .. :·: ·::e =e ;~:: -.:sss= ... =-~ --ss s:e .... : ~ - ~: :-e. 
Sta ... -2 Ca"r "'n~ss 2 \ e : .... ·:s -,a .... s::: .... ~ ;::.::: :a.'": -:; :=.. .. ;:s =ec .. ~s.;r-·:..::es :.:--= ·: ~ s 

CC 2002\ 
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KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 
CNPJ/MF. 10.546.678/0001 -28 

NIRE:41206358541 
7" (Sétima) Alteração Contratual 

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES: A sociedade miciou suas atividades em 
15 de jane1ro de 2009 e seu prazo de duração é indeterminado (art.997, 11, CC/2002) . 

CLÁUSULA QUINTA- DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de RS 2.500.0CO.OO co1s 
milhões e quinhentos mil reais). divididos em 2.500.000 (dois milhões e qumhertos rr f:1uc:as 
de capi:al no valor nominal AS 1 00 !um real) cada uma, subscri!as e ja rtBgra:l::::adas oe 1os 
sócios e dtstributdas da segutnte forma: 

SOCIOS QUOTAS /o VALOR TOTAL (RSl 
--· 

Francielly Heloiza Konrad I 2.375.000 95% I RS 2 3-5 ::~ :.: 
lido Roberto Wander Hepp 125.000 5% I RS • 25 ::: : .. : 

TOTAL 2.500.000 100% I R$ 2.500.0Qº-:QO_ 

Parágrafo Único: A resp!JI"Saot :~aoe de cada sócio é res1rita ao valor de suas quotas. ~as 
todos respondem solidana~e~:a oe a Integralização do cap1tal social (art.1 .052, CC/2002) 

CLÁUSULA SEXTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são irdiv1s ·=.s 
e não poderão ser ced~das o~ :rars'eridas a terceiros sem o consentimento dos outros séc10S a 
quem fica assegurado. eiT" igua oade de condições e preço, direito de preferência para st..a 
aquisição se postas ã. venaa. 'orrralizando. se realizada a cessão delas, a alteração contra1ua 
oert.ren:e (art. 1.056, art. 1.057, CC 2002). 

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sóCIO 
é res~nta ao valor de suas quotas mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
ca:;,:al s::Jcial (art.1.052. CCí2002). 

/ 
CLÁUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade 
cabera à sóc1a FRANCIELL Y HELOIZA KONRAD. com poderes e atribuições de administrar 
au:o-:zar o uso do nome empresarial err individual, observando o disposto neste msrrumen1o 
pode1do amda representar a Sociedade judicial e extrajudicial. representação at1va e passiva 
cem cono prancar todo e qualquer ato de administração no interesse da Sociedade, vedado no 
en:an<o. err a:ividades estrar.has ao u~teresse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualqJer dos sócios ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóve1s da sociedade. sem 
a..;:::mzacão do outro sóc o (art.997. VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002). 

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPACAO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social err 
31 ae oezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração , procedendo 
à elaboração do inventário , do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico . 
cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art. 1.065, 
CC 2002). 

CLÃUSULA DÉCIMA- JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguín;es ao térrrinc 
do exerctc1o soctal. os sócios se reunirão e deliberarão sobre as cortas e desigrarão 
adrtr ·;:rador es auando for o caso (art. 1.071 e 1.072, § 22 e art. 1.08. CC 2002). 



KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 
CNPJ/MF: 10.546.678/0001-28 

NIRE:41206358541 
7! (Sétimé!) Alteração Contratual 

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA PRO-LABORE: Os socios poderão de corrwm 
acordo. fixar uma retirada mensaL a título de ''pro-labore··. observadas as disposiçêes 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendc 
ou interditado qualquer sócro. a sociedade contmuará suas atividades com os herdeiros 
sucessores. e o incapaz f\ão serdo possível ou inexis<indo interesse destes ou do(s) sócio(Sl 
remanescente(s), o valor de seJs haveres sera apurado e liqu idado com base na si:uação 
patrimonial da sociedade. à data da resolução. ven'ícaoa em bala'1co especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo proceo,~e-to Eera ado:acc e'T odros casos em que a socredade 
se resolva em relação a seu sócrc (art. 1.028 e art. 1.031. CC 2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARACÃO DE DESEMPEDIMENTO: O admrnistrador 
declara, sob as penas da o: ::e ::_e -a: es:à ~::eorac de exe•cer a admimstração da 
sociedade, por ler especra. ou e~ ·-:,JOe ce conoe-ação cr T na. ou por se encontrar sob os 
efeitos dela. a pena oue ve.Je. ê. -::a :: .. s :e.,.co•ana'Te-:e :: a:::esso a cargos públicos. ou oor 
crime falimentar. de p~e~<a'·cacão ce1a 01.. swc:::rno. ccroussão p&Cu·ato ou contra a economia 
popular. cortra o sis:e .... a · -ar-:e ·: -ao :r;. :o,..:ra -:::~,.,.as .::e ce-,sa :ia cor:::orrência. contra 
as relações de cors:.;mo 'é oub r: a ~u a oroonedade (art. 1.011 . § 1 ç. CC'2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DELIBERAÇÕES: As oelib.:n~cões reativas à aprovação 
das contas dos admir·srraco~&s. :;.;--&r-:o co capi:al, designação ces:.~wrc8.c de administradores 
modo de rerruneração. pedid: :::l~ :o-ccraa:a. distribuição dos J:r:s a :eração cortratual e 
fusão. c.são e incorporação e ~u:ros assLntos relevanies para a soc•eoade serão formalizados 
err. alteração cortratual qLardo :c'iadas ;Jor todos os sócios e por es:es assrr.2.dos. freando 
drspensada 'lesse caso a reunião aos sócios. 
Parágrafo Único: As deliberações serão aprovadas por~-:. do ::ap.:a socia. sa •o ~cs casos em 
que a legislação exigir maror quórum. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Frca eleito o foro da corrarca de Ma--nga. Estado co 
Parana. para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 'es ... :an:es o~s:e cor;rato 

E por estarem assim justos e contratados assinam o preseme rrstrurrerto err quatro 
vias de rgual teor e forma devidarrerte assinada pelos sócios 

_..~::.:::_;- , . . Y:-..'0 .;_~ ;· --.\ 
FRANCIELLY HU.OIZA KONRÀD 
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CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 
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Contribuinte, 

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

I e REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

10.546.67810001-28 0511212008 
MATRIZ CADASTRAL 

I 
NO~!: EMPRESARIM.. 

KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 

TITuLO DO ESTABELECI~NTO (NOME DE FANTASIA) 

KONRAD MARINGA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓr.tCAPRINCIPM.. 

45.11-1-04- Comércio por atacado de caminhões novos e usados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 
45.30-7-01 -Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

I 
49.30-2-01 - Transporte r odoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 

I n. 19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor '----__;___;:...___ __ .:._____,___ __ _;___ __ _____, 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

~ ~ LOGRADOURO 
I R RUBENS SEBASTIAO MARIN 

li CEP I I BAIRRO/DISTRITO I 87.045-020 PARQUE INDUSTRIAL 

I l SITUAÇÃO CADASTRAL 

! ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRM.. 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. '~~~****11111r* 

I NÚMERO 
1264 

I MUNIC ÍPIO 

MARINGA 

I COMPLEMENTO 

LETRA A 

fli"FI 
~ 

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/1?.12008 

I ~~SITUAÇÃOESPECIAL 

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

Emitido no dia 07/04/2014 às 14:37:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
Voltar 

© Copyright Recefia Federal do Brasil- 07~ 

07/04/2014 14:39 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90465154-01 

Inscrição CNPJ 

10.546.678/0001-28 

Iníc io das Atividades 

12/2008 

Empresa I Estabelecimento 

Nome El'rpresarial KONRAD PARA NA COMERCIO DE CAM INHOES L TOA 

Título do Estabelecimento KONRAD MARINGA 

81dereço do Estabelecimento RUA RUBBIIS SEBASTIAO MARIN, 1264, A- PARQUE INDUSTRIAL - CEP 87045-
020 
FONE (44) 3261-9999 

M.micípio de Instalação MARINGA • PR, DESDE 1212008 

(Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação A tual ATIVO- REGIME NORMAL I NORMAL- DIA 12 DO MES+1, DESDE 12/2008 

Natureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Ativ idade Econôrrica Principal do 4511-1104- COMERCIO POR ATACADO DECAMINHOES NOV OS E USADOS 
Estabelecimento 

4530·7101 • COMERCIOPORATACADODEPECAS EACESSORIOS NOVOS 
Atividade(s) Econôrrica(s) PARA VBCULOS AUTOMOTORES 

Secundária( s) do Estabelecimento 4511-1103 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOM OVBS, CAM JONET AS E 
UTILIT ARIOS NOVOS E USADOS 

Tipo 

CPF 

CPF 

Quadro Societário 

Inscrição Nome Colll>leto I Nome El'rpresarial 

145.991.479-15 JLDO ROBSUO WANDER HEPP 

048.018.509-36 FRANCIELL Y HB.OIZA KONRAD 

Este CICAD tem validade até 17/05/2014. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www .faze nda.pr .gov.br 

Qualificação 

SÓCIO 

SÓCID-ADM INJST RADOR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 9 0 4 6 51 5 4 -0 1 

Emitido Eletronicamente via I nternet 
17 / 04 /20 1 4 9:1 7 :43 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CElEPAR 
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO!~o/C .. . 

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

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

Nome: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 
CNPJ: 10.546.678/0001-28 

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: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n~ 5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional {CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 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 n~ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:49:50 do dia 14/03/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/09/2014. 
Código de controle da certidão: 669A.1C2E.8D04.F7D6 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

14/03/2014 14:50 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA 
Estado do Paraná 

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 19506 I 2014 

(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 

CERTIFICAMOS, conforme requerido por KONRAD PARANA 

COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, CPF/CNPJ no 10.546.678/0001-28, para fins DE 

LICITAÇÃO, que EXISTEM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS 

(impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e 

Imobiliários), do cadastro imobiliário 36001225, zona 36, quadra 000, lote 006A, até a 

presente data em nome de FRANCIELLY HELOIZA KONRAD, CPF/CNPJ n° 105.466.780-

00128, situado( a) na cidade de Maringá. MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 

posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

Certidão emitida com base nas seguintes normas: 
CTN - Código Tributário Nacional 
CTM- Código Tributário Municipal 
Decreto Municipal n° 564/2010 

Emitida em 11104/2014 
Válida até 10/06/2014 
Código de autenticação: 39310.27615.73522 

Certidão emitida gratuitamente 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 10.546.678 /000 1- 28 
Certidão n°: 46646015 /2014 
Expedição: 11/04/2014, às 16:18:13 
Validade : 07/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS ), inscrito(a) no CNPJ sob O n o 10 . 546.678 / 0001-28 , 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 no 12.440, de 7 de julho de 20 11, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Sup e rior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
a nteriores à data da sua expedi ção . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação des ta certidão condiciona-se à v erif icação de s ua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: //www.tst .jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturai s e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans i tada e m julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorár io s , a custas , a 
e molumentos ou a recolhi mentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb l ico do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



. . 1..1AD~ 
KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHÕE~ R 

CNPJ: 10.546.678/0001-28 
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PROPOSTA DE PREÇOS -'k · 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014. 0
"'<'1 C:mtu _~?'?--

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 

Nome da Proponente: KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA. 
CNPJ: 10.546.678/0001-28- Inscrição Estadual: 904.65154-01 
E-mail: licitacao@konradparana.com.br 
Banco: Itaú Conta Corrente: 45910-1 - Ag. N° 0113 

CÓDIGO DO FINAME: 2932624 
Maringá-Pr., 28 de Abril de 2014. 

LOTE 01 
ESPECIFICAÇOES VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 
CAMINH~O 4X2 - EQUIPADO C/ COLETOR COMPACTADOR DE LIXO R$ ~0,00 REFERENCIA: - NACIONAL 243.000,00 
FABRICANTE : FORD MOTOR COMPANV BRASIL LTDA. 

/ 
MARCA: FORD- MODELO: CARGO 1319 
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO- MARCA DAMAEQ 

VALOR GLOBAL: R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais). 

Condição de pagamento: Conforme Edital / 
Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias. 
Garantia do Produto: será de 12 meses a contar da data efetiva de entrega. 
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. / 
- Local de entrega: será indicado pelo Departamento de Compyrs. 
-Assistência Técnica: Prestação de serviço será realizado p€1a concessionária autorizada Ford: 
Konrad Paraná Comércio de Caminhões: ltda. 
- Endereço: Rua Sebastião Marin, 1264- CI:P 87045-020- Maringá -Pr. 
Ressaltando que caso necessário à fabricante FORO possui rede de distribuidores autorizados e 
assistência técnica em todo território nacional. 

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser 
ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou p•·evisão inflacionária. Ratificamos que nos preços 
propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos lega is. 

ANDRÉ EDUARI>O RAIMUNDO 
CONSULTOR DE VENDAS AO GOVERNO 

CPF: 034.625.509-00 I RG: 6.365.137-0 SSP-PR. 

Rua Sebastião Marin, 1264- Pq. Industrial- CEP 87045-020- Maringá- Paraná. 
Fone: (44) 3261-9999- www.konradcaminhoes.com.br - email: !..!li~ci~ta~c~ao~~ko~n~r~~:!!.!:!.:.~~ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 036642014-88888678 
Nome: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 
CNPJ: 10.546.678/0001 -28 

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 administradas 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 às 
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 finalidades 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 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil , 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à final idade 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 2010. 

Emitida em 13/02/2014. 
Válida até 12/08/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

14/03/2014 14:52 
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https:/ /www.si fge. caixa. gov. br/Empresa!Crf/CrfiF geC ,!:.SI mP!im ir ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1054667810001-28 

Razão Social: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 

Nome fantasia:KONRAD MARINGA 

Endereço: R RUBENS SEBASTIAO MARIN 1264 LETRA A I PARQUE 
INDUSTRIAL I MARINGA I PR I 87045-020 

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: 31/03/2014 a 29/04/2014 

Certificação Número: 2014033105333522300485 

Informação obtida em 07/04/2014, às 14:41:57. 

I 

! 

! 
i 
i 

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

! 
----' 

..... 

07/04/2014 14:42 



-
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA DO MUNICÍPI6 DE MARIALVA, 
devidamente inscrita no CNPJ n. 0 76.282.680/0001-45, sediada na 
Rua Santa Efigênia, 680, Mari_alva, Paraná, neste ato representado 
pelo Sr. Edgard Martins Zucoli, portador do CPF n.o 144.428.509-25, 
vem através do presente ATESTAR a empresa: KONRAD PARANÁ 
COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.o 
10.546.678/0001 -28, sediada na Rua Sebastião Marin, 1264 - Pq. 
Industrial - CEP 87045-020 - Maringá - Paraná, ratificando que a 
mesma forneceu-nos veículos: Caminhões equipados com 
caçamba basculante e coletor compactador de lixo, cumprindo 
os prazos estabelecidos, com garantia e assistência técnica 
autorizada. · 
Sendo assim, atestamos a capacidade técnica e de entrega. 

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos 
legais, assina a presente 

Marialva- Pr., 01 de Outubro de 2013. 

__.:.7 / -? -- / ·/ 

/;}Z~M~~ 
Edgard Mar~-s Zucoli 

~/ 
Secretário Municipal de Administração 

RUA SANTA EFIGtNIA, 680- CAIXA POSTAL 156- CEP 86990-000- FONE: (44) 3232·8383- MARIALVA·- PR 
www.marialva.or.oov.br 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, 
devidamente inscrita no CNPJ n.o 76.950.062/0001-26, 
sediada na Avenida Presidente Kennedy, no . 363 - Barbosa Ferraz - Pr. 
Telefone: 44- 3275-1177, neste ato representado pela 
Sra. VERA LÚCIA DE SOUZA, portadora do CPF 
n.o 020.914.719-92, vem através do presente ATESTAR a empresa: 
KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ n.o 10.546.678/0001-28, sediada na Rua Sebastião Marin, 1264 

Pq. Industrial CEP 87045-020 Maringá Paraná , 
ratificando que a mesma forneceu-nos veículo: Caminhão equipado 
com coletor compactador de lixo; Referente à Licitação Pregão 
Presencial Edital n.o 003/2012, cumprindo os prazos estabelecidos, 
com garantia e assistência técnica autorizada . 
Sendo assim, atestamos a capacidade técnica e de entrega. 

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos legais, 
assina a presente. 

~Barbosa Ferraz - Pr., 18 de Novembro de 2013. 

f .. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ 

Depto. de compras e licitações 
Vero lucia di 

PREWENTF A COMIS • e Sousa 
CPF 0 . .,., E PREGO(~ Di LICITAÇAo 

' u.914,}1.9-il 
. iG 7.064.001-5 
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AO 

KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TDA 

CNPJ: 10.546.678/0001-28 

DECLARACÃO DE ATENDIMENTO AO 
ART. 7.0 LEI FEDERAL N.o 9.854/99 

Maríngá-Pr, 28 de Abril de 2014. 

SR. PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014 

A empresa : KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o no 10.546.678/0001-28, sediada à Rua Sebastião Marin, 

1264 - Pq . Industrial - CEP 87045-020 - Maringá - Paraná, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e não emprega menor, a 

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, DECLARA AINDA, nos termos 

do Inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.o 8.666 de 21/06/1993, -se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração. 

PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 
ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO 

CPF: 034.625.509-00/ RG: 6.365.137-0 SSP-PR 

Rua Sebastião Marin, 1264- Pq. Industrial- CEP 87045-020- Maringá- Paraná. 
Fone: ( 44) 3 261-9999 - www.konradcam inhoes.com. br - ema i I: I icitacao@konradparana.com. br 



CAMINHÕES 

AO 

KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 

CNPJ: 10.546.678/0001-28 

DECLARACÃO DE TREINAMENTO 

Maringá -Pr, 28 de Abril de 2014. 

SR. PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qual idade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de 
Pregão Presencial N.0 005/2014, instaurado por este município, 
para os fins de direito, que se vencedora do presente certame, realizará 
a entrega técnica sem ônus adiciona l ao contratante e realizará a 
instrução de 06 (seis) operadores, pelo período mínimo de 02 (dois) dias 
úteis e ou 16 (dezesseis) horas, em data a ser designada pelo 
contratante. 

D PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 
ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO 

CPF: 034.625.509-00 / RG: 6.365.137-0 SSP-PR 

Rua Sebastião Marin, 1264- Pq. Industrial- CEP 87045-020- Maringá- Paraná. 
Fone: (44) 3261 -9999- www.konradcaminhoes.com.br- email: licitacao@konradparana.com.br 



CAMINHÕES 

AO 

KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA 

CNPJ: 10.546.678/0001-28 

DECLARACÃO DE FORNECIMENTO 

Maringá-Pr, 28 de Abril de 2014. 

SR. PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2014 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial 
N.0 005/2014, instaurado por este município, para os fins de direito, 

que se vencedora do presente certame, fornecerá durante o período de 
garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 60 meses, 

às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos 

de toda e qua lquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de 

fabricação, bem com, falhas ou imperfeições constatadas em suas 
características de operação, sob pena de aplicação da penalidade 

prevista no item 15.1 "4" do edital. 

D PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 
ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO 

CPF: 034.625 .509-00 / RG: 6.365.137-0 SSP-PR 

Rua Sebastião Marin, 1264- Pq. Industrial - CEP 87045-020- Maringá- Paraná. 
Fone: (44) 3261-9999 - www.konradcaminhoes.com.br- email: licitacao@konradparana.com.br 



CAMINHÕES 
FORO MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 

CNPJ: 03.470.727/0001-20 

São Bernardo do Campo - SP. 05 de Dezembro de 2013. 

DECLARACÃO 

FORO MOTOR COMPANY BRASIL LTOA, CNPJ: 03:~70.727/0001-20, 
vem através da presente RATIFICAR que ;a empresa: 

, ,. - -l 

KONRAO PARANA COMERCIO DE CAMINJ:tOES LTOA, CNPJ: 10.546.678/0001-28, 
sediada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, é Concessionária e revenda 
autorizada da Marca FORO, inclusive com assistência técnica e manutenção 
própria e autorizada, devidamente nos padrões FORO e com setor de peças 
originais e ou genuínas da marca FORO. 

Por ser expressão da verdade e para que surta os devidos efeitos legais 

A presente declaração tem validade por prazo indeterminado. 

CPF: 040.487.809-96 

Ford Motor Company Brasil Ltda. 

Av Taboão, 899, Taboão, São Bernardo do Campo- SP, CEP: 96550-000. 



Contrato de 
Vendas e Serviços 

Caminhões 

KONRAD MARINGÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA • 
. ~RINGÁ I PR 

FORO MOTOR COMPANY. BRASIL L TDA 
Desenvolvimento da Rede de Distribuição 



Contrato de Vendas e ServiÇos -
CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS E PESADOS 

I. Preâmbulo 

Ford Motor Company Brasil Ltda. empresa Industrial estpbelecida à .A.venida do Taboão, 
899, em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Inscrita '10 CNPJ sob no 
03.470.727/0001-20, neste ato por seus representantes legais ou procuradores, doravante 
denominada simplesmente Ford, e KONRAD MARINGA COMÉRCIO DE CAMINHÕES 
L TOA. estabelecida à RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1264 - A - PARQUE 
INDUSTRIAL - MARINGÁ / PR Inscrita no CNPJ n° 10.546.678/0001-28, neste ato 
por seus representantes lega1s, em conforml.çlade com seus atos constit utivos, doravante 
denominada DISTRIBUIDOR, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

A. FINAUDADE DO CONtRATO - A finalidade deste contrato é estabelecer a 
nomeação do DISTRIBUIDOR, ·nos termos aqui descritos, em conformidàde com os artigos 
19 a 21 da Lei 6. 729 de 2R de novembro de 1979, com a Convenção das Categorias 
Econômicas, assinada em 16 de dezembro de 1983 e com a Convenção da Marca Ford, 
assinada em 10 de abril de 1985 e seus sucessivos Termos de Ajustes, para a venda e 
prestação de serviços a CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS, PESADOS e COMPONENTES 
fabricadós ou fornecidos pela FORO ao DISTRIBUIDOR, na modalidade de concessão 
comercial, bem como estabelecer a responsabilidade da FORO em relação à venda desses 
produtos ao DISTRIBUIDOR e também a responsabil idade do DISTRIBUIDOR quanto à 
comercialização e prestação de serviços ao público consumidor desses mesmos bens e a 
eventual extinção de suas relações e suas conseqüências. 

Para auxiliar na compreensão das disposições deste contrato, deve ser reconhecido 
que a indústria automobilística é altamente competitiva. Para competir com sucesso, a 
FORO procura oferecer a seus distribuidores uma diversificada linha de produtos de 
qualidade e de estilo atraente. Para alcançar tal objetivo, os produtos da FORO devem ser 
produzidos em grande volu TI e e, para suportar os necessários investimentos em 
instalações, pesquisas e aquisição de material, eles precisam ser vendidos em larga esca la. 

A FORO supõe que distribuidores autorizados independentes, adequadamente 
supridos e com a responsabilidade de desenvolver e servir a uma determinada área de 
mercado, são geralmente ma!s qualificados para atender essas exigências de vendas e 
serviços. Para atender com sucesso tais exigências, cada distribuidor precisa prover capital 
de giro e linhas de crédito adt!quadas, Instalações apropriadas-e atraentes para vendas e 
serviços, tanto de produtos novos como de produtos usados, gerenciamento competente e 
empregados em número adequado e convenientemente treinados. 

O DISTRIBUIDOR reconhece que estas não são exigências da fORO, mas sim um 
requisito do próprio negócio. Ao definir a localização de seus distribuidores, a FORO procura 
propiciar não somente uma adequada representação para os seus produtos, mas também 
oportunidade semelhante a seus distribuidores, de forma a que cada um possa obter uma 
compensação adequada por seus investimentos e esforços. 

A FORO depende preponderantemente de seus distribuidores para desenvolver 
vendas satisfatórias, propiciar ~erviços adequados, proteger e promover a reputação e a 
imagem da FORO e de seus ·produtos. A FORO também depende dos pedidos antecipados 
dos distribuidores, de suas estimativas quanto às necessidades futuras e qe seus relatórios 
de mercado, para colocar suas encomendas junto a seus fornecedores e para planejar sua 
produção e respectivo transporte. 



Se o DISTRIBUIDOR n~o cumprir com essas responsabilidades de forma completa e 
cuidadosa, ambos, a FORO e o DISTRIBUIDOR e, a longo prazo, todos os distribuidores, 
enfrentarão custos maiores, redução de lucros e perda de posição competitiva . 

Por essas razões, a FORO está vivamente interessada em que sejam adotadas pelo 
DISTRIBUIDOR Instalações padronizadas, excelente nfvel de pessoal empregado, como 
também, em todos os departamentos de sua revenda, que sejam . adotados métodos 
comerciais sadios, em relação. ao desempenho de vendas, e aos reoJrsos financeiros, 
visando, com isso, o sucesso ~o DISTRIBUIDOR. · 

Devido a esse Interesse, a FORO desenvolveu métc;>dos e padrões e oferece ao 
DlSTRIBUIDOR, baseada na experiência adquirida através : dos tempos, conhecimentos 
técnicos e informações para or1entá-lo com respeito às vendas e à administração de suas 
operações e finanças. 

•t• 

Em virtude da importância do sucesso do DISTRIBUIDOR para o sucesso da FORO, 
esta selecionou o DISTRIBUIOOR com muito cuidado, depositando confiança nas pessoas 
que participam da sociedade. e da administrffi;ão da empresa. A expectativa de ambas as 
partes, ao assinarem este contrato é ao assumirem as responsabilidades aqui mencionadas, 
é a de estabelecer e manter relações mutuamente harmoniosas e bem suced idas. 

O DISTRIBUIDOR exercerá suas atividades com independência, assumindo a 
responsabilidade em relação às suas operações e quanto a quaisquer despesas feitas ou 
incorridas na preparação ou no desempenho de suas atividades estabelecidas segundo as 
regras deste contrato. 

8. NOMEAÇÃO - Dtante do acima exposto a FORO, por este instrumento e na 
melhor forma de direito, aqui nomeia o DISTRIBUIDOR para a operação de concessão 
comercial, em caráter não exclusl\/o, para distribuição, comercialização e assistência 
técnica de CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS, PESADOS e COMPONENTES a partir da F-350 
fabricados ou fornecidos pela FORO. O DISTRIBUIDOR, por este mesmo Instrumento, aceita 
tal noiT)eação e concorda em cumprir as responsabilidades da concessão na área 
operacional aqui prevista . o DISTRIBUIDOR concorda em não se envolver/ sob qualquer 
forma, direta ou indiretamente, na venda de quaisquer CAMINHÕES . LEVES, MÉDIOS e 
PESADOS automotores ou d~ suas partes Integrantes/ ou respectivos acessórios, que sejam 
fabricados ou fornecidos por empresa concorrente da FORO, salvo se obtiver prévio 
consentimento por escrito desta, prevalecendo sempre as regras da Convenção da Marca 
Ford. 

C. OBJETO DA CONCESSÃO COMERCIAL- Constituem-se objeto da concessão a 
comercialização de CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS, PESADOS e COMPONENTES fabricados ou 
fornecidos pela FORO; a prestação pelo DISTRIBUIDOR de assistência técnica a 
CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS, PESADOS e COMPONEN"FES comercializados nesta 
modalidade e seu respectivo atendimento em garantia ou revisão; o uso gratuito da marca 
Ford, como identificação, durante o tempo de vigência da concessão; a área operacional 
para o exercício das atividades da concessão; e a quota de CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS e 
PESADOS, observando sempre em todas as hipóteses acima as disposições estabelecidas 
em lei própria, nas convenções que regulam o assunto e neste contrató 

D. COMERCIALIZAÇÃO - A FORO venderá ao DISTRIBUIDOR, e o DISTRIBUIDOR 
deverá comprar da FORO, no atacado, com pagamento à vista, em dinheiro, na data do 
faturamento, os CAMINHÕES LEVES, MÉDIOS, PESADOS e COMPONENTES objeto de sua 
concessão, em suas respectivas classes e modelos, mediante formulação de pedidos 
correspondentes à quota ajustada com o DISTRIBUIDOR nos termos do Capítulo IX da 
Convenção da Marca. 

2120 

Certifico QUI" o selo.de 
, ,.t.Pr,t .r;iti!JdA foi ~ftxadC' 
na última fe~lna . 

f FORM OIS 014 

FÕr,JiÍFAX· ';{328-~3~3034-:-:.R!AL SANTOS 
· - LONDRINA -P 



-- ,'\) ~~~ -;;: u .-11/ 

' ' 0 ~) I • . - ! o S3 ---r • A FORO deverá procurar atender aos pedidos de aquisição de CAMINHOES LEV i; · 
MEDIOS, PESADOS e COMPONENTES feitos pelo DISTRIBUIDOR, tão rapidamente quan _ --
possível. 9 DISTRIBUIDOP. deverá procurar manter estoques adeql•~dos de ~MINHÕE . -~---~-- R
LEVES, MEDIOS, PESAD05 e COMPONENTES e providenciar a preparação désses bens V~~ntv • 
antes da entrega ao compr.::~dor, fornecendo os serviços de manutenç;~c) e os de garantia e "' 
de consertos necessários a sua satisfatória utilização. O com.p·rador presume que nos 
serviços executados por um distribuidor autorizado são aplicados peças e acessórios Ford 
genuínos. . . 

E. ÁREA OPERACIONAL DO DISTRIBUIDOR 

i. O DISTRIBUIDOR terá suas insta lações ·~ desempenhará suas atividades, 
observado o disposto na c!áusula 1.0 das "Disposições Padrão do Contrato de Vendas e 
Serviços", parte integrante deste tnstcumeQtO, nas seguintes localidades: 

ANGULO I PR FENIX I PR 

APUCARANA I PR FLORAl I PR 

ARAPONGAS I PR FLORESTA I PR 

ARAPUA I PR FLORESTOPOUS I PR 

ARARUNA I PR FLORIDA I PR 

ARIRANHA DO IVAI I PR GODOY MOREIRA I PR 

ASTORGA I PR GRANDES RIOS I PR 

ATALAIA/ PR GUARACI I PR 

BARBOSA FERRAZ I PR IGUARACU I PR 

BOA ESPERANCA I PR !NAJA I PR 

BOM SUCESSO I PR IRETAMA I PR 

BORRAZOPOUS I PR ITAGUAJE I PR 

CAFEARA I PR ITAMBE I PR 

CALIFORNIA I PR IVAIPORA I PR 

CAMBIRA I PR IVATUBA I PR 

CAMPO MOURAO I PR JAGUAPITA I PR 

CANDIDO DE ABREU I PR JANDAIA DO SUL I PR 

CENTENARIO DO SUL I PR JANIOPOUS I PR 

COLORADO I PR JARDIM ALEGRE I PR 

CORUMBATAI DO SUL I PR JARDIM OLINDA I PR 

CRUZEIRO DO SUL I PR JURANDA I PR 

CRUZMAL TINA I PR KALORE I PR 

DOUTOR CAMARGO I PR LIDIANOPOLIS I PR 

ENGENHEIRO BELTRAO I PR LOBATO I PR 

FAROL/ PR LUIZIANA I PR 

FAXINAL I PR LUNARDELLI I PR 



.... .. -------· -----------------

LUPIONOPOLIS / PR 

MAMBORE I PR 

MANDAGUACU I PR 

MANDAGUARI I PR 

MANOEL RIBAS I PR 

MARIALVA I PR 

MARILANDIA DO SUL I PR 

MARINGA I PR 

MARUMBI I PR 

MAUA DA SERRA I PR 

MIRASELVA I PR 

MUNHOZ DE MELO / PR 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS I PR 

NOVA CANTU I PR 

NOVA ESPERANCA I PR 

NOVOIT~COLOMIIPR 

OURIZONA I PR 

PAICANDU I PR 

PARANACITY I PR 

PARANAPOEMA I PR 

PEABIR!J I PR 

PITANGUEIRAS I PR 

PORECATU I PR 

PRADO FERREIRA I PR 

PRESIDENTE CASTELO BRANCO I PR 

QUINTA DO SOL I PR 

RANCHO ALEGRE D'OESTE I 'PR 

RIO BOM I PR 

RIO BRANCO DO !VAI I PR 

ROLANDIA I PR 
.. .f.' 

RONCADOR I PR 

ROSARIO DO IV AI I PR 

SABAUDIA I PR 

SANTA FE I PR 

SANTA INES I PR 

SANTO INACIO I PR 

SAO JOAO DO IV AI I PR 

SAO JORGE DO IVAI I PR 

SAO PEDRO DO IVAI I PR 

SARANDI I PR 

UNIFLOR I PR 

li . O DISTRIBUIDOR desempenhará suas atividades em estabelecimento cujas 
instalações deverão obedecer ao disposto no item 2 das "Disposições Padrão do Contrato 
de Vendas e Serviços", nos seguintes endereços: 

RUA RUBENS SEBASTIÃO MARIN, 1264- A 
PARQUE INDUSTRIAL 
MARINGÁ I PR 

F. PESSOAS AUTORIZADAS DA FORO- O DISTRIBUIDOR reconhece que: 

i. este contrato obrigará a FORO somente quando assinado ·juntamente com as 
"Disposições Padrão do Contrato de Vendas e Serviços", pelo Diretor Presidente da FORO, 
ou por seu substituto em exercício, ou por um destes em conjunto com outro Diretor da 
FORO ou então assinado por dois procuradores com poderes específicos; 

li. ninguém, exceto as pessoas designadas acima, está autorizado, em nome da 
FORD, a celebrar qualquer acordo em relação ao objeto deste contrato ou dar este contrato 
por terminado. 
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. G. SÓCIOS, ACIONISTAS, nTULARES E ADMINISTRADORES DA REVENDA-
O DISTRIBUIDOR declara e concorda que: 

i. as seguintes pessoas participam e deverão continuar participÇtndo da titulatidade 
da empresa do DISTRIBUIDOR: 

Nome: FRANCISCO KONRAD 
Titulo: SÓCIO 
Endereço: RUA MATO·GROSSO, 2.840- APTO: 1501- CASCAVEL I PR 
Porcentagem de Participação: 850fo 

Nome: ANDERSON TOSO 
Título: SÓCIO 
Endereço: RUA MUNDO NOVO, 850- CASA 9- NOVO HAMBURGO I RS 
Porcentagem de Part .cipaç~o : 10% 

Nome: ILDO ROBERTO WANDER HEPP 
Título: SÓCIO 
Endereço: R. VALDEMAR BONN, 1205- CASCAVEL I PR 
Pqr_çentagem de Part .clpação : 2,5% 

Nome: TERE.!INHA SALETE POLGA 
Título: SÓCIO 
Endereço: R. LORIVAL JUSTUS, 379- PONTA GROSSA I PR 
Porcentagem de Participação: 2,5% 

11. as segu intes pessoas terão plena autoridade. e responsabil idade pela 
administração da revenda, no que se refere ao cumprimento deste contrato, e deverão 
residir na AREA OPERACIONAL DO DISTRIBUIDOR, salvo se de outra fgrma for aceito pela 
FORO, por escrito : 

Nome: FRANCISCO KONRAD 
Endereço: RUA MATO GROSSO, 2.840- APTO. 1501- CASCAVEL I PR 

iii. deverá ser dado à FORO aviso prévio, por escrito, de qualquer mudança prevista 
na titularidade ou na autoridade e responsabi lidade de administração da revenda, bem 
como aviso imediato de morte ou Incapacidade de qualquer das pessoas aqui mencionadas; 
qualquer alteração só vinculará a FORO após esta manifestar a sua. concordância, por 
escrito. 

• 
H. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS INTEGRANTES - As "Disposições Padrão do 

Contrato de Vendas e Serviços" e o "Suplemento - Pedidos dos Distribuidores", anexos, 
foram lidos, aceitos e rubric:ados pela FORO e pelo DISTRIBUIDOR e aqui são incorporados 
para constituir parte Integrante deste contrato. A FORO poderá E:!mitlr, sempre que 
entender necessário, novo "Suplemento - Pedidos dos Distribuidores", que se aplicará a 
todos os distribuidores e também farão parte integrante deste contrato. Os novos 
Suplementos substituirão os anteriores para todos os efeitos. 

5120 . 
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I. PRAZO DO CONTRATO - Este contrato vigorará por um prazo de 5 (cinco) 
anos, a contar da data da efetiva ·nomeação, tomando-se prt•rrogado por prazo 
indeterminado se nenhuma das partes manifesta r à outra a intenção de não prorrogá- lo 
antes de cento e oitenta dias do seu termo final e mediante notificação por escrito 
comprovadamente entregue. · 

A FORO e o DISTRIBUIDOR assinam o presente contra;o, em duas vias, na presença 
das duas testemunhas abaixJ assinadas: 

São Bernardo do Campo, OS janeiro de 2009 
";I! 

FORO MOTOR COMPÁNY BRASIL LTDA. 

Claudio Terciano 
Ger. Nac. ·Vendas & Marketlng de Caminhões 

) 

Testemunhas: 

6120 . 

Oswaldo J.L. Jardim 
Diretor de Operações de Caminhões para 
América do Sul 
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PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Maringá- Estado do Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n- CEP 87_013-900- Telefone: (44) 3029-8871 
Sjte: www _dis tribuldormaringa. com. br - Email: rubens. augusto@distribuidorma(ing a .com. !:>r 

CERTIDÃO NEGATIVA 

111111111111 ~lllllllllllllllll!lllllllllllllllll~ 111111111 
Número: 2014032809392528720S2 

,:l autenliciúade desta certidão poderá ser confirmada no endereço htlp:JIIwtw.::lis:nbu:dcmJar:nga cotr• br 

.... RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT ••. Distribuidor e anexos aa 
Comarca de Maringá. Estado do Paraná, etc ... 

C E R T I F I C A. a ped1do verbal de parte interessada, que revendo em o 
Cartório a seu cargo. os livros de registro e distribuição de ~eitos CIVEIS. nos mesmos constatou a 
INEXISTÉNCIA, de quaisquer pedidos de FAL!:NCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇ.Ã.O JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL (lei n° 11.101/2005) contra: 

KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES L TOA 

CNPJ: 10.546.678/0001-;la 

Observações: 

Não Ha . 

... Busces Efetuac:as nos Úlómos 5 anos 

·-·Esta CERTIDÃO noo aponta, ordinanamenre. os o-acesses em qt,e a pessoa CUJO nome foi pesqwsado ftgura como f..utorí<~! 

..,.,. CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASJ: NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. * u 

n* EMOLUMENTOS-> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 24,35 - 155 VRC I VALOR DO SELO:R$ 1,49 - 9 VRC ., ..., 

O referido é verdade e dá fé. 

Maringá, sexta-feira, 28 de março de 2014. 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁIPR 
assinado d1g1talmente 

~ Página 1 de 1 
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Estado do Paraná 1:; 4t ~ 
Secretaria de Estado da Fazenda '"FL .fJ ·---- ,... 

PARANÁ Coordenação da Receita do Estado - 1,07·--- -~R:· 
~apt\.\ • 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do C.T.N.) 

N° 11665192-38 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.546.678/0001-28 

Nome: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre-.er e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que -.enham a ser apurados, certificamos que, -.erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as quais 
estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente. 

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. 

Origem das Pendências Quantidade Valor em Reais 

GIA/ICMS Omissa/Irregular o 0,00 

Inadimplência ICMS Mensal o 0,00 

Processo Administrati\Q Fiscal o 0,00 

Dí\Ada Ativa o 0,00 

Parcelamento 5 773.398,41 

Omissão Arqui\Qs Magnéticos o 0,00 

IPVA o 0,00 

Total 5 773.398,41 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão de-.erá ser confirmada \Aa Internet 
www .fazenda. pr.gov. br 

Esta Certidão tem validade até 03/06/2014 - Fornecimento Gratuito 

-~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão NO 11665192·38 

Emitido Eletronicamente v ia Receita/? R 
04/04/2014-07:36:19 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia C ElE PAR 
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MUNICÍPIO DE NOV 
SEDU/PARA:-! A CANTU 

EDITAL D : ACIDADE • PAM 
E PREGAO PRE SENCIAL N" 005/2014. 

O MUNICiPIO de NOVA CANTU . . . ~ora: do dia 28 (vinte c oito) de AB~I~;• pubheo que às 14:00 (quatorze) r" Nova Cantu, Es~1do do Paraná I' c ~.014, na da Pretcitura Municipal 
rcsenclal. do tip ' rea 17.ara hcltação na mod l'd d o menor preç a 1 a e Pregã 

RODOVIÁRIO de acordo com '"o .. para a4uisição de EQUJPAMENT~ 
LOTE cs cclficaçõcs do edital. 

OBJETO QUANTI VALOR PRAZO 

OI 

-DADE TOTAL R$ 

Caminhão Coletor 

(DIAS) 

OI 243.300.00 60 "-1 

Compactador de Lixo 

lnfonnações . e esclarecmlentos relativ . 
ser s~ li .. itados junto ao Pregoeiro c a o~ ao .•d~tal, modelos e anexos pod;o 
MuniCipal de Nova Cantu, Paran'Í om~ss.to de Licitações da Prefeitura 

Fax: (044) 3527-1363 - E- 'I . ' BraSil • Telefone : (044) 3527-1363 
co . . mat pmncantu@'a • m o mtetro teor do Ed't I ' ~·com.br. A Pasta T' . d . I a e seus re . ecmca 
po era ser examinada no seguinte d specuvos modelos. adendos e anexo: 
000 Nova Cantu . Paraná das 8·00 .en creço Rua Bahia, n• 85 - CEP 87330, 

· · as 17:00 horas. • 

Novo Cantu, Paranit, OS de Abril de 2014. 

PREGOEIRO 

Comissão de Licitações. 

PUF· .,... '·"" -, ~M t.f I cJ{ f~t-?tJ/4 
J O h,·~ .L/n:u_.u~ t.?/ t/ r"> 1 éiS 
E OI''· ..,. ir _) &. --=-tX_.·"_.r._/ __ 

RES i-' · v ... ·Y.J--

puau :i. I} O EME 1 tJ{ ' -'«v1f 
JORN.C. 0,:ft~ntJ, ct'•..1 I Y')(e tc.C.I 

ED\Çt.C· .. _8-:.:l_tf$' · :;;b<? 
06 

RESFOL:J;" . ~___:.2?~-·----

~·~~~~~~~~~~_, 
f\XADO E\.1 t~\i ~.L tl~E OS n\AS 
lv ,,,Ltl~ à :.:r ,,1,(f ~~ 
·········"······ ... ·····••···· 

..... 

PU l'~ 

JOR 

ED!Ct 

RESFC.,.: 

E~ 11 I tl~ 1 oVJis 

.ljn2~ tf,:-;i ;JcM,V: 
q I)Jl_S · ~ ~ 0 _ 

.. ~---

PUBL1 

JORNf 

EDIÇ 
RESPO~.S 

! . 
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PREFEITURA DE SANTO INAÇJO 
Rua Marcclino Alves de Alc!lntnrn.l33 

C NPJ 76.970.375/0001-46 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 023/2014-PMSI 
Objeto: Aquisiçi'io de Eq uip.:nncniO:t de lnfomu'u icot. 
Equipamentos paro~ t.'5-critório ~o: Eh:trodomé$tico.s. Data 
24/04f201 4. Abcnurn 10:00 hs lnfomlaçõcs 
complemc:nt~rc..q; e aqui siç:'io do Edil:l\. poder5o ser 
ndquiridas no Setor de Ucit:.u;ilo dn P.M.Sto lnõ.cio, F une 
( 044) 352. 1222. 
S to ln:'tc io Pr. 09 d ..: Abril de 2.01 4 . 

C IRO YUJI KOGA 
Pregoeiro 

PREFEITURA DE SANTO INACfO 
Ru:..~ Murcclino A lv..:s de A lcfmtaru. l33 

CNPJ 76.970.375/0001 -46 
AVISO DE LIC ITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAl. N" 024120 14- PMSI 
Objeto: Aquisiç..O.o de Pneus, Cómor:;a de ar, Protetor, 
Serviços de alínhnmc:nto c:- bolanc~::unento. Data 
24f04120l 4 . Abertur:\ 14:00 hs: lnformaçllcs 
complcmcntnrcs c aquisição do Edit:1l. podcr.lo ser 
adquiridas. no Setor de Licitay;io dn P.M.Sto ln:kio. f ,m..: 
( 044) 352.1 222. 
S to In ácio Pr. 09 de Abril de 2.0 14. 

C IRO YUJI KOGA 
rr~ ociro 

'1l:"'ldPII) D F. I"I)VA Ç.Af'T \l 
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ERRATA 

Comunl~mos QUe faltO\! o ltam abal)(O. no EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL O RDINÁRIA 0 0 HOSPITAl.. E MATERNIDADE 
MARINGA S/A, publicado nos di3s 02, 03 e 04 de Abril de 2014 no 
J ORNAL O DIÁRIO DO NORTE 00 PARANÁ e na lmpr•nso Oflelnl do 
Estado , nas mel!mru; da tas. 

4) El•lçiodoe m • mbroado Conselho de Admlnlatra ç.lo par.~ o trll nlo 
d e 201412017 (ru dequaç3o) . 

PRffflTURA HUNICPAL DE TAPEJARA 
AVISO OHIC!TAÇÃO 

PREGÃO PRESENCAL N°. &33/2014 
PROClSSO ADH!HISTRAllVO N•. 057/2014 

O p,egoôro Oficial do ....,q,;o de Tapoja,.n>~ no""' das·~ q..oe lhe ro~m 
CDllfl!licm pela Portaria rfJ. CWJ2, de: 06 de )2nelro dt 201~, atmés da OMsâo de 
l.kbçio e Canpm, faz sabef que st en::ont:ril otbertl a lid'tação na rn:dalidadt 
Pl'egão Preserdal no. 0.33/2014, visardo à~ dt gênetC6 arrmenôdos (CNneS), 
com fomedmento parce!aOo {dlárlo), para o abastecinento das Escolas MunldpiiiS e 
Centros de Ed~ lnfan~ do M<ll:dp.11 de Tope)an, conrcrme espocfu;iies 
Cl)llStantes no Termo de Referêocia - Anexo lU de EchtaL O certame deste Aviso 
~iz.ar-se-á no dia 28 de abn1 de 201~. às l4h00TIIn, e seri fl!91do Cl:li'ISOrante a lei 
kderal no.lO.S20t02. o Deo-eco MU'"lidpal nO, 001!05, e tendo~ a(lb;âosl.bsidláóa 
d.1 lê f<de<al n•. 8.~/93, ~ ll<"iózo das demais "ir" aptoos "O!SO. 
Maklrts irúormêÇÍII5 na Sede Admlnistratfta da Prefeitura Mun(jpal de Tapejara, julto 
a IMsio de UO<oção e Compta_< Topejata/PR. 09 de a~ de 201 <. 

JOSf VINIGUS C\JAREU IJ.ECIO 
Pr oefroOfidal 

AVISO DE LICITAÇÃO -CHAMADA PÚBLICA N.' 00112014 -Toma 
públicc a r~alização no p~riodo de 1410412014 a 14/0512014, no horãrio 
das 08h30min. às 11h30min. e das 13h30min. às 17h00. a Chamada 
Púbüca N.' 00112014. Objeto: AQUISIÇÃO DE G~NEROS 
ALIMENTiciOS (NÃO PERECIVEIS) DIRETO DO PRODUTOR RURAL 
PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ANO DE 
2014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-SECEO. RECURSOS 
PRÓPRIOSIFNOE-MERENDA PROG. NAC. ALIM. ESC O Edital 
completo e maiores informações poderão ser oblidos na Prefeilura 
Municipal de Campo Mourã<>-Pr, no Deparlamento de Suprimentos, Rua 
Brasil, 1407 - Cenlro-Tel.(44) 3518-1178, FAX (44) 3518-1182, a partir 
da publicaçao deste a~so, no horário das Oih30 as 11h30min. e das 
13h30min .. as HhOO. Campo Mourão, 08 de abril de 2014. Luiz 
Fernando de Almeida- Presidente da Comissão de Ucitaçao. 
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N' 71, segunda-feira, 14 de abril de 2014 

Maio. 
CREDENCIAMENTO: no perlodo de lO de Abnl à 05 de 

ABERTURA: À ponir dos 09:00 (novo) Horas do DIA 05 do 
Maio de 2.014, na sala de rc:uniUcs do Paço Municipal. em Nova 
Can tu , Pamná. 

A Pastu com inteiro teor do Edital, :mexas e infonn ;~ções 
poderlo ser solicil04os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. jumo " Divido de li cit;~çiio, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs c dos 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3527 1363-3527-1281- pmncontu@ig.com.br. 

NO\'U Cant\1-PR, 8 de abril de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOUN 

Pn.!'fcito 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 4nOI4 

Processo licit:~.tório n• 01 112014 
OBJETO: Aquisiç3o de Combusrivcl (Óleo diesel) para abas

tecimento de Máquinas e Caminhões - Convênio Governo do Est:~do 
do Par.1n2. 

ABERTURA: À ponir d3S 09:00 (novo) Horns do DIA 28 de 
Abril de 2.014, n:a S;ll;a de reuniões do Paço Municipal. em Nov3 
Contu, P>r>M. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnaçõcs 
poderio ser soli<il>~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. junto 3 Divisão de Lieibç3o, no horário dn 
8:30 às II :OO Hs e da.< 14:00 à• 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271163 - 3527-1281 

PRF<;\o PRE!>I.~CIAL N" ~IZ014 

ProcC$$0 Licita tório n" 01212014. 
OBJETO: Aquisiç:1o de OI Caminhão compactador de lixo · 

Convênio Governo do Est::1do do P::1ra.nó - Pandoro. 
ABERTURA: À p>nir dns 1~:00 (quoto!7<) Homs do DIA 

28 de Abril de 2.014, na sal11 de reuniões do Paço Munieip:.l, em 
Nova Can tu , P ~r.má. 

A Pa.~tu com inteiro teor do Edital, anexos c infonnaçúc:
poder:lo ser soticíta~o5 n3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVr\ 
CANTU - PARANA, junto a Oivislo de Licitaç:lo. no horário d.1~ 
8:30 :iJ 11 :00 Hs e (bs 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/fax: (~' 
3527I363- 3527-1281 

Nova Cantu - PR. 8 de abri l de 2.014. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

f>r,.l~:hl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVlSO DE CHAMADA PÚBLICA :<!" In OI4 

O Município de Nova l.aranjeiru/PR. amvés da Comtssão 
Pennanente de LicitaçJo. 1om3 público o Edital de Ch:un:1da Públic:~ 
n•. 0112.014-PMPB, p:u01 a contmtaç:lo de empres:a (ou) para presuç:lo 
de scl"\·iços de pl:mtõcs médicos, 3 serem re3lizados no Pronto Aten
dimento Municipal Severino da Rosa. p:uõ~ um período de 12 (doze) 
meses, sendo que os interessados poder-do credenciar-se junto ao 
Ocpto. de Licitaçcks c Contratos da Prcfeirur:1 Municipal, situada 3 
Rua Rio Cr.andc do Sul. 2122. Centro, Nova Laranjeir.u. PR. no 
penodo de 16 de abnl de 2014 o 15 de m>r,o de 2015. 

O edital e SeU$ :mexos dever5o $er retirados na sede <U 
Prefeitura MWlicipal, junto ao Departamento dc Licitações. 

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

Ptesidente da Comiss!l.o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Procedimento Liciwtório n• 06712014 
O Municlpio de Palmitai-PR, Eswdo do Paraná com fun

d.:lme nh> na Lei Feder:d n• 8.666. de 21 de junho de 1993. com 
alterações posteriores, e demD.is nonnas rcgul:.mcntarcs aplicáveis :1 
espécie, comunica que rca liuni licitação confonnc as seguintes cs· 
pccificaçil<:s: OBJETO: CQNTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIA
LIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS 
ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR, PELO PE
RiODO DE 07 (SETE) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES 
GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO !..DA
TA DE ABERTURA: 15 de Moio do 2014 is 09:00 horno CRITERJO 
DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item VALOR GLOBAL (IN
CLUINDO OS SEIS ITENS): RS 408.100.00 (Quotroccnlos e Oito 
Mil c Cem Rcais). 

INFORMAÇÕES: O Edn:tl e :mexos estão disponíveis no 
site www.palmit:al.pr.gov.br, umbém podendo ser retirados n3 sede d.:l 
PrefeirurJ Municipal de Palmiul, sito à Rua Moisés Lupion n• 1001 
- Centro, em P:thnit:t.l - P:tnn:i, fone: (42) 3657·1222, ele scl:>>unda 3 
scxl::l·fcir.~. no hor:irio de expediente. 

Palmit!'II-PR. 10 de abril de 2014. 
DARCI JOSE ZOLANDEK 

rrcfcito 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

AVlSO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 1/2014 

Objeto: Contrataç5o de emprcs3 ou entidade para de formo. 
complementar atuar no NASF (NUcleo de Assistênci:l n SaUde d:l 
Famíl ia) fornecendo profissionois necessãrios p:lro execuçi1o do Pro
jeto )\lnlo a Secrel!'lria Municipo.l de So.üde de Porec:3tu - PR. V<1lor 
m:ix1mo: RS 8S.827,93 (Oitcnt:l c cinco mil, oitocentos c vinte c sete 
reais c noventa c três ccnt3vos). Abertura: 30/04/2014 às 14h30. 

WALTER TENAN 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 4n014 

Contrataç•o de Empresa para rcfonna da Unidade Bã.sica de 
Saúde "Centro Social Runl Doutor Robeno Osõrio Saraiva de Al
mcicb", ~r exccuç5o indireta.. em rc,ime de cmprcit:ub por preço 
global, dta 30 de abril de 2014. às 09 hor:lS e 30 minutos. no Prédio 
d3 Pn:feirura Municip:.l, local iz;ado n:t Ru3 Guilherme Schiffer. n• 67, 
em Porto Amazonas, Es\õldo do Par.uci, \11lor glob3l miximo RS 
196.073.70. Pasta Técnica com inteiro teor do Edilal e scu." res~ 
pcctivos anexos podcr.i ser cxaminad.a no endereço acima indicado 
em horário de expediente ou 3tnvCs do sitc: www.ponoam:u:o
nas.pr.gov.br. lnfonnmç:ões atravês do tclcfonelfa.x OXX 42 3256 1122 
ou c-mail:comprtt..s@portoamozonu.pr.gov.br. 

rorto Amazonas. 10 de abril de 2014. 
JULIANA RIBATSKI 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

EXTRATO DE CONTRATO r;• 6412014 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 3112014 
CONTRATA!\'TE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.2S6/0001-0I , 
CONTRATADO: BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARJA LT
DA 
CNPJ.: 79.766.88710001-83 
VALOR TOTAL: RS 7.980,00 (Sete Mil, Novecentos c Oitenta 
Re;~.is) 

ASSINATURA: 04104n014. 
PRAZO DE VALIDADE: 04104nOI4 Á 31112/2014 
FORO: Com:ltca de Rcbouç:~.J. 
(A) IIENLY KEY SII!MIZU 
Rcprc.scnt:tntc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÀNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 912014 

ObjC(o: Execuç;lo, sob rcgunc de cmpreitad:t por preço glo
bal, tipo de menor preço, 11 p~os fixos, da Implantação de 09 (nove) 
AC.i!.dcmias 30 Ar Livre em diferentes locais do Municio de Ro-
15.ndi:L 

Tipo: Menor Preço glob:tl, 
Oau, de Abertura: 07/0S/2014 às 14h00min. 
Pra1.o de: Exccuç3o: 60 (~csscnl3) dias, contados da data 

estipulada n3 ordem de serviço. 
Preço Máximo Global: RS 290.966,41 (duzentos c noventa 

mil novecentos c scssentll c seis reais c quarenta c um centavos). 
Oisponibilicbde do Editnl: No site dil PrciCitura do Mu

nicfplo de Rolândi.:., Pmn:i, www.rola.ndi11.pr.gov.br. O licitante que 
requertr o E.dit;~.l em cópia. deveni efetuar o pagamento no valor de 
RS I 0,00 (dez). referen te 3 reproduçilo em rotocópia ou mfdia, 3tr.:wés 
de guia cmitid:t pelo ~etor de tribut:~ç!lo do municipio. 

Visila Técnica: A proponente deverá 3gcndar visita u!cnica 
30 loc;al da obra. na Secretaria de Plancjaménto do Município, no 

~~~~e~c~!~c13(1f) â~2~t~o~0~5(4~) ~~~5~::35. s~x~~:tid;v~~~~~ 
re~Jin.da 3té o di3 05/0512014. 

Informações: 1\tn.v~ do telefone (43) 3255-8616. no horário 
d3s 12:00 o\s 18:00. ou atr.wh do e·nu.il licil.:l.cao@rob.n
dia.pr.gov.br. 

Rol:india, 11 de abril de 2014. 
JOSE TKAC'WK JUNIOR 

Sccrcr:irio de Comp~J.. Licitações c Patrimõnio 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 

PREc1~S~R~E~\:'i~t~~3nOI4 
0 MunicfJ)iO de Sào Jos~ d01 Boa Vist:~-PR toma pUblico que 

fotri realizar na sede da Prcfe11ur.1 Municipal, proccs~ licit:uório n3 
modalidade Pn:giio Prcscnci31 que tem por objeto. "Aquisiç.3o de 
C:urcgadcif'21 Frontal P3nto~r-.ifica, n:lo rubular, C3pacid.adc mínima de 
carregamento de SOOK&, confonne ajusrc no Plano de Tnbalho do 

ISSN 1677-7069 251 

Contr.lto de Rep:use n• 0370990-9912011/MAPNCAIXi\". O rece
bimento dos envelopes se dar.i no di11 30/04/2014, à p<111ir das 
09h00min c a abertura dos mc:smos scri realizada na mesma data 
pontualmente ãs lOhOOmin. Maiores esclarecimentos pod~o:rdo ser o~ 
tidos no Edificio da Prcfcitur:• Municipal, no horJrio comercial. pelo 
fone: (043) 3565-1252, ou :Hr.lvés do c-mail: licit3pms
jbv@yohoo.com.br. 

Silo José da Boa Vist:t. 9 de abril de 201-l. 
WILLYS MANOEL BARBOSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL 

_ AVISOS QE LICITAÇÃO 
PREGAO ELETRO:<IICO N' 7n014- F.M.S. 

OBJETO: Aquisiç:lo de móvel! c cquipãmcntos destinados a 
adequ:1y.lo do CAPS -Centro de Ate~o Psicossocial, de acordo com 
::a.s especific:nções constantes no Anexo I do Edillll, 3travis de recursos 
do Incentivo ao Custeio dos Centros de Atcnç.:lo Psicossocial, em 
conformid.:lde com a solicita~o d:1 Sem:tari:~ MW1icipal de S3úde. 

TIPO DA LICITAÇAO: Menor Preço Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dio 15 de >bnl de 

2014 até âs 08:30 horas do dia 21 de março de 2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS· dos 08:31 hor:~s Olé as 

IO:OO ho~tlod~A2~~SS~g1 tf. ~~~UTA DE PREÇOS: às 14:00 
hora.s do dia 29 de abril de 2014. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Porn tod3S as "'fcr<nci3S de 
tempo será observado o horário de Bnuili3 (DF). 

LOCAL: www.bll.or;.br -Acesso: Sistema Silverligh. 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pUblica, por 

meio da ll\.'TERNET, mcJiantc condições de sc~r.~nça - criptogrJ.fia 
e .;.utenticaç3o - em todas as suas fases atr.avés do S1stema de Pregão 
Eletrônico (lieilaçOes) do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 
BRASIL- Decretos n."s 509/2011 e 313/2014 e Leis Fedcr:1l n_.s 
10.52012002 • 8.666193. 

PREGÃO ELETRÔNICO N' JQn014- P.:II.S.M.S 

OBJETO: A presente licil:!.ç:ão tem por objeto a aquisição de 
mobili:irios e equipamentos p:u~ implant:1~0 da Escola de Ensino 
lnfllntil Tipo C. do Prov.un11 FNOE - Proinfilncia, loc:aliznda no 
Loteamento Bairro dos Fr.ancos, confonne Tenno de Compromisso 
PAR n.• 22784, de acordo com as cspc:cifiC4ÇÕf.."S consla.lucs no Anexo 
1 do Edital c: Manual Descritivo do FNOE, conforme solicitação <b 
Secretaria Municipal Educ::.ç:to c Cultura. 

TIPO DA LICITAÇAO: Menor Preço Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: do dio 15 de obril de 

2014 !'l.tê ;U 08:30 horas do dia 29 de abril de 2014 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: du 08:31 horns 01é is 

11 :30 horas do di~ 29 de 3bril de 2014. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: is 14:00 

horas do dia 29 de: abril de 2014. 
REFER.tNCIA DE TEMPO: Para coc:bs as rcfcri:ncias de 

tempo scri observado o horirio de Bnsilia (DF). 
LOCAL: www.bll.org.br -Acc.uo: Sistema Silvcrligh. 
O Preg3o Eletrõnieo seni realizado em sesdo públic::~. por 

meio d:1 INTE.RI"'ET, mediante condições de segur.~oç:~. - criptogr.afia 
e autenticação - em tCKbs :u sua.s fD.Ses através do Sistem d~ Preg3o 
Eletrônico (licitoçõcs) do BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO 
BRASIL - Decretos n."s 509/2011 e 31212014 t Leis Federal n_.s 
10.52012002 c 8.666/93. 

São Matcus do Sul. lO de abril de 2014. 
CLOVIS GENESIO LEDUR 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO 

EXTRATO DO CONTRATO N" 239/2014-PMT 

CONTRATANTE: MW'Iicípio de Toledo c Contratada: M. A. 
Baggio c Ci::~ Ltda. OBJETO: Fornecimento c instalação de sistcm::~ 
de monitor:~mcnto para 3 Pr:tça dos E:spor1Cf c da CultW"::, loc:ali7.ada 
n:a Rua Lcdi f ischcr Maas, csquin3 com :a Ru:t Gener:~.l C:u\:lbarro. no 

~:~~~ J~c:;,r:;, E~:o~~~~~~~ii~~ "~!t(,)6)~i6t~~OTfJe~~?s~~~r~ 
Cultun /CAIXA. VALOR: RS 14.800.00 (quatorze mil e oitocentos 
reais}. Contrato flrrnado em 20 de m:arço de 2014, de 3cordo com as 
conclusões do processo de licitação na modalidade de Tom:u:Ja de 
Preços n" 003nOI4. DATA DE ASSINATURA: 20 de morço d< 
2014. 

A'::ISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGAO PRESE:<!CIAL N' 71nOI4 

Cidade d~~~j:: J~i~f~lu~;~ri!o ofi~i!f'::'~~d~.c~~m~ 
Oficial da União c no e O"iío Ofici31 eletrônico do Município de 
Tolcdo no dia 10 de Abril de 2014, const:alou-sc a. c:cist~nc:ia de 
equivoco no valor m3ximo da licitação, toma.n~o-se ne~essãri3 :a 
sçguinlc corrcç3o, de modo que: O~OE SE LE: PREGAO PRE~ 
SENCIAL r;• 071nOI41 VALOR MAXIMO: RS 586.918,68 {qui
nhentos e oitenta e seis mil e novecentos e dezoito mil e sessenb e 
oilo ccnt>v9s). LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL N" 071nOI4/ 
VALOR MAXIMO: R$ 585.888,68 (quinhcmo.s c oitenta c cinco mil 
oitocemos c oitenta e oito rcats c sessenta c oito centavos). O(s) 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://,\'W\\'.in.gov~IUlll. 

pelo código 00032014041400276 
Documento assinado digirolrncntc confonnc MP n' 2.2()0..2 de 24/0812001. que instirui a 

Infraestrutura de Chaves PUblicas Bmsilcir3 - ICP-Brasil. 
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I Morretes 

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

Morretes, 10 de Abril de 2014. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal De Morrete s 

R$ 168,00-3186512014 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

C NPJ n• 77.845.394/0001-03 
R ua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

P ROCESSO LICITATORIO n• 010/20 14 
Edital de Crcd enc i:s.mcnto 

N" 001/2014 - PMNC 
O BJET O: C redenciamento de pessoa j urídica para contratação de 
Laboratório de Análises C linicas para realização de exames. conforme 
especificação em edita l. 
PERÍODO: lO de abril à 05 de m a io/2014 
ABERTURA: À portir das 09:00 (nove) Horas d o DIA 0 5 de Ma io de 
2 .014, na sala de reuniões do Paço Munic ipal, e m Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infonnaçül!s 
poderão ser solicitados na PR EFEITURA MUNIC IPAL DE NOVA 
C ANTU - PARAN Á, j unto a Divisão de Lic itação, no horár io das 9:00 
às I I :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Email: omncantu@ i l!.com.br 
T e le fone/Fax: (44 ) 352 71 363 - 3527-1 28 1 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 d e Abril de 2.014. 
AIRT O N ANTONIO A GNO LIN 

Prefeito Municipa l 

R$ 168,00- 31608/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U 
ESTADO DO PARANA 

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

PROCESSO LICITATO RIO n' 011 /2014 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 004/2014 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Oleo diesel para abastecimento de 
máquinas e caminhões (convênio trafegabilidade), conforme 
especificação em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:0 0 (nove) P.~~· -'~ r. r ' 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 00512014. 

O MUNICÍPIO de NOVA CANTU, toma público que às 14:00 (quato~r:) 
horas do dta 28 (vmle e orlo) de ABRIL de 2.014, na da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu. Estado do Paraná. realizará licitação na modalidade Pregãó 

Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO 

RODOVIÁRIO de acordo com es ecificações do edital. 

LOTE 

OI 

OBJETO 

Caminhão Coletor 

Com actador de lixo 

QUANTI 

-DADE 

OI 

VALOR 

TOTAL RS 

243.300.00 

PRAZO 

DIAS) 

60 

lnfomlaçõcs c esclarecimentos relativos ao edita l, modelos c anexos podcrã9 

~cr solicitados j unto ao Pre goeiro e a Comissão de Licitações da Prcfcitur :1 

Mu nicipal de Nova Cantu, h raná, Brasil - Telefone : (044) 3527-1363 -

Fax: (044) 3527-1363 - E-mail pmocantu@ig.com.br. A Pasta Tccnica, 

l·om o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos. 

poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Bahia, n• 85 - CEP 87330-

000 Nova Cantu- Paraná, das 8:00 ãs 17:00 horas. 

:-<ova Cantu, Poran:í. 08 de Abril de 2014. 

PREGOEIRO 

Comissão de Licitações. 

I Palmital 

AVISO DE LIC!TACÃO 
CONCORRÊNCIA n• 002/2014 

R$ 216,00 - 3155512014 

Proced im ento Licitatório n• 06712014 
O Município de Palmital-PR. Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 
n' 8.666. de 21 de j unho de 1993. com a lterações posteriores, c demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que real izará licitação confom1c 
as seguintes especificações: 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA
ÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO 
DE PALMITAL - PR, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, CONFORME 
AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. 
DATA DE ABERTURA: 15 de Maio de 2014 às 09:00 horas 
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR GLOBAL (INCLUINDO OS SEIS ITENS): RS 408. 100.00 (Quatrocentos 
e Oito Mil e Cem Reais). 
rNFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no si te www.palmital.pr.gov. 
br. tambem podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à 
Rua Moisés Lupion n• 1001-Centro, em Palmital - Paraná. Fone: (42) 3657- 1222. 
de segunda ã sexta-feira. no horário de expediente. 

Palmitai/PR, 10 de Abri l de 2014. 

I Palotina 

DARCI JOSÉ ZOLANDEK 
Prefeito Municipal 

R$ 168,00 - 32273/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 00412014- PMP 

2.014, na sala de re uniõ es do Pa o Munici 

A Pasta com inteiro teor d o I 
poderão ser solicitados na PREFEITURJ 
CANTU - PARAN Á, junto a Divisão de L 
às li :00 Hs e das 14:00 às 17 :00 Hs. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
'IA toma publico que fará realizar, às I 0:00 
ano de 2014, na RUA ALDIR PEDRON n• 

má, Brasi l, TOMADA DE PREÇOS para 
eMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
:o EM VIA URBANA COM SERVIÇOS DE 
~GEM DE PISTA, PINTURA DE LIGAÇÃO, 
BUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 
E PLACA DE OBRA , sob regime de 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
153662614 

Documento emitido em 11/0412014 08:46:44. 

Diário Oficial Com. lnd. e !:?erviços 
N° 9185 111/04/20141 PAG. 26 

reço, da(s) se intc s) obra(s): 

10.758,00 m2 

Prazo de 
exccuç:ão 

(dias) 

90 
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PaRaNacmaoe 

Município : Nova Cantu 

SAM Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO 

AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS -SEDU 

Modalidade: Pregão Nr. : 0005/2014 
Objeto: Aquisição de 01 (um) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 
Lote(s) : 1 ==> R$ 243.000,00 

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como : 

*Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório 

*Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) : 

Lote 1 - Konrad Parana Comercio de Caminhões Ltda - Maringa 

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por 
parte da Assessoria Jurídica I PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas 
pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória. 
Alertamos a necessidade da observância do contido na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal ), para a efetivação dos atos ora autorizados. 
O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira: 
Lote 01 -Valor Total: R$243.000,00 Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R$240.000,00; 
Adicional financeiro a cargo do município: R$3.000 ,00; 

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período 
eleitoral , a excessão de repasses já t ransferidos antes deste período. 

Curitiba , 02/06/2014 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado do Paraná 

Joao Carlos Ortega 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano 

Associação : COMCAM 
Escritório Regional : Escritório Regional de Maringá 

Contratos de empréstimo : 
SAM Projeto Nr: 14 



SAM 
PaRaNacmaoe 

Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS - SEDU 

Parecer Processo Licitatório N°2014/6126 

Município : Nova Cantu 
Modalidade: Pregão 

Lote(s): *.*.* 1 *.*.* 
N° :0005/2014 

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo Licitatório em 
epígrafe referente a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR 
COMPACTADOR DE LIXO e, considerando a documentação apresentada, 
emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e consequente homologação do 
procedimento, pois o mesmo cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação 
vigente. 

- ~ ~;LD\Y. 
Curitiba,O~ ~ 0 

~~~~~~ 
Patrícia Brochado Barreto 

Advogado 

Associação : COMCAM 
Escritório Regional : Escritório Regional de Maringá 

Contratos de empréstimo: Lote: 1 ==> 2014/0206-5 
SAM Projeto N° : 14 
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INTRODUÇÃO 

01. OBJETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
P ARANACIDADE - PAM/SEDU 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2014. 

O Estado do Paraná, através do Decreto n° 7.933 de 12/04/2013, Decreto n° 8.337/2013 e a 
Resolução n° 003/2013, resolvem, respectivamente: 
Instituir o PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - p AM, com 
objetivo de contribuir com diversas ações setoriais, no desenvolvimento econômico e na 
equipamentação das municipalidades do Paraná, 
Delegar aos Titulares dos Órgãos Estaduais da Administração Pública Direta a competência para a 
celebração de convênios ou instrumentos congêneres com os Municípios do Paraná, e 
Estabelecer as condições e regras, para os municípios que preencham as exigências fixadas pela 
Secretaria de Estado de Governo referentes ao Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
-PAM. 

01. REGIME DE CONTRATAÇÃO E SUPORTE LEGAL 

01.1 Esta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sem reajuste, será regida 
pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/06 e aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e demais normas legais 
federais e estaduais vigentes . 

02. LICITADOR, INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO 

02.1 O MUNIC~IO de NOVA CANTU, ora denominado LICITADOR, toma público que às 
14:00 horas do dia 28 DE ABRIL DE 2014,, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço. 

02.2 O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, designados pelo LICIT ADOR através de 
(decreto/portaria) no 001 e 002/2014, fará o credenciamento e receberá os envelopes contendo a 
proposta e os documentos de habilitação na sessão pública de processamento do Pregão. 

02.3 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados 
por meio do sistema eletrônico ou por escrito junto ao Pregoeiro sr(a) Vanderlei Esser, endereço 
Rua Bahia, 85, Nova Cantu, Paraná, Brasil - Telefone : (044) 3527-1363 - Fax: (044) 3527-
1363 - e-mail pmncantu@ig.com.br. 

02.4 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar este ato convocatório, devendo protocolar o pedido na Prefeitura Municipal de 
Nova Cantu (Comissão de Licictações). 

02.5 A decisão sobre o pedido de informações e esclarecimentos, bem como, de impugnação será 
proferida pelo pregoeiro no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento do pedido, sendo que 
as respostas serão enviadas por escrito a todas as proponentes, sem identificar a proponente que deu 
origem à consulta. 
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03 OBJETO, TIPO, PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA ~ FL.I ..:f3 ---- ~ 

03.1 A presente licitação_ do tipo ~e menor preço, a preços fixos.' tem p~r objeto a a'q,p~~. e 
EQUIPAMENTO(s) abaixo descnto(s) e de acordo com demais especificações co~s~ 
MODELO 07- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO 
R$ (DIAS) 

CAMINHÃO COLETOR 01 243.300,00 60 
COMP ACTADOR DE LIXO 

SAM: 14 

03 .2 O equipamento, objeto deste edital, deverá atender às características técnicas 
quantitativas e qualitativas fiXadas pelo licitador, devendo ser novo, e não deve ser inferior 
aos limites mínimos fiXados no MODELO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, que 
integra este edital. O não atendimento a qualquer uma das características exigidas importará 
na desclassificação do proponente. 

03.3 O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo previsto no item 03.1, contados da 
assinatura do contrato de fornecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de 
peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio 
magnético). Também deverão ser apresentados manuais completos de operação e manutenção 
detalhados. 

03.4 O(s) Equipamento(s) deverá ser entregues na Rua Bahia,n° 85, Centro, Nova Cantu, 
- Paraná. 

04 RECURSOS FINANCEffiOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta de convemo com o 
Governo do Estado do Paraná, e contrapartida do município de Nova Cantu, Paraná. 

04.2 O VALOR MÁXIMO da proposta de preços é o constante no item 03.1. 

05 ELEMENTOS INSTRUTORES 

05.1 São partes integrantes deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer 
adendos posteriores emitidos: 

carta-proposta de preços (Modelo n° 01); 
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Modelo n° 02); 
Carta Credencial (Modelo n° 03); 

- minuta de contrato (Modelo n° 04); 
declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (Modelo n° 05); 
declaração de treinamento (Modelo no 06); 
características técnicas do equipamento ofertado (Modelo n° 07); 
declaração de fornecimento (Modelo n° 08), 
declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 

anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (Modelo n° 09). 

06 PASTA TÉCNICA E ANEXOS 

2 
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06.1 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, ~dendos~~- ----
anexos, poderá ser examinada no endereço mencionado no item 02 das 8:00 às 17:00 horas. ~:~· " ;«~ 

~ 
07 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

07.1 Poderão participar desta licitação as empresas do ramo e em cujos atos constitutivos constem, 
como objeto, atividade relacionada com o presente edital. 

07.2 Não poderão participar desta licitação: 

a) Além dos casos previstos no art. 9° da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas 
que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas para licitar ou firmar contratos com a 
Administração Pública; 
b) Empresas em consórcio; 
c) Aquelas que não atenderem às exigências da CLT e outras condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos; 
d) Empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, 
e) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do licitador. 

08 CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

08.1. Para participar da sessão o representante da proponente deverá apresentar Carta Credencial 
(Modelo n° 03) (acompanhada de documento de identificação) com poderes específicos para 
formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame, e 
estar acompanhada do ato constitutivo (original ou cópia autenticada) onde se possa identificar o 
ADMINISTRADOR, que deverá ser apresentado no momento do credenciamento. 

08.2. Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n° 02). 

08.3. No caso de empresário individual ou representante legal (sócio) deverá ser apresentado apenas 
o ato constitutivo da proponente (original ou cópia autenticada), acompanhado de documento de 
identificação. 

08.4. No caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que quiser usufruir os 
benefícios da LC n° 123, deverá apresentar declaração de microempresa ou empresa de pequeno 
porte (Modelo n° 05); 

08.5. O credenciamento do representante da proponente, ou de seu representante legal, implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para formulação de 
lances. 

08.6. A CARTA CREDENCIAL (MODELO N° 03), A DECLARAÇÃO DE PLENO 
CONHECIMENTO (MODELO N° 02) E A DECLARAÇÃO DE ME OU EPP (MODELO N° 05) 
SÃO DOCUMENTOS AVULSOS, NÃO DEVENDO ESTAR DENTRO DO ENVELOPE DE 
PROPOSTA OU DE HABILITAÇÃO. 

08.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma proponente. 

08.8 . Os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada (por tabelião ou 
pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com original). 

3 



08.1 O. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente na disputa pelo mesmo 
lote. 

08.11 . Uma vez realizado o credenciamento das proponentes que comparecerem, o pregoeiro 
declarará encerrada esta etapa/fase, não sendo admitidas novas proponentes. 

09 APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

09.1 Encerrado o credenciamento os representantes deverão apresentar os documentos abaixo 
descritos: 

1) fora do envelope, declaração de pleno conhecimento e atendimento às ex1gencias de 
habilitação e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n° 
02). A não apresentação desta declaração implicará no não recebimento dos envelopes de proposta e 
habilitação pelo pregoeiro. 

2) envelope contendo a proposta de preços e envelope contendo os documentos para habilitação, 
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

Proponente 
Envelope n° 1- Proposta de Preços- n° 005/2014. 
Pregão n° 005/2014 

Proponente 
Envelope n° 2 - Habilitação 
Pregão no 005/2014 

10 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N°1 

10.1 Deverão estar inseridos no envelope no 01, sob pena de desclassificação, os seguintes 
documentos: 

1) Planilha contendo todas as especificações do equipamento, atendendo às exigidas no MODELO 
07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. A proponente deverá preencher todos os campos vazios 
da coluna 03 com a especificação do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de 
unidades e padrões adotados nas colunas 01 e 02. 

2) Proposta com o respectivo valor, conforme MODELO 01, e deverá obrigatoriamente conter: 

a) o número e a modalidade da presente licitação, razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e
mail e o CNPJ/MF da proponente; 
b) descrição do equipamento ofertado, com indicação precisa da marca, referência e modelo, nome 
do fabricante, 
c) Preço total (contendo no máximo duas casas decimais), em moeda brasileira corrente, grafado em 
algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o valor por extenso sobre o 
numérico; 

4 



10.2 Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 
variação dos custos. 

10.3 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que 
efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação. 

10.4 A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. 
O licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento 
do processo licitatório. Todas as despesas com embalagens, carga, transporte, descarga, seguros, 
encargos trabalhistas, tributos, etc, são de inteira responsabilidade e risco da contratada. 

10.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 
uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da proponente ou procurador. 

10.6 A proponente somente poderá apresentar urna única PROPOSTA DE PREÇOS. 

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
ENVELOPE N°2 

11.1 A proponente deverá apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou cópia 
autenticada (tabelião de notas ou pelo pregoeiro/equipe de apoio em confronto com o original) ou 
publicação em órgão de imprensa oficial e deverão estar com prazo de validade em vigor, exceto 
para o item 11.5, "a" que deverá ter firma reconhecida do responsável pela emissão. Quando o 
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de 
emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, 
exceto para os documentos exigidos no subitem 11 .2, 11.5, "a". 

11.2 Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa 
identificar o administrador, bem como última alteração; e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Se este(s) docurnento(s) já 
estiver(em) sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no 
envelope de Habilitação. 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da 
investidura ou nomeação da administração em exercício. Se este(s) documento(s) já estiver(em) 
sido(s) entregue(s) para o credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no envelope de 
Habilitação. 
c) Decreto de autorização, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em funcionamento 
no Brasil, 
d) Registro empresarial, no caso de empresa individual. 

11.3 Quanto à Regularidade Fiscal: 

1) prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
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federais e dívida ativa da União; 
b) estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de 

dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem 
unificadas); 

c) municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria de 
Fazenda da sede da empresa; 

4) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho- Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhista- CNDT (Lei n° 12.440/2011 ). 

5) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular perante 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); 

11.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de 
validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário. No caso de divergência entre os dados 
constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá a última. 

11.5 Quanto à Capacidade Técnica: 

a) Mínimo de 02 Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante ao 
solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) 
atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter contato com 
a(s) pessoa(s) declarante(s). 

b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos (Lei 10.097/00). 

c) declaração de treinamento (Modelo n° 06). 

d) declaração de fornecimento (Modelo n° 08). 

e) declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca 
ofertada. 

f) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data 
de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis. 

12 DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

12.1 No horário e local indicado será aberta a sessão do Pregão, iniciando-se com o credenciamento 
dos interessados em participar do certame. 

12.2 Após o credenciamento, as proponentes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação, bem como, a declaração Modelo n° 02. 
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12.3 O p~egoeiro procederá à abertura dos env_elopes cont~ndo as pr~postas de preços, que dever~ 
ser rubncadas por ele e membros da eqmpe de apmo, confenndo-as quanto à valida,$!e y 
cumprimento das exigências contidas no edital, e classificará a proposta de menor preço e as ~ais 
com valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço. 

12.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições definidas no 
subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para 
que os representantes das proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas suas propostas. 

12.5 No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de proponentes, realizando-se sorteio para definir a ordem dos 
lances. 

12.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes 
das proponentes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

12.7 O pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas a apresentar lances 
verbais, de forma seqüencial, em ordem decrescente de valor. 

12.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão da proponente da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela proponente, para efeito de ordenação das propostas. 

12.9 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, com redução mínima 
entre os lances de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

12.1 O Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com 
o representante da proponente urna redução vantajosa do valor escrito. 

12.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as 
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

12.12 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da proposta de menor valor para a obtenção de 
melhor preço. 

12.13 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, nos termos de pesquisa realizada pelo licitador, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 

12.14 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou 
vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas 
propostas das demais proponentes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade 
oferecida em sua proposta. 

12.15 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
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12.17 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação da proponente que a tiver formulado para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 

12.18 Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
urna proposta que atenda ao edital. 

12.19 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitação, 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até à decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

12.20 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.21 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a proponente será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

12.22 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 
último preço ofertado. 

13 DOSRECURSOS 

13.1 Declarado a vencedora, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer contra qualquer etapa I fase do procedimento, desde que devidamente 
registrada a síntese de suas razões em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentar memorial de recurso, facultando-se às demais proponentes a oportunidade 
de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr imediatamente após o 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de 
recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

13.3 Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 
pregoeiro examinará o recurso e contra-razões, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 

13.4 O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.5 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

13.6 Constarão da ata do pregão a ser assinada pelo Pregoeiro, por membros da equipe de apoio e 
pelas proponentes presentes que desejarem, os fatos que ocorrerem na sessão pública, os valores das 
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14 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1 O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente para homologação. 

14.2 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente 
vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Fornecimento (Modelo n° 04), 
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado mediante justificativa, sob 
pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei. 

14.3 É facultado ao licitador quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no subitem 
anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas neste edital e na legislação. 

15 DAS SANÇÕES 

15.1 As proponentes estão sujeitas às seguintes sanções: 

1) A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar 
injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

2) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao licitador, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto contratado, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, fraudar a entrega, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou ocorrer a rescisão 
administrativa. 

3) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o 
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em 
relação à data prevista para o fornecimento. 

4) multa de 1 0% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 
proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 

5) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo licitador, em conformidade com a 
gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o disposto no artigo 78 da Lei 
8.666/93; 

15 .2 As sanções somente serão aplicadas com a garantia do contraditório e da ampla defesa, e se 
manterão enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o 
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a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; 

b) termo de recebimento provisório. 

17 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

17.1 O(s) equipamento(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a 
ser( em) designado(s) para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, 
apresentada em duas vias. 

17.2 O(s) equipamento(s) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s) 
técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, 
observadas as especificações contidas no Modelo No 07- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

17.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ficando o 
contratado obrigado a atender. 

17.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento sem sua respectiva documentação técnica 
contendo os desenhos mecânicos e eletro-eletrônicos (quando necessários), bem como, todos os 
manuais necessários para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e 
utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento. 

17.5 No caso de equipamento rejeitado, o contratado deverá providenciar a imediata troca por outro 
sem defeito ou de acordo com o Modelo N° 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, dentro do 
prazo de 10(dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas no subitem 
15.1, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca. 

17.6 O licitador não se responsabilizará pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao 
equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s). 

18 DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PINTURA DO LOGOTIPO 

18.1 A proponente fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento, pelo período mínimo de 
12 (doze) meses da entrada em operação, contra defeitos mecânicos e pelo mesmo período para 
assistência técnica e treinamento para operação do sistema (se necessário), fornecendo os 
respectivos termos e/ou declaração de garantia. 

18.2 A proponente fica obrigada a garantir a prestação de assistência técnica durante o prazo de 
garantia e após este por prazo não inferior a 60 meses. 

18.3 Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local 
onde se encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da 
proponente, fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, 
hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema. 
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19.1 O licitador, observadas razões de conveniência e oportunidade devidamente justificadas, 
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por 
motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

19.3 As proponentes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 

20 DOS CASOS OMISSOS 

20.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, 
observados os princípios constitucionais e as disposições da Lei 10.520/02 e Lei n° 8.666/93. 

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

21 .2 Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 
informações complementares. 

21.3 No interesse do licitador, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 
poderá ser: 

a) adiada a data da abertura desta licitação; 
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 

21.4 Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento 
de propostas após a sua entrega. 

21.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

21.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios 
constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no 
licitador. 

21.8 Não havendo expediente no licitador ou ocorrendo qualquer ato I fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja 
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21.10 A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 
que poderão ultrapassar o limite indicado. 

21.11 A adjudicação do item objeto deste pregão não implicará em direito à contratação. 

21.12 Depois de concluída a licitação e assinado o contrato de fornecimento os envelopes não 
abertos, contendo a documentação das demais licitantes, ficarão em posse do pregoeiro à disposição 
dos licitantes pelo período de 30 (trinta) dias ' o que serão destruídos. 

Nova Cantu, Paraná, 08 de Ab · 
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MODELON°0l 
(razão social, endereço, telefone, "fac-símile", e-mail e CNPJ) 

PROPOSTA DE PREÇOS 

de de 20 

Ao Pregoeiro 

Pregão n° _/_ 

Prezado Senhor, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. sas nossa proposta de preços, a preços fixos, 
relativa ao fornecimento de 

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ _(Valor total contendo no máximo 
duas casas decimais) 

O prazo de fornecimento é de (inserir o prazo) (inserir o prazo por extenso) dias contados 
a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 
prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pelo Pregoeiro. 

O prazo de garantia do objeto é de_, conforme características técnicas. 

A Assistência Técnica será realizada conforme item 18 do edital. 

Atenciosamente, 

(nome, RG e assinatura do responsável legal) 
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MODELO N° 02 .c.- ~--~ 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO À EXIGÊNCIAS otf? . , ~ .. / 
HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE F ATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA _;./ 

HABILITAÇÃO 

Ref.: Pregão n° __ I _ . 

O signatário da presente declara, em nome da proponente , para todos os 
fins de direito, ter pleno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a 
habilitação no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está 
declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar 
de licitações por qualquer Órgão Governamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista 
do Estado do Paraná. 

de de 20 

(nome e assinatura do representante legal) 
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MODELON°03 

CARTA CREDENCIAL 

Ref.: Edital de Pregão n° _/_ 

A (inserir o nome da proponente), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob n° 
__________ com sede através de seu representante legal, declara 
que o (a) Senhor(a) portador do RG D0 

_____, é a pessoa indicada para nos representar no 
referido certame, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

Sem mais, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente 

de de 20 

(nome, RG n° e assinatura do representante legal) 
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MODELON°04 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 

CONTRATO N° I 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
BEM(NS) QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE E A EMPRESA 
NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICÍPIO DE , situado na , CNPJ , a seguir denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu( a) Prefeito( a) Senhor( a) , portador( a) da 
cédula de identidade R.G. n° , CPF n° , e a empresa , CNPJ , localizada na 

, a seguir denominada CONTRATADA, representada por , portador(a) da cédula de 
identidade R.G. N° , CPF n° , residente na , firmam o presente contrato nos 
termos da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de , e 
nas condições que estipulam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte Equipamento : . Juntamente com 
o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus 
códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser apresentados manuais 
completos de operação e manutenção detalhados. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o 
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão n° , que 
é parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de fornecimento é de ( ) dias, contados da assinatura deste contrato. 

Parágrafo Primeiro 

Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do 
P ARANACIDADE, quando: 

a) houver alteração de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do 
CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e 
aceitos pelo CONTRATANTE; 
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f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influê~Çí_ã di1-et l.r -· -- ~ 
sobre o fornecimento do objeto contratado. 

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

Parágrafo Segundo 0 "a Cantü • 

Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves 
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Terceiro 

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente 
contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fornecedor, desde que respeitadas as 
condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer 
reivindicação, pleito ou reclamação. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ 
denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste Edital correrão a conta 
município 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

, daqui por diante 

, e contrapartida do 

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias após o recebimento 
provisório e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento fornecido e documentos 
pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no 
protocolo do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e 
forma de apresentação: 

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação, 
número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico 
responsável pelo recebimento; 

b) termo de recebimento provisório. 

Parágrafo Único 

O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de 
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CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais 
documentos pertinentes; 

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua responsabilidade, 
incidentes sobre o objeto deste contrato; 

c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia; 
d) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a garantia, 

pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, 
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de 
fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, 
sob pena de aplicação da penalidade prevista na cláusula décima, alínea "b"; 

e) possuir assistência técnica no Estado do Paraná; 
f) manter as condições de habilitação; 
g) Entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme modelo fornecido. 

Parágrafo Único 

Durante o prazo de garantia, caso não seja possível a solução do problema no próprio local onde se 
encontre o equipamento e haja necessidade de transporte para oficina própria da CONTRATADA, 
fica sob responsabilidade desta todos os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem 
e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS BENS NÃO PREVISTOS 

Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do 
P ARANACIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO DOS BENS 

O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s) 
para tanto e, ainda, verificará a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas 
VIas. 

Parágrafo Único 

O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em) 
designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as 
especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA NONA- DA CESSÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, física ou jurídica, sem 
anuência expressa do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na 
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a) multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamen -J- --: ... 
cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de 
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em relação à data prevista para o fornecimento. 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a 

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais. 
c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto 
contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto, 
fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ocorrer a rescisão administrativa. 

d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em 
conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o 
disposto no artigo 78 da Lei 8.666/93; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na 
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para 
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado 
dos atos a serem realizados. 

Parágrafo Único 

Compete à autoridade superior do CONTRATANTE, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa 
de penalidades/multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sem que a CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 
seguintes casos : 

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato; 
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da 

CONTRATADA; 
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE; 
d) quando a CONTRATADA falir. 
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato. 

Parágrafo Único 

Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento 
administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A 
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em 
todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e 
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pareceres que formam o processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de ( ) meses contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas 
incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da 
Comarca de , Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da 
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes 
para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 
como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as 
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

de de20 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Testemunhas: 
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MODELON°05 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ref. : Edital de Pregão n° _/_ 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara sob as penas da Lei, que a 
mesma está estabelecida sob o regime legal de (microempresa ou empresa de pequeno porte), 
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da 
Lei Complementar no 123/06. 

de de 20 

(nome, RG no e assinatura do responsável legal) 
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MODELON°06 

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO 

Ref. : Edital de Pregão no _!_ 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) , declara que, se vencedora do presente 
certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução de no mínimo 
06 (seis) operadores, com duração de horas, em data a ser designada pelo contratante. 

de de 20 

(nome, RG no e assinatura do responsável legal) 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.014 LOTE N°:01 
PROPONENTE: Prefe itu ra Municipal de NOVA CANTU 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 

(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIG 

2.3.1 . Capacidade de carga sobre o 
chassi do veículo sem considerar o 
peso do Coletor/Compactador de Lixo 

7.925 Kgs. 

4.300 Kgs. 

8.700 Kgs. 

3.560 MM. 

(3) ESPECIFI DO EQUIPAMENTO 
POSTO 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
EDI TAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.014 
PROPONENTE: Prefeitura Municipa l de NOVA CANTU- PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 

(1) DISCRIMINAÇAO I (2) EXI 

2.8.2. Espelhos externos com braços 
fixados à cabine 
2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, 
compatível com o veículo, capacidade 

3. COLETOR/ COMPACTADOR DE 
LIXO 
3.1. CAPACIDADE DE LIXO 
COMPACTADO 
3.2. CAPACIDADE DE LIXO SOL TO 

Sim 

Sim 

10,0 M3 

40,0 M3 

LOTEN°:01 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.014 LOTE N°:01 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. No DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 

(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIGENCIAS MINIMAS DO MUNICIPIO I (3) ESPECIFICAÇOES DO 

3.5. ÇAPACIDADE DA CALHA PARA I RESERVATORIO DE CAPTAÇAO DE CHORUME 
DEPOSITO DE CHORUME COM CAPACIDADE DE 100 LTS, COM 

da Logomarca do 

ICOS E 

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO. 

Conforme modelo a ser fornecido 

02 DIAS (16 HORAS). 

O Coletor deve ser entregue montado sobre 
chassis de caminhão 

EQUIPAMENTO PROPOSTO 

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, 
obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois). 

Carteira de identidade 
de de 2.014. 
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MODELON°08 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO 

Ref. : Edital de Pregão n° _/_ 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente 
constituído da proponente (inserir o nome da proponente), declara que, se vencedora do presente 
certame, fornecerá, durante o período de garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 

meses (conforme características técnicas modelo 07), às expensas do CONTRATANTE, as 
alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito 
de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, 
sob pena de aplicação da penalidade prevista no item 15.1, "4" do edital. 

de de 20 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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MODELON°09 

Ref. :Edital de Pregão n° _/_ 

Objeto: (inserir o nome da obra, local, rua, número, cidade e outros) 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo) , representante 
legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da 
Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de 
trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Local, _ de_ de 20 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

27 



/....:-'Ç,_;;.. IVi (J I! 
. V.~: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANiú ~ 
ESTADO DO PARANÁ ct.r.-· · J:) ···-· :=:) 

CNPJ 77.845.39410001-03 \ -~-----~· 
PROCESSO no 012/2014 ~~acan'-'-'.« 

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Aguisição de Caminhão com12actador de 
Lixo - convênio Governo do Estado. 
VALOR ESTIMADO - R$-243.300 200 (Duzentos e 
Quarenta e Três Mil e Trezentos Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABIL_II}~E - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: ~ ttS~Il5~ - ~6:., 

PARA: 
DIVISÃO DE RIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

Visto: 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

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



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.0~~~ LOTE No~ 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de NOVA CAN;,HJ ~ 

TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE 
(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIG 

2.3.1. Capacidade de carga sobre o 
chassi do veículo sem considerar o 
peso do Coletor/Compactador de Lixo 

2 .3.2. Capacidade admissível sobre o 
eixo dianteiro 
2.3.3. Capacidade admissível sobre o 
eixo traseiro 
2.3.4. Peso bruto total 
2.3.5. Distância entre eixos dianteiros e 
traseiros 
2.4. EIXOS 
2.4.1 . Número de eixos 

4.30~. 

8.70~. 

4.3~GS 

8.700 KGS 

13.0001<GS 
3.560 MM 

../ 

l ~ 
~ 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
~~ EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.014 

PROPONENTE: Prefeitura Municipa l de NOVA CANTU- PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 

(1) DISCRIMINAÇAO I (2) EXI 

2.5. DIRE 
2.5.1. liDO 

2.6. CABINE 
2.6.1. 

2.8. ACESSORIOS E OPCIONAIS 
EXIGIDOS PARA CADA VEÍCULO 
2.8.1.Aroe 
2.8.2. Espelhos externos com braços 
fixados à cabine 
2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, 
compatível com o veículo, capacidade 

.4. Kit de Ferrarv.ant"""' 
3. COLETOR/ COMPACTADOR DE 
LIXO 
3.1. CAPACIDADE DE 
COMPACTADO 
3.2. CAPACIDADE DE 

3.3.2. Sistema de Compactação 

Sim 

02 PLACAS- COM~TADORA E 
TRANSPORfADORA 

LOTE N°:0J 

_.,.,. 
SIM/ . 

02 PLA~ COMPACTADORA E 
TRANS'150RTADORA -

3.4. SISTEMA DE DESCARGA ACIONADO POR CILI~éJ HIDRAULICO ACIOt;JAQP POR 
HID~ICO ~ 

~) 

;} ' 

,.\ 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° 005/2.014 
PROPONENTE: Prefeit ura Municipal de NOVA CANTU - PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 

(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIG 

3.5. CAPACIDADE DA CALHA PARA I RESERVATORIO DE CAPTAÇ ~ DE CHORUME 
DEPÓSITO DE CHORUME COM CAPACIDADE D 00 L TS, COM 

da Logomarca do 

NICOS E 

8.150 

VÁLVULAS DE COAMENTO. 

Conforme mod~ser fornecido 

02 DIAS (~ORAS) . 

O Coletor deve ser entregue montado 
chassis de caminhão / 

s 

~ ~ 
c{ 

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, 
obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois). 

--- c:--2 
NRAD PARANA COMÉRCIO DE CAMINHÕES L TOA. 

ANDRÉ EDUARDO RAIMUNDO 
CONSULTOR DE VENDAS AO GOVERNO 

CPF: 034.625.509-00 I RG: 6.365.137-0 SSP-PR. 



CÓP1A OA 

'-'W~· SAM 
Sistema de Acompanhamento 
e Monitoramento de projetos 

PaRaNaCioaoc 

Município : Nova Cantu 
Valor Viab.: R$ 243.300,00 

Autorização para Licitação 

N° Projeto: 14 Lote: I 

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com 
as 

características acima descritas. 
Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades 

ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, 
deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente. 

Alertamos que : 
a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar n° 101 , de 4 de maio de 
2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivação dos atos ora autorizados e, 
também, que este lote tem um valor total viabilizado de R$243.300,00, com a seguinte 
composição financeira: montante de Contrapartida Adicional do Executor: R$3.300,00; 
montante de SEDU 2013/2014 Esp. - Fundo Perdido: R$240.000,00; 

A publicação deverá ser feita imediatamente. 

Curitiba , 04/04/2014 

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado do Paraná 



SAM 
PaRaNacroaoe 

Sistema de Acompanh·amento 
e Monitoramento de projetos 

Autorização para Licitação 

Município: Nova Cantu Etapa : 004/20 14 

Associação : COMCAM Escritório Regional : Escritório Regional de Maringá 

N° Projeto: 14 
Descrição : Lote I - Equipamento(s) Rodoviário(s)- Lote 01 - 01 (UM) CAMINHÃO COLETOR 

COMP ACT ADOR DE LIXO - com potência mínima efetiva de 185 CV, Capacidade do 
Coletor 10,0m3 de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais características 
técnicas constantes no MODELO 07. 

Modalidade : Pregão Valor Viabilizado : R$ 243.300,00 
N° do Convênio: 20.23.2013.0701 Contrato de Empréstimo N° Lote: 1 => 20 I4/0206-5 

local do Objeto : Lote : 1 ->Município de Nova Cantu- Pr. 

Indicadores : Lote: 1 - >Equipamento I,OO unid -

Objeto : Lote: I > Equipamento(s) Rodoviário(s) - Lote OI - 01 (UM) CAMINHÃO 
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO - com potência mínima efetiva de 185 CV, 
Capacidade do Coletor JO,Om3 de lixo Compactado, Carregamento traseiro, e demais 
características técnicas constantes no MODELO 07. * 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.014 LOTE N°:01 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de NOVA CANTU 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. 

(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIGENCIAS MINIMAS DO MUNICIPIO I (3) ESPECIFICAÇúES DO EQUIPAMENTO 
---POSTO 

2.3.1 . Capacidade de carga sobre o 
chassi do veículo sem considerar o 
peso do Coletor/Compactador de Lixo 

7.925 Kgs. 

4.300 Kgs. 

8.700 Kgs. 

3.560 MM. 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO- MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.014 LOTE N°:01 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de NOVA CANTU- PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. No DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 

(1) DISCRIMINAÇAO I (2) EXIGE:NCIAS MINI MAS DO MUNICIPIO 

2.8.2. Espelhos externos com braços 
fixados à cabine 
2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, 
compatível com o veículo, capacidade 

DE LIXO 

LIXO SOLTO 

Sim 

Sim 

10,0 M3 

40,0 M3 



CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO· MODELO 07 
EDITAL DE: PREGÃO PRESENCIAL n° /2.014 LOTE N°:0l 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de NOVA CANTU - PARANÁ 
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO. No DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 

(1) DISCRIMINAÇAO I 2) EXIGENCIAS MINIMAS DO MUNICIPIO I (3) ESPECIFICAÇOES DO 

3.5. ~APACIDADE DA CALHA PARA I RESERVATORIO DE CAPTAÇAO DE CHORUME 
DEPOSITO DE CHORUME COM CAPACIDADE DE 100 LTS, COM 

da Logomarca do 

ICOS E 

8.150 

VÁLVULAS DE ESCOAMENTO. 

Conforme modelo a ser fornecido 

O Coletor deve ser entregue montado sobre 
chassis de caminhão 

Sim 

EQUIPAMENTO PROPOSTO 

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, 
obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois). 

Carteira de identidade 
de de 2.014. 



A V I S O I M P O R T A N T E 

- A 

PREGAO PRESENCIAL I ELETRONICO 

I- Com a autorização para Licitação, está sendo remetido: 

• CD contendo Edital de Licitação e anexos; 

li - Será obrigatória a publicação do aviso de licitação ao menos por uma 

vez, nos seguintes veículos de comunicação: 

a) Diário Oficial do Estado do Paraná; 

b) J ornai diário de grande circulação no Estado do Paraná; 

c) Jornal local ou regional, se houver, e 

d) Internet se possível. 

Visando diminuir custos, a publicação no Diário Oficial do Estado poderá 

ser feita diretamente pelo município no site: 

www.dioe.pr.gov.br. 

Qualquer dúvida entrar em contato com o P ARANACIDADE: 

Silvana dos Anjos: (41) 3350-3300 ramal 3390. 

Patricia Brochado Barreto: (41) 3350-3300 ramal3349. 

Adriana Schweiger: (41) 3350-3300 ramal3401 

Aviso importante 02/01/2013 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
~PARANÁ~ 

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 001/2014 

SÚMULA: q Prefeito Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que o Cargo lhe confere, 

RESOLVE 

Art. 1° - Constituir Comissão Permanente para verificação de Documentação e 
Julgamento de Propostas Relativas a Licitações emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
para o exercício de 2013, composta pelos membros a seguir elencados: 

Presidente: Elis Marina da Silva - RG 12.749.296-4 
Membro: José Aparecido Guimarães - RG 4.069.681-4 
Membro: Regiane Porcinio dos Santos- RG 11.175.306-7 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Paço Municipal Martín Krupek, em 02 de janeiro de 2014. 

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

www.novacantu.pr.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVACANT 
....::=;PARANÁ=:;:._ 

~ -· ~,. ...... ~ .. .. . 

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 002/2014 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal n° 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. r. - Designar o Servidor VANDERLEI ESSER, portador da Cédula de 
Identidade RG no 4.738.716-7, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°. -Designar ainda, Regiane Porcinio dos Santos - RG 11.175.306-7, Eliane 
Ferrareto da Silva RG 7.700.462-9, Sueli de Fátima Mello RG 8.326.552-3 e Elis Marina da 
Silva RG 12.749.296-4, membros da Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. - Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FÁTIMA MELO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°.- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcançe a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

em contrário. 
Art. 4°.- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, em 02 de Janeiro de 2.014. 

Prefeito Municipal 

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

www.navacantu.pr.gov.br 
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