
\'\ üRA 1f1 
RECEBEMOS DE Ecoscm lndu<tm do Somn" Ud> Õs;;Rõi)UTOSJmvlcóScoNST;;;;TES·Õ;:-N;)TA FISCALiNOOo;:-AruOO-·--- ------·-··-· · -····-··---·-··-;;; ~~---····-········ V~ 

W 000.000.085 ~F L. N. 0 ~ 

!IDENTifiCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR • • "t-• • •• '!!: 
SERIE: 1 \..... r , -

~-------------------_-__ -_-_--------~--------------.-_-_-__ ---__ -----------__ ---------.-.. _--__ -.-.-.. -.. -. ----.---.----------~-~---_-_-_-__ --___ --_---_~.~'(~~~~~~.~.~-_j--·-· 
DATA DE RECEBIMENTO 

Ecoserra Industria de Serrarias 
Ltda 

DANFE CONTROLEDOFISCO .~c;~l\. _, ~ 
Doeu~;~;:~~~~;~~::: Nota 1111111111111111 ~11111111111111111111111111111111111~ lllllllllllllflnm 
O • Entrada r--::-1 
I. Saída ~ IJ CIIAVEDEACESSO J 

li 5315 0318 6702 9500 0179 5500 1000 0000 8511 0401 0002 
N" 000.000.085 SEES Quadra 08 Lote, 08 - -Sobradinho, Brasília, DF. CEP: 

73020408 ·Fone/Fax: 6134684318 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda 
INSCRJCÃO ESTADUAL 

SÉRIE: I 
Página I de 1 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e \Wtw.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no stte 
da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO 

353150009033669-19/03/2015 10:55 

0765348500148 
IINSCRJC'ÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB I CNPJ 

18.670.295/0001-79 

DESTINAT ÁRIOIREMETENTE 
NOMEIRAZÃO SOCIAl. l CNPJ/CPF OAT A DA !~MISSÃO 

Municipio de Nova Cantu 77.845 394/0001 -03 19/03/2015 
ENDEREÇO 8/\JRROJDISTRITO 

187330--000 
DATA DE ENTR.ADNSAID/\ 

Rua R Ver Francisco de Moraes, 245 - Centro 
MUNiCIPIO FONE/FAX I UPR I ISENTOTADUAI. 

HORA DE EN"'mAONSA.IDA 

Nova Cantu 4435271281 

FATURA 

I PAGAMENTO À VISTA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS I VALOR DO ICMS i I D/\SE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 I VALOR DO ICMS ST 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 22.942,50 
V/\U)R DO FRETE o 00 I VALOR DO SEGURO o 00 I DESCONTO o 00 I OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS o 00 1 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 22.942,50 

TRANSPORTADORNOLUMES TRAi'I/SPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL li FRIITE POR CONTA I CÓDIGO ANTT 

TNT Mercurio Cargas e Encomendas O· Emitente 

ENDERECO I MUNlCI PIO 

STRC Trecho 3 Conj D Lts 1/2 Brasil ia 
QUAN'TlDADE l ESPECIE 

I Caixa 

CÁLCULO DO ISSQI' 
f CRIÇÁO M\INlCIPAL 

DADOS ADICIONAIS 

l MARCA 

[ VALOR TOTAL oã5 sERVIcos 

,----..,..------·------------·-
INFORMAC'OES COMPLEMENTARES 

Informações Adicionais de Interesse do Fisco : Empresa Optan 
te pelo Simples Nacional. Endereço de entrega: Rua Bahia Nr 

85, Centro, Nova Cantu - PR, 87330- 000 
Total aproximado de tributos federais , estaduais e munic1pa 
is: 6 . 137,11 

lNUMERACÃO 

RESERVADO AO FISCO 

1 PI.ACA DO VEICLILQ Uf CN PJ/CPF 

95.591 .723/0122-06 
UF INSCRICÁO ESTADUAL 

DF 0746332800230 l PESO BRUTO I PfSO LIQUIDO 

500,000 450,000 



Prefeitura Mun.icipal de Nova Ca11tu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

HOA10LOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório 11° 013/2015- Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 005/2015, para aquisição de O 1 Serraria Portátil, 
conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
01 01 Und. Serraria Portátil ECOSSERA INDUSTRIA DE R$-22.942,50 

SERRARIAS LTDA- EPP 
CNPJ 18.670.295/0001 -79 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Março de 2.0 15. 



Quinta-feria. 26 de março de 2015 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 013/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 005/2015, 

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

Março de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Março de 2.015. 

\ \ ' ) ' 
~'V'\t~~ . 
Dr-. DIVONSIR GFFF-

OAB-PR no 4.058 

} Assessor Jurídico 
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REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 005/2015 

A Comissão Municipal de L icitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme segue: 
LOTE N• 01 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

01 OI Und. Serraria Portátil ECOSSERA INDUSTRIA DE SERRARJAS L TOA - EPP 
CNPJ 18.670.295/0001 -79 R$-22.942,50 

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

Nova Cantu, Paraná, 03 de Março de 2.015 

Comtssão de L1c1tações:r 
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Prefeitura Municipal de Nova 

=-======·'"'"'''"'"='"""'''''''''"'"'''Ar 'A'o 'E"K:B'ER.'TuR'A''DE:''t 'fcll'A:Ç'Ao''''''''''''"''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''::====-.:== 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 013/2015 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 005/2015 
Às 16:00 hs (dezesseis horas) do dia 02 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 

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

EMPRESA/CNPJ 
ECOSSERA INDUSTRIA DE SERRARIAS L TDA - EPP 
CNPJ 18.670.295/0001-79 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° OI e 02 dos participantes, e deu 
início ao certame com a abertura dos envelopes das propostas de preços. Os preços apresentados pelas empresas 
participantes, foram os seguintes: 

LOTE N° 01 (ÚNICO)-

Item n° Objeto Proponente Proposta preços/ 
vencedora (R$) 

01 01 Serraria Portátil ECOSSERA INDUSTRIA DE SERRARIAS Proposta 
LTDA- EPP preços/escrita: R$-
CNPJ ·18.670.295/0001 -79 22.942,50 

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

LOTE N° O 1 ÚNICO -

01 01 Serraria Portátil ECOSSERA INDUSTRlA DE SERRARIAS Lance/Proposta 
LTDA- EPP Verbal VENCEDOR 
CNP.J 18.670.295/0001 -79 R$-22.942,50 

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

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

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

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de ApolO e 
demais presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Março de 2.015. 

Pregoeiro 

Equipe de Apoio 



f»ECOSERRA 
PROPOSTA COMERCIAL 

A: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR 
Contato: Vanderlei Esser 
Tel: (44} 3527-1363 I (44} 9112-5025 Email: .P..!TID.f.~.Dtu@ig.com.br 

Fornecedor: 
Ecoserra Indústria e Comercio de Serrarias Ltda, CNPJ: 18.670.295/0001-79 
SEES Quadra 08 Lote 08, Sobradinho, Brasília - DF 
Tel: (61} 3468-4318 Email: vendas@.$_~1-ªrlª.P.-º-rtatíl.com .br 

Proposta: 
Especificações do Objeto 

Item Descrição Qtd. 
01 Serraria Portátil Ecoserra Fita com Motor a gasolina 01 

18 hp Briggs & Stration 
- Serra de Fita com base de aço 
·· Base de.6mt de comprimento 
- 2 Lâminas Comuns 
- 2 Lâminas de Aço Rápido 

02 Desconto pagamento a vista 01 

Total 

Validade da Proposta: 10 (dez) dias. 

Condições de Pagamento: À vista. Banco do Brasil. 
Agencia: 1419-2 c/c: 24120-2 

Valor Unit. Valor tota l 
R$ 24.150,00 R$ 24.150,00 

R$ 1.207,50 R$ 1.207,50 

R$ 22.942,50 

Nome: Ecoserra Indústria e Comércio de Serrarias Ltda 
CNPJ: 18.670.295/0001-79 

Prazo de entrega: até 12 (doze.) dias úteis. 

Garantia: 360 dias 

local de entrega: Nova Cantu - PR 

Proponho fornecer o(s) material(is) e/ou serviço(s) acima, aos preços e prazos por mim indicados, 
sob as condições exaradas neste formulário e considerando os preços válidos. 

Contato: 

Brasília,3tF)f 'Z'5o de 2015. 

/ ~JtdeSe1~ 
Ecoserra Indústria de Serrarias Ltda 

Ecoserra Indústria de Serrarias ltda. 
SEES Qd 08 Lt 08 Bairro: Sobradinho 
73020-408 Brasília - DF 

q 8.670.295/000 1··.791 
ECOSERRA INOUSTR 

DE SERRARIAS LTOt, · ~::r~:· 

ST SB SEE QD. 08 LOTE úB 
SOBRADINHO 

~eP: 73.020-408 :arasflla,.E!EJ 

www.serrariaportatil.com.br 
vendas@serrariaportª!i!.&Q!JI.bf 

Tel.: {61) 3468-4318 ~ 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
--------------·--·------------------·--------------------------·----------------------------
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

18.670.295/0001-79 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATI'.DEABERTURA 

CADASTRAL 12/08/2013 

NOME EMPRESARIAL 

ECOS ERRA INDUSTRIA DE SERRARJAS L TDA • EPF' 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ECOS ERRA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

28.29-1-99 ·Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e 
acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
28.33-0-00 -Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para 
irrigação 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas 
47.89-0-99 -Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
46.69··9-99 -Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anterirJrmente; partes e peças 
33.14-7-13- Manutenção e reparação de rnáquinas··ferramenta 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
ST SB SEE QUADRA 08 LOTE 

I 
CEP 

73.020-408 

I 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 

1 8AIRRO/OISTRITO 
SOBRADINHO 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL ............. 

I MUN ICÍPIO 
BRASILIA 

I COMPLEMENTO 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTP.AL 

12/08/2013 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
~~-···*ir•.lr<fr 

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

Emitido no dia 16/09/2014 às 12:20:46 (data e hora ele Brasília). Páoina: 1/1 

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

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/PessoaJuridicalcnpj/cnp jreva!Cnpjreva _Comprova... 16/09/2014 



26/02/2015 

CERTIDÃO N° 
NOME 
ENDEREÇO 
CIDADE 
CPF 
CNPJ 
CF/DF 

r~INAUDADE 

www .fazenda.df.gov .br/aplicacoes/certidaolem i te_ certidao.cfm 

DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DA RECEITA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

: 085-00.279.011/2015 
: ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS L TOA EPP 
: SEES QUADRA 08 LOTE 08 
: SOBRADINHO 

: 18.670.295/0001-79 
: 0765348500148 - ATIVA 

: LICITACAO 

____________ CERTIFICAMOS QUE. __________ _ 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, 
débitos que venham a ser apurados. 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n° 23.873 de 0410712003, gratuitamente. 

Válida até 27 de Maio de 2015. 

Brasília, 26 de Fevereiro de 2015. 

Certidão emitida via internet às 14:33:14 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br 

http://www .fazenda.df.gov .br/apl icacoes/certidaolem ite _ certidao.cfm 111 



26/02/2015 

CAl X 
Cft.JXA EC;O t-,JÓt\lliC.A. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1867029510001-79 
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA 
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA I GUIA SIMPLIFICADA/ I I 

0-000 

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

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

Validade: 10/02/2015 a 11/03/2015 

Certificação Número: 2015021004564159547456 

Informação obtida em 26/02/2015, às 14:29:56. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=21236854&VARPessoa=21236854&VARUf=&VAAinscr= ~ 1/1 



2610212015 

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

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

Nome: ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS LTDA • EPP 
CNPJ: 18.670.295/0001-79 

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:24:12 do dia 13/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/07/2015. 
Código de controle da certidão: D243.AE3C.2EE5.21DO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

lo 

http://www .receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certida<YCN DConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem= 1& Tipo= 1 &N I= 18670295000179&Sen... 1/1 



?OD:SR .JUDI CIÁF.IO 
JUSTIÇA DO TR.L.EJl,LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILI AIS ) 
CNPJ: 18.670.295/0001-79 
Certidão n° : 83145428/2015 
Expedição : 26/02/2015, às 14:28:07 
Validade : 24/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS LTDA - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a ) no CNPJ sob o n° 18.670 . 295/0001-79 , NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consol idação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superi or 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 (doi s) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiai s. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Traba l ho na 
Internet (http://www.tst . jus .b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das p essoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quan to às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorári o s , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



::. Agênci@Net- Serviços ~~~~ .. 
i CF/DF CPF/CNPJ . I~ ~ 

~' ~ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL • ~ • o ·~ .. 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

07.653.485/001-48 18.670.295J tpfj..:A! ............. ' > a _ CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL r· I ~..c_---~- y~-'~ - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO Data da Concessão da Inscrição ···-~ ~ - .. ]} 
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL- DIF 

13/08/2013 0
"'-i Cantu .~ -

Denominação social 

ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS L TOA EPP 

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia -

ECOSERRA 

Natureza Jurídicampo de Contribuinte 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Qualificação do Contribuinte FAC - Número do Protocolo 

ISS E I CMS 612-57171/ 81 

Regime de Tributação do ISS Faixa do ISS Data de enquadramento no ISS 

SIMPLES NACIONAL 12/06/ 2013 
XX 

Regime de Tributação do ICMS Faixa do ICMS Data de enquadramento no ICMS 

IMPLES NACIONAL 12/ 08/2013 
XX 

Descrição Atividade Econômica do ISS Código da Atividade - ISS Data de Iníao de Atividade - ISS 

MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA C3314·7/13·00 21/ 05/2013 

Descrição da Atividade Econômica do ICMS Código da Atividade - ICMS Data de Inído de Atividade - ICMS 

FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS C2542-0/00·00 21./05/ 2013 

Endereço 

SEES QUADRA 08 LOTE 08 

Bairro Cidade UF CEP 

SOBRADINHO BRASILIA DF 73.020-408 

Situação Cadastral Data 

ATIVA 26/09/2014 

Este documento foi emitido no dia 26/09/2014 às 09:50:43 na Internet pelo portal Agênci@Net 
e poderá ser reimpresso no endereço http:/ /www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/Loginimprimirdif.asp 

http://publica.agencianet.fazenda.df.gov. br/publica/ImprimirDIF .asp ?CFDF= 18670295000179 26/09/1014 



~i ECO ERRA 
FICHA CADASTRAL 

CNPJ: 18.670.295/0001-79 
Inscrição Estadual : 07.653.485/001-48 

Empresa: 

Endereço: 
Ecoserra Indústria de Serrarias Ltda EPP 
SEES Quadra 8 Lote 8 

Bairro: Sobradinho CEP: 73020-408 
Cidade: Brasília- DF 
Telefone : 

Ema i I: 
{61) 3468-4318 I Celular: {61) 8210-0036 
yendas@ serraria QQ!_!atil_,çom.. b?· 

Ramo de Negócio: Indústria e Comércio de Máquinas 
Local de entrega de mercadoria: o mesmo 

Principais Fornecedores: 

Empresa: Gravia lnd Perf de Aço Ltda 

Cidade: Brasília 
Telefone: (61) 3403-0444 

Empresa: Moto Honda da Amazônia Ltda 

Cidade: Sumaré 
Telefone: {19) 3864-5200 

Empresa: Weg Equipamentos Elétricos S/ A 
Cidade: Jaraguá do Sul 
Telefone: (47) 3276-4000 

Banco: 

Banco do Brasil Ag: 1419-2 
Tel: (61) 3101-0500 

Estado: DF 

Estado: SP 

Estado: SC 

c/c: 24120-2 

Responsável pelas Compras e Finanças: Sra. Heide Seidler 
Email: veQ_das~errariapo rtati l.cot1J:_br 

Contato: Ecoserra Indústria de Serrarias Ltda. 
SEES Qd 08 Lt 08 Bairro: Sobradinho 
73020-408 Brasília - DF 

wwv.:.serrariaoortatil.corn.br 
~endas@serrariaportatil.com.br 

Tel.: (61) 3468-4318 

r 



SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS- SINREM 

SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS .. DEPARTAMENTO NACIONAL. DE REGISTRO 

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 1/1 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos neste Junta ComerCial e são vigentes na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 

ECOSERRA INDUSTRIA DE SERRARIAS L TOA -ME 

Natureza Jurldica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA UMIT ADA 
-~-·--· .... 

Número de ldenU1lcação do Registro de CNPJ Dala de Arqolvamenlo do Ato Da la de Inicio de Atividade 

Empresas- NIRE (Sede) ConstllUUVO 

53 2 0189486-0 18.671).29510001-79 12108/2013 21/05/2013 

Endereço Completo (Logradouro;N• e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP 

SB SEE QUADRA 8 LOTE 8 SETOR ECONÕMICO DE SOBRADINHO, BRASIUA. OF. 73.020-408 

AIM<Iade(s) Econõmlca(s) 

25~2-0/00 FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA. EXCETO ESQUADRIAS 

2833-0/00 FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA. PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO 

4789-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

4669-9199 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS 

3314-7113 MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA 

--Objeto Sodal 

FABRICAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OE ARTIGOS DE SERRARIA. SERRALHERIA, MAQUINAS, FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSORIOS. SERVÇOS 

DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SERRARIA; COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
SERRARIAS, 

PLAINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA MADEIRA 

caplla!: R !i 50 ooo.oo Microempresa ou Empresa de Pequeno P razo de Dura~o 
(CINQUENTA MIL REAIS) Porte (Lel n" 12~06) 

Capital Integralizado: R$ 50 000.00 EMPRESA PEQUENO PORTE INDETERMINADO 

(CINQUENTA MIL REAIS) 

S6do/Partlclpação no CapltaVEspécle de Soclo/AdmlnlslladoriTérmlno do Mandato 

Nome!CPF ou CNPJ Participa~o no capital (R$) Espéde de SóCio Al:lmlnlstrador T énnlno do Mandato 

HEIDE ROSE BENDER KOHNERT SEIDLER 25000.00 
691.354.521~3 

ANDREAS NAGL 25 000.00 
744.534.831-04 

Último Arquivamento 

Dala: 12108/2013 Número: 20130645530 

Ato: 316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Evento (s): 316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Alfal(als) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

ObServações: 

BRASfUA·DF. 13 de janeiro de 201 4 

MONICAAMORIM MEIRA 
SECRETÁRIA-GERAL 

SOCIO ADMINISTRADOR xxxxxxxxxxx 

SOCIO ADMINISTRADOR xxxxxxxxxxx 
-

Situação 

REGISTRO ATIVO 

status 

--



HE~E ROS.E B.ENDER .KOH~~RT SEIDLER, brasileira, -~ãi--d~----~~-
Brastha-DF, d1vorc1ada, nasctda no d1a 16/10/1976, economista, porta Qlultu • 

. . . -
. -

CPF 691.354.521-53 e da CI 1.281.590, expedida pela SSP/DF em 14/12/2004, 
residente e domiciliado a SHThT QL 02 conjunto 12 casa 07, Lago Noite, Brasília, 
DF, CEP 71510-125, ANDREAS NAGL, alemão, natural de Haag i. Ob, 
Comarca de Muhldorf a. Inn Alemanha, separado judicialmente, nascido em 
16/08/1973, engenheiro, portador da RNE n°. V466815-K, expedida pelo 
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, em 09/08/2006 e do 

-........ CPF 744.534.831-04, residente e domiciliado a SHIN QL 02 conjunto 12 casa 07, 
Lago Norte, Brasília, DF, CEP. 71510-125, (art. 997, 1, 
CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 

:- -.i• _:.A. :sociedade girará sob o nome empresarial de, ECOSERRA Il'lDÚSTRIA DE 
: · ··SERRARIAS LTDA, podendo usar como título de estabelecimento apenas o nome de, 
· ·ÊCQ.SE~ e terá sede e domicílio no, SB SEE QUADRA 08 LOTE 08, SOBRADINHO, 

BR.AS~-DF, CEP: 73.020-408. (art. 997, I e II, CC/2002) 
. 

2•- O capital social será R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta 
mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado neste ato em moeda 

d . di 'b . d ó . d . . corrente o prus, stn U1 o entre os s c1os a segwnte manetra e proporção: 
SOCIO QUOTAS CAPITAL R$ 
HEIDE ROSE BENDER KOHNERT SEIDLER 25.000 25.000,00 
ANDREAS NAGL 25.000 25.000,00 
TOTAL 50.000 50.000,00 

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002) 

38 
- O objeto será; Fabricação, importação e exportação de artigos de serraria, serralheria, 

máquinas, ferramentas, peças e acessórios; Serviços de manutenção e reparação em equipamentos 
de serraria; Comercio varejista e atacadista, importação e exportação de serrarias, plainas e outros 
equipamentos para madeira. 

48
- A sociedade iniciará suas atividades em 21/05/2013 e seu prazo de duração é indeterminado. 

(art. 997, ll, CC/2002) 

5a - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

6a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social . (art. 1.052, CC/2002) 

7a - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de 
assinar em conjunto ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002) 

s• - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção àe suas quotas, os lucros 
ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002) 

(H;/ 



9" - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarã 
contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. i.on e 1.072 § 2° e a 
CC/2002) ' 

10" - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, me 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 

lP- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", 
ob§ê~à~as as disposições regulamentares pertinentes. . . . 

• • 12•:: 'f'~lecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
• • • • • herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio 
• • ·: remau~scente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial 

· · · · · di f>~S:)~dade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
• Pat"Sgrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

• • • • re'Sviva'em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 

13•-... Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
aa:nintstração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
eili.!oêí:U-ar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, 
CC/2002) 

14" - Fica eleito o foro de Brasília-DF, para . o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias. 

Brasília, DF, 21 de maio de 2013. 

ECOSERRA INDÚSTRIA DE SERRARIAS LTDA 

HEIDE ROSE BENDER N6JINÊRT SEIDLER 

ANDREASNAGL 

. ..-.-~õfEoERAI.. 
JUNTA coMERCU~L. ~210812.013 soe w.: s3zo1s94S60 

• 

CERTIFICO O R__E~~~~J~~ E'~k 16/07/2013 __.,..,-~ 
protocolo: 131~- ' ~-~ 

• 2.018948&-0 RIAS .!ONIC'.t.MOP.!MMEIM 
Emprollll: 531HOU"''fRI~ OE SERRA t · "o;ETAA\.t.~E.AAL 
e.COSERRA ·' 5----
LTDA ---------



PREFEITURA MVNICIP AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
~~~~~:V ISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 

PREGÃO, na fonna Pr~sencial n• 005/2015 - PMNC 
#es#pTE~fiOB~TO: A~uasação de Serraria Portátil, à gasolina, confonne 

eca acaçues em edatal. 
ABERTURA: À partir das 16:00 Horas do DIA 02 de Mar 
na sala de reu~iõ~s do Paço Municipal, em Nova Cantu p~~~ 2.015, 
A Pasta com mtearo teor do Edital anex · fi ' 
solicitados na PREFEITURA MUNlCIPoALs e m onnações poderão ser 
PARANÁ . . . • DE NOVA CANTV -
H , JUnto a Davasão de Licitação, no horârio das 9:00 às 11·00 

)
;Se das 14.00 às _17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-

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

PUBLIC"'"' E 11 ~ tJJ /tJ2 1zP~· 
JOr .t.)/a"'IÀ:::l Y}o1~< t/o ?z. 

c . .r-ED · 

RESt '~.:L - -~,__ ___ _ 

PUBL ICAD'~ EM / .;1 tOoZ ~~S" 
J .... ~u. na. ~.J n-/-l ~ 
EOI · $ O..lf? 1:8_ oS · 

RESPON~ [ _ ~---



DiárioQFICIALParaná 
4"feira 118/Fev/2015 -Edição CONin:l•.lrtti,;JOtriA c:Srr1'it.;ul 

parcelado de 677,30 Toneladas de Cale; 
sacas de 50 Kg; a serem entregue no Mu 
segue: 
- Entrega: local e data a ser determinado p~ 
Meio Ambiente do Municlpio de Mariluz/Par. 
- Descarga: local indicado pel a Secret; 
Ambiente do Municlpio de Mariluz/Parané, 1 

Fornecedor. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 97921715 

de Turismo e Cultura. VA 

D<x:umenta em:tido e:n 13!0?120151~:33:41 

EMPRESA VENCEDORA: DEPÓSITC 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9393118/02/20151 PAG. 17 R$ 72.00 - 10193/2015 

CONSTRUÇÃO MANTOVANI- LTDA. 
Proposta de R$ 109.621,00 (cento e nove 
reais). 

P?.m ve.·tfiC?.r i1 !!ulenticidad~ d;;.'õt;; pâ[~?na, b~st-3 infcrm 
Cód/g<J t_ccAiJzsrJcr fiO siie do OIOE. 

Mariluz, 12 de fevereiro uc .... ~,~ , ..,, 

PAULO ARMANDO DA S ILVA ALVES 
Prefeito Municipal 

R$ 144,00 · 10371/2015 

I Matinll.os 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOD 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 002/2015- PMM 
PROCESSO N' 028n015- PMM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇAO DE MONITORAMENTO ANAÚTICO EM 05 (CINCO) PONTOS DE 
MONITORAMENTO EXISTENTES NA ÁREA DO ANTlGO LIXÃO DO 
CAMBARÁ RODOVIA PR~08, KM3, confonne Edital. 
VALOR MAXIMO GLOBAL: R$37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais~ 
CONDIÇÕES PA.'t4 PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Poderao participar desta 
Tomada de Preços, as empresas devidamente cadastradas ou as que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior a 
data da abertura das propostas. observadas as necessãrias condições para 

Á~~~":'~~ DAS PROPOSTAS: Em 09/03/2015 ÀS 09:00 HORAS, na sede da 
Prefeitura de Matinhos. sito a Rua Pastor EUas Abrahlio, n.' 22 • Centro, 
Matinhos, Estado do Paraná. onde poderá ser obtido infonnaçOes 
complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 âs 17:00 horas. de 
segunda a sexta-feira. fone: (41) 3971-6012 /3971-6003/3971-6140 e fax: (41) 
3971-6143. 

Matinhos, 12 de fevereiro de 2015. 

Janete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissao Pennanente de Licitaçao Pubffca 

I Morei1·a Sflles 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 001/2015 

R$ 216,00 - 10251/2015 

Objeto: Seleção de Propostas visando Registro de preço para aquisição de 
Suplementos e Leites especiais para paciente com Alimentação exclusiva de 
pacientes com diversas necessidades. a serem utilizados pelo departamento de 
Saúde 
Regime de ExccuçJo: Menor Preço Global . 
Data de Abertura : 02 de Março de 2015, as 08h30rnin. 
Informações Complernentan:s para Aquisiçlo de Edital pelo Fone: 44 3532 8107 
- pmm'iÚ:J\'1Saonet.com.br. 
Luiz Antonio Volpato -Pn:feito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 
Pn:glo Pn:sencial 00212015. 

RS 96,00 · 10283/2015 

Objeto: Seleçao de Propostas visando n:gistro de Preços de materiais de 
con.'iumo, no caso gêneros alimentícios in natura e industrializados em 
atendimento a mtrenda escolar, em atendimento a rede publica de educação do 
Município de Moreira Sales, Paraná do Oeste e Bairros 
Regime de Execução: Menor preço Item. 
Nova Data Abertura: 03 de Março de 2015 as IOhOOrnin. 
Infonnações Complementan:s e Aquisiçlo de Edital pelo Fone: 44 3532 8106 -
pmmsúr)visJonet.conLhr. 
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal 

R$ 96,00 ·10339/2015 

I Mon·etes 

EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2015 ID N° 003 PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO N• 007/2015 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 
003/2015 CONTRATADO: Empresa GLAUBER SANTOS, inscrita no 
CNPJ n• 16.893.423/0001-18. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MORRETES OBJETO: Contr.atação de Empresa par.a 
gerenciar Bandas par.a as 5 noites de Carnaval, para supri as 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
013/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 005/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Serraria Po"átil, à gasolina, confonne 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 Horas do DIA 02 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNJCIP AL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - prnncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 11 de Fevereiro de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

I Paiçandu 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N•, 04/2014 
MENOR PREÇO 

RS 120,00 - 101Be/2015 

OE!J ETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de Assessoria Técnica e realização de trabalhos na área de 
segurança do trabalho e prevençao de riscos ao servidor e meio 
laborativo: PCMSO - Progr.ama de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do 
Tr.abalho e PPRA - Programa de Prevençao de Riscos Ambientais 

ABERTURA: Às 09:30 horas do dia 04 de março de 2015. na Sala de 
Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Palçandu 

Maiores Informações e cópias do Edital, poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações. no horário de elq)ediente. de Segunda a 
Sexta·feir.a, entre às 08:30 às 17:00 horas. Fone: 44.3244.0411. 

Paiçandu (PR) 12 de fevereiro de 2015. 
Tarelslo Marques dos Reis 
Prefeito Municipal 

RETII'ICACAO 
TOMADA DE PREÇOS N•. 04/2014 
MENOR PREÇO 

R$ 144,00-10247/2015 

OBJETO: Contratação de empresa especializada par.a prestação de 

serviços de Assessoria T écnlca e realização de trabalhos na área de 

segurança do trabalho e prevenção de riscos ao servidor e meio 

laborativo. 

Onde se lê: 

ABERTURA: Às 09:30 HS do dia 04 de março de 2015, na Sala de 
Lici tações, situada na Prefeitura Municipal de Paiçandu 

Leia-se: 
ABERTURA: Às 09:30 HS do dia 06 de março de 2015, na Sala de 
Licitações, situada na Prefeitura Municipal de Paiçandu 

Paiçandu (PR) 13 de fevereiro de 2015. 
Tarcisio Marques dos Reis 
Prefeito Municipal 

RS 144.00- 10280/2015 



N' 32. quarta-feira, 18 de fevereiro de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.845.394/000 1~3 

AVISOS DE UCITAÇÃO 

PROCéSSO LICITA TÓRIO n' 11/2015 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n' 1/2015 - PMNC 
03JETO: Crcdcnciamc:nto de pessoa juridic:11 paro Aquisição de re
feições c\ou marmitas, c:onform~ c:spccifteaçcks em cdatal. 
CREDENCIAMENTO: a p:u1ir d3 publicaç3o em diário ofica:~.l :.tê 11 
d3t::l de 02 de M:uço/201 S. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infonn3ÇÕcs podcrjo ser 
soliti1adqs na PREFEITIIRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARA NA. jun1o ot Davisio de l ic:iuç3o. no hor.irio ~J 9:00 às l i :00 
Hs e d:u 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 • 3527-
1281 - pmnc!lnru@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 212015 

PROqSSO LICITATÓRIO n' 00812015 
PREGAO. na form~ Presencial n" 002/2015- PMNC 
ODJETO: Aquisiçilo de Pcç:~s c Scrvi~os (Ônibus, C:nnmhão), con-

~"ER~~~ic:Àç~~frm ~i~~·:OO Horas d o DIA 02 de M:uço de 
2.015. n::~ sala de reuniões do Paco Municipal, c:m Nova Cantu. 
Paraná. 
A PaJt:l C<lm intc•ro teor do Ediul, Mexos <: infonnaçôcs podcrlo ser 
solicitadqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, junto a Oivisio de LiciUlçio, no hor.ino da..< 9:00 às li :00 
lls c d" 14:00 às 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmncantu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAl, r<' 312015 

I'ROCF.SSO LICITATÓRIO n' 009/2015 
PREGÃO, na fomla Prcst;ncial n• 00312015- PMNC 
OBJETO: Aquisiç3o de Itens para Merenda Escol:lr, confonnc c.s
pecifi~çOO e"l ediul. 
AllERTURA: A partir <bs 09:00 llor.u do DIA O! de Março de 
2.0 I S. ua sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. 
Paroni 
i\ Past:l com inteiro teor do EdiL11, anexos e infonnaçOcs poder3o ser 
solicitadqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, junto a Divido de licitação, no hor.irio das 9:00 ãs I t :00 
Hs c cbs 14:00 l!.s 17:00 Ho. Tclcfonc/Fo.x: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmnC3ntu@is.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2015 

PROCESSO L!CITATÓRIO n' 010/2015 
PREGAO. na fom1:1 Presencial n• 004/2015 • PMNC 
OllJl!TO: AquisiçJ.o de Combusdvds (frou Municipal), conforme 
cspççifit111çôes çm edital. 
ABERTURA: A p>ttir d:u 10:00 Horu do DIA 02 de Março de 
2 .01S, na sal.1 de reuniões do Paço Municipóll. em Nova Cnntu, 
Par.:an:i. 
A Puta com inteiro teor do Ediual. anexos e in(onnaçõcs poderio ser 

~~~~Ã. j~~~:~~;:~ L~~~;.~~~\O~~oNd~V~:O~~~~OÓ 
Hs c da• 14:00 l!.s 17:00 H•. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncanru@ic,.com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' S/20 15 

PROCr:SSO LICITATÓRIO n' OIJ/2015 
PREGÃO, na formo Pr<scncial n• 005/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisiç3o de Serraria Pon:itil, à g.a.solin:t., con(onuc: c:s
pccific;~çõcs etrt edit:~l. 
ABERTURA: A p•rtir d:IS 16:00 Horas do DIA 02 de M.rço de 
2.015, na sala de n::uniõc5 do Paço Municipal, em No\-·a C:mtu, 
P.:ar:~ná. 
A Pasu com inteiro teor do Ediu.l, anexos e inronn:~ções pode~o ser 
soliciiOdqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, junto a Oivi~o de Licitnç<lo, no horário das 9:00 ois l i :00 
Jls c das 14:00 l!.s 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271J63 - 3527-
1281 • pmnanru@ig..com.br. 

Novll C':tntu-PR. li dt fevereiro de. 2.01 S 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

l'rl.!f.:ilo 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PRATA 
DO IGUAÇU 

PREd'ci5:>~E~~~t~~~812015 
O Município de Nova Prot.n do Iguaçu -Pr. tom;1 público que 

realizar.\ lic iuçlo na modalid.:atle Prcglo Prcscnc:i.:al, pelo critério Uc 
Menor Preço por Item, is 09:00 hon~s do dia 27/02/201S, tendo como 
objeto a Aquisiç~ de géncros elimenticios (produto• perecíveis. n!io 
pered\'eis c p;mificados) par.l merend:~ escolar. com 3 finllid.:adc de 
atender 3 demanda apt·cscntada pela Scerct:uia de EUucaçJo do Mu· 
nicípio de Nova Prata do lgumçu, com recurso do FNOEiPrograma de 
Alimcntaf3o Escolar • PNAE. Oulr.lS informaçõc.."J pc?dcr.io ser ob
ticbs atr.wés do Depanarnento de licilaç!ío do Mumcípio. 

Nov:1 Pr:~to do lgu::.çu-PR, li de revere: iro de 20 I S. 
JANETE DE CASTRO 

Prcgoc:ir.~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS D_E LICITAÇÃO 
CONVITE PARA CO:m'ARAÇAO DE PREÇOS r.• UGPIPMP 112015 

Progr:~.ma lntegrndo de Desenvolvimento Social c Urbano de P:J
ranoguá • Recursos do Ba.nco 
lnttrumeriçano de Dcse.n' ohirneolo • BIO - Concrato de Empréstimo 
n' 2520/0C-BR 
OBJETO: EDITAL DE LICITAÇÃO: COMPARAÇÃO DE PREÇOS 
N' UGPIPMP 001/2015. PROCESSO N': 91795/2014. OBJETO: 
Contrat3Çilo de emprc.sa de engenharia para execução de obras de 
calçamento em blocos de concreto intcrtnlvados (Paver 20x 10x6). 
ll:msplcnagcm. gui3S de concreto pn!.mold3do e outros serviços em 
61 (s;esscntD c um) Dccssos (becos) do. Ilha dos Valadares, órca urbDnn 
do Município. DATA PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DO
CUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL: 27 de fevereiro \k 2015, 
às 15:00 hor:u. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA 
DE LICITAÇÃO: Comiss3o Especial de Licit.aç3o d!l Unid:tde de 
Gerenciamento de ProgrJma (CEUUGP), situada i Rua Ada Macaggi 
n• 146 - Bairro Campo Grande - Paranaguà - PR. PROCEDIMEN
TOS: A licitaçlo scr.1 regida de acordo com o estDbclccido nas Po· 
trcie» de Aquis•çõcs (Documento GN 2349-7) do B:mco lntcr.unc
ncano de Desenvolvm1ento e, subsidi:~n:~mentc. pela Lei Feder.:al W 
8.666, de 21 /0611993. sendo process:ada e julg11da pela CEUUGP. 
insmufd:t pelo Decreto Municipal n• 467. de 14/06/2013, com al
tCriiÇÕCs introdu-zidas pelo Decreto Municipal n• 961. de 05fllnOt3. 
EDITAL c ANEXOS, na íntegra. foram cnC3minhado5 aos çonvi
dado5 por e.~mail em fonnato POF c pelo Correio, através de AR. 
EMPRESAS CONVIDADAS: A.P.N ENGENHARIA LTDA - EPP: 
A.V.B TctTaplcnngcm c Pavimentação ltda - ME: BRF ENGENHA
RIA DE OBRAS LTDA: !:.DIVALDO SOARES- ME: F.J\. TANCK 
& CIA LTDA -ME: GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CML 
LTDA; TERNISKI OURAS ESPECIAIS LTDA -ME; TERRAPLE
NAGEM MEDEIROS LTDA: T TERRASUL SERVIÇOS DE ES
CAVAÇÕES LTDA -ME .. OUTRAS EMPRESAS INTERESSADAS: 
Escc Convicc está abcno a todas as empresas clegiveis. eonfonne 
especificado no Documento GN 2349-7 do BID, as qu:us podcrdo 
retirar o EDITAL e seus Af\'EXOS dircta n1cncc no sício eletrônico do 
~uni cípio: <W\\1\V.paran:Jgun.pr.gov.br'> - TftôNSPARÊNC,IA - Li 
CII>Ções UGPIBID - EDITAIS DE LICITAÇAO 2014. DUVIDAS: 
Poder-lo s~r d1rimíd:u alr:lVés do e-m:1il ugp@pmp~a.com.br ou do$ 
!Cicfoncs (41) 3420-6108/3420-6109. 

P~ronagu:í-PR, 9 de fcvcre1ro de 20 I S. 
RICARDO FEITOSA ANTUNES 

Coordenador da UGP 

SEOASTIÃO RENATO FURTADO 
Pn:.sidcnH: Ua CEUUGP 

PREGÃO PRESENCIAL r<' 1212015 

REGISTRO DE PREÇOS N" 004/20 I 5 
OBJETO: Contratação de Empresa Espe.ciali~d:l no Fornecimento de 
Emuls:1o Asfiltic C:atiõmc:a RM-IC. em ôlitend1mento a Seereu ria 
Municip:~t de Obr:1.~ Públicas. 
TIPO: Menor Preço 
VALOR ESTIMADO: R$ 3.576.780,00 (Três n1ilhões, quinhentos c 
scccnca c seis mil. scceccntos c oilenta reais) 
PERIODO: 12 (doze) m<'$CS . 
DATA DA ABERTURA: 03/03/2015 - HORARJO: 09:00 horas 
Outros csc:l;rccimcntos poderão ser fornecidos pelo Pregoeiro, Rua 
Júli:1 d:a Cost.1. 322, Centro, no honirio comerci.:al ou atr:lvés do 
telerone n• (41) 3420.6003. 

P:lr.ln:lguá-PR, 9 de revere•ro de 2015. 
RONALD SILVA GONÇALVES 

Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÓNICO 1\' IJ/2015 

OBJETO: Aquisição Câmams paro Conservação de Imunobiológicos 
(Vacinas), em atendimento a Secretaria MW1icipal de Saúde. 
TIPO: Menor Preço Torul do lote 
VALOR ESTIMADO: RS 101.500.00 {Ccnco c um mil e qumhc.ntos 
reais) 

~À~~g~: ~~á~"Tt}~~·o~I03120I5 -HORÁRIO: o9:oo horas 
Outros cscb rccimcnLos poderlo Jcr romccidos pe:la Prcaoeira, Ru:. 
Júlia d:~ Costa, 322, Centro, no hor.irio comcrci:.l ou atnvés do 
telefone n• (.ti) 3420-6003. 

Paronaguà-P R. 10 de fevereiro de 201S. 
!\NA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA ROSINA 

Prt~ociru 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2015 

O MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ. 

\0o~r. r~,~~~ACÃci~ ~~licb::! ~3 T~t!l;b~ nôl~~Ê~O~~~ 
Menor Preço • Global por Lole , p3r:a conlnat.açâo de empresa, sob 
regime de c•nprcitada ~1obnl. para cxceuç:1o Uc rc~1dequaç:lo de tre
chos de estradas vicinais: do Munidpio Jc Peroba!. com recursos 
provenientes do contrato de repasse n...,90142120131MAPA/Caixa c 
contrapartida do Munidpio de Pcrobal, Es1ado do Paraná. 

ISSN 1677-7069 159 

D:ttl do Recebimento c obertura. dos envelopes: Quinta-Fet· 
ra. OS de março de 2015. Horário: 14:00 hor:as 

Local: Pr:aça. Cuntiba.. 1031, em Perob'11 - PR 
(nformaçõcs adicion:us. dúvid;u c pedidos de cscl:u-ec:.mcnto, 

d~vcrdo ser dirigidos à Comissilo de Licit:lç:lo no endereço men
CIOnado, de Segunda à Scxca~fcira, das 8h is 11 h 30m in e d:Js 
13hJOmin às 17hs. 

Pcrobai·PR.. 12 de feverc1ro de 201S. 
JEFFERSON CASSIO PRADELLA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PrNHALÃO 

AVISO DE LIÇITAÇÁO 
CO~CORRENCIA 

Edit:d n• 2120 I 5 

A Comissão Permanente de L•c• tar:lo, da Prc(eitur ... Mu· 
nicipal de P i nh:~lão, no ex.crdcio das :~.tribu•çõcs que lhe confere ;~ 
Ponaria n•. 04/2015, de 1910112015, coma público, par:a eonhccimcnlo 
dos mtcrcssados que fani realizar no dia 20/0312015, ãs 09h00mm, no 
endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO, 48J, PINHALÃO-PR. a 
rcuniiio de reccbimcnco c 3bcrtura das documcnt.:aç.ões c: proposcas, 
confonne especiJic:~.do no Edita l de Licit:1ç!lo N•. 02120 I 5-PR n:~. 
ma<blidode CONCORR~NCIA. 

lnfonnamos que :1. ínLc:gr.a do Ed1l:ll cncontr..-~e disponl\-cl 
11tr:1vcs de solic itac3.o pelo seguinte c-m;~il: l i citac;~o-
phl02@gm:til.c:om 

Objeto da Lic1taçiio; 
Venda dos Lotes dcnomm:1dos n•. 04, OS, 06 e 07. per· 

ccnccntes 1\ Prefcil\1101 Municipal de Pinh:al5o, locali~dos n:u ime· 
diações do Parque lndustrit~.l . 

CritC:rio de Julg3menlO ~ Maior Ofena. 

Pinhai3~PR. 13 de (evereiro de 201S 
ARÃO XAVIER DE FREITAS JUNIOR 

Pres1dc:ntc d:. Cornissào 

PREfEITURA MUNICIPAL DE REALEZA 

AYISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESt:NCIAL N' IJ/2015 

A PREFEITURA DE REALEZA, Eslado do Par.mã. toma 
público c para conhc:cmlcnlo dos mu . ..-cssados que roan realizar L•· 

citaçlo. MàDg~tv~~~~li#R~oÃÕraPc~S~Nc=lAL N" 13/2015 • 
PROCESSO LICITATÓRIO: 2412015 -TIPO: MéNOR PRECO POR 
fTEM. 

OBJETO: Conlr.al:lçào de cmpre~:~ c!>pcciali7.:ad;t p.:ar:a prcli:
Ulção de serviços de desenvolvimento de oficinas de anc ein;cnsc. 
dram:ttizaç1o cômica, cccido aCreo c ati vidades de expressão cor· 
ponl. 

ABERTIIRA DAS PROPOSTAS SESSÃO DE DISPUTA· 
Dia 03 de março de 201S, às 08h00mm. 

FORMALIZAÇÃO DIZ CONSULTAS: Prtglo Preseneual n• 
IJ/2015 

c·mo.il: ticit:~cao(âlrca l cza.pr.gov.br 
REFERENCIA DE TEMPO: lloráno de Bru1ha - DF 

PREGÃO PRESENCIAL N' 1412015 

A PREFEITURA DE REALEZA, Est3do do Paraná, tonla 
pUblico e para conhecimento dos interessados que fari realizar Li· 
ciuç.3o. na seguinte mod;alid3de e ... c:::tr.~cterisuc:as: 

MODALIDAQE: PREGAO PRESENCIAL N'. 14/2015 -
PROCESSO LICITATORIO: 2512015 ·TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM. 

OBJETO: Conrratação de empresa cspcciab7.ada plr.l pres
tação de scrvtços de descnvolvuncnto de oficmas c cursos de ca
pacitação para os bcncficiãnos dos progrnmas d:a Assisl~ncia Socntl 

do Muni~~iER~~IcÓ~s PROPOSTAS' SESSÃO DE DISPUTA 
Oi.:a 03 de m::~rço de 2015. às 14h00mm. 

fORMALIZACÃO DE CONSULTAS· Prcg~o Prcscnc1>l n' 
14/2015 

c-mail: !icit3c3o@rcalczll.pr.gov.br 
JlEFER.ENClA DE TEMPO: llorino de Brasilia - DF 

Rc.:dcza-PR.I3 de fevereiro dt 2015 
DIANA BAMBERG 

Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
DO OESTE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
T0:'11ADA DE PREÇOS N' 4/2015 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Es~ado do 
P.:aranã, por seu Prefeito Municipal. Senhor MOACIR FlAMONC[NJ, 
e :1 ComissAo Penn;u,entc de L1cicaçlio, nomeada pcl:a Pon:t.ria de n~ 
JO.I781201S de 01/()llf201S. no uso de su~ atribuiçõc:s legais. filz 
J3ber e TORJ'A PUBLICO aos mtcressados, que cncontr:a-sc <tbcr1o o 
presente Edit:~l Uc Licil:~ção, na modalidade TOMADA DI! PREÇOS. 
tipo MENOR PREÇO. GLOBAL, que :ter~ rtgido pcl:a Lei FctlcrJI de 
n• 8.666 de 21 de junho de 1993 c suas posleriorcJo IIICDÇÜCi e 
lcglslaç:lio correlata, para a finalidade abaiXO especificada: 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico hllp://www.in.govh:r':w:enúa.:bdcJJilrJ, 
p<lo código OOOJ2015021800159 

Documento assinado digitalmente confonnc MP n1 2.200·2 de 24/08/2001. que insutui a 
ln(raescnuura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-Br.uil 



O DIARI_O Ql)~Oill~DO PARANÁ 

PRIFEIT1IIU MUNICir.L DE NOVA CAN11J 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPh' 71.14SJ!411l001-4l 
R" BIM, ll· CEP ll.l»G 
ATO AVISO DI LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO a•oOiflO IS 
PREGÃO, u fonn11 Pnttnc:bia• 00211015-PMNC 
OBJETO: Aqoiliçlo lle - ' Smiooo (Óhbol. C..W.OO~ ""lonn< 
apccificlçac:lancdiud.. 
ABEJ.nJlk Á pwtit du OI~ Hcns 6o D!A 02 de M~ ck 2.015, na ui• dt 
raan.i«s cSo PtÇO MWlkiJNI. em Nova Canw. ParW. 
A Pasta com laltft R« do Edital, IDWII c iftfornçlkl podedo sa to6át14ol N 
PUFElT\riA MUHJClPAL DE NOVA CAlffi.l - PARANÁ, junte a Divido dt: 
t..ici\a;ttl,na horirioá J:OO • 11:00 Hudu 14;00k ll:OO KJ. Tdc:(onelfu: 
(") )ll7Jl6J -llll•llll- JOII'IW'N@ii·"""J>< 
N,.,c-... docloPuW.Il llef...,.W.IIel.Oil. 
AIRTOHAHTONIO AGNOI.JN 
PrcffttoM~ 

PRIFEITIJliA MUNICII'AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPla'71.14lJWIIOO I-4l 
RuB&hi&.&5·CUI7JJO.OOO 
AlO AVISO DE UCITACÁO- PROCESSO LICTTATÓRJO o' ootllOil 
PREClO, u for.a Pmttdll a•OOl/1115- PMNC 
OBJETO: """isii!O lle 1 ... pon Mcftoda E.x>lot, cont""" Hp«õf- <m 
oiool. 
ABW1JRA: Á ponir dos 09:00 Hons do DIA Ol lle M~;, lOil, "'llla dt 
"""*'do .... M"'""""' oa N,.. C&MI, PvW. 
A Pul:a c:om lnttiro leOf do EdiW. wxoc c in(ortrQÇ(Ies podtrio scr tolidudos na 
PWErruRA loMIIClPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. Jw>o> 1 DMdo 11e 
üticaçlo,nolloriric>liuHOb II :OOHscdu 14:00âl: 17::00H&. TckiG~c~Fu.: 
(")ll271l6J-ll27·1211-~COIII.b< 
No'IICintll. E.NdodoPvW.II dcfcvcrc:irodc2.015. 
.ulTON ANTOSIOA()N()lJ)I .... r.-.,.,.,... 
PREFEITIJliA MUNICIPAL DE NOVA CA.VfU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPla'71.14lJt<.WOI-4l 
R111 Blhia. U ·CEPI7JJO.OOO 
ATO AVISO DE UCUAÇÀO- PROCESSO LlcrrATÓRIO t"tiWliiS 
PIECÃO,aafl,_ f~••tMIJti$-PMNC 
OIUETO:Aquis.içiDdcComtur:lvcil(frau WuNcipal), CDCibmeapeci(~QÇOcs Cftl 

oi oi. 
ABUTURA: Á ponir du 10:00 llO'U elo DIA Ol lle,....,. lle !.Oil.'" "'' lle 
........ do .... M.,;,;p,&. ... No..C..U.hnnl. 
A .... CCIIIII iltmlka' elo Edil.&l, anaCII c iarornç&:s p:ldcrio ser diciodot na 
PR.EFE!TURA MUNICIPAL D~ NOVA CANTU -PARANÁ, Í""'' 1 Dõ,Uio d• 
Ucitaçlt\ 110 horirio da 9~ a 11:00 H• c du 14:00 u 17:00 H.t. Tckronclfu.: 
i")ll271l6J-ll21-IUI -~~b< 
rotovac.tw. ElladodoP'mnt.l l defC'o'CI'tiroclc2.0IS. 

AIRTON ANTONIOACiNOLJ)I 
Pmtilo~ 

PREFEITURA MIJ!\1CIPAL Dt NOVA CASTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPla' 71.14lJWOOOI -4l 
Ra Bll>b.ll· CEP llJJO.OlO 
ATO AVISO Dl UCITAÇÃO- PROCLISO LICITA TÓRIO n' Olln015 
EDITAL DE CREDEJICIAAIEN'IO o' ot lnDil - PMNC 
OBJETO:~ 11e ,..... jorfdõa pon Aq1odiçlo lle ftr<Õ!6CS '"" 
mvmitas. CICICifonlc:cspc.d6c:lç6cs era tdiW. 
CRfDENClAMEWTO: 1 panif de publtçaçkl em diino oficial a1ê 1 61111 dt 02 de 
M~ll. 
A h5u C011 iatcft lea do Edilai.IDUOI C iafonniiÇ6cs pociato JCf diciudof N 

PUF'ElTUIA loMIICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, ;.... 1 DMolo d< 
Lic:itlçlo. oo hoMo du 9:00 b 11:00 Hs c das 1-':00 U 17:00 HJ. Tclcroadfax: 
(44)ll271l6J-lll7-llJI-pman"'8i~-b< 
NonCaooo,Ea&dodohnnl. ll d<r.....Wodtl.Oil . 
AIJllllN AHIOIOO AGNOIJ)/ 
PrerticoMufticipal 
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SÚMULA OE RENOVAÇÃO OE LICENÇA OE 
OPERAÇÃO 

Fábrica de Embalagens de Madeira Nayara Ltda - ME 
torna p\lblico que requereu ao IAP a renovaçao de sua 
Lõcenc;a de Operaçao até a data 06/0212019, para 
GERENCIAMENTO DE RESIOUOS SOUOOS. 
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EDITAL DE COtNOCN;)JJ DE ASSE ... 81..ElA GEAA.I.. 
EXTRAOROINA.RWSINTERPAR 

0 .Sir'IOICtiOdOil k:tlleollfn RaóiOIOO .. OoPar.n6, f.w.óo • FfNJroTTR..\. Cr.tT3f 
UGT. COI'IYOC» as.uii'ICittla ~ t•1ri!OI'On-Wo~ I)D'a eocso. Ol ~.,... 
~. f~Kr*:Ds-~·~·~.~ ..... 
7.394JIS. p.,. f•a41 de pallle.ICCT -~ C.W• dl TraN!ho 
201312014. 20 1512017. M Clda<le ele MW!o:I.A • PR. F'lu\.1. tr.t•nvt.,çço a.t 
clan.uWiajj IIUCI&t\IH n1 CCT2012,11'1c:1UC4o I rnodoflc:açao lmOW"U ti~Nas. 
con'eç.lo wti.MIII eM l~%. lf'Oc:aa de~. CIDI'I~ Mlilo~. -111o 
ll.lncr ......... lllonen&IQioOeRSAOOOO MdoNNMprodu~ . lldlc~O. 
auldi.III(I.NI,adlc:roftai~IM~.IIddoNIW~"MNICOot , .... 
MO, k~ P'tfTio de 1 lhl I Qdll J W'IOI 1\& lnllJN lmp"-1 I CIUUII 
Pf'09Qituft~:tMdl~lgOI'le. woril.aç.lo~D'!,.• Iilfolof'le 
"'90dW 1 ~u\1 adrnlt l.«M: NOI cl!ilL1o 0$. ot de mii'ÇO 0. 2tl1 S. ltft 

~~- ldnetaNet - toca. dl tr-.Niflo Dll IOGa t.M ~ 00 
$HE$SWAR-~I~ e M0•7ot !Mf'COIMlOIS .m ,_,.., • 
~NoN.a~·GiorM-~d.ooc.dr ... ~-PR.Hot"hl"'"' 
1• chlm.IISI h 09:00 hotN. em 2' cN~• u t:JO l'loru. ~ ....,_IK!do 0.1 V-ona. Rlllmundo M~Hercul:lno !11%1ocMSOuu Neto. \l.ag'* 
Cand.OO O. SIMII OR. Jollldo f llwl.afto N-., OA&IPR l3 0:11 , CUrlli<l». l2 1M 
..... ...WOóe201S. 

SUMUI.A DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
A Pn:feillua Muniapal de CafC3!1-Pr LDma publicn que r!q~Cn:ll ao IAP, 
AuiOrização AmbientaL p3ra descn1~himcn10 d1 atil'idade de Consuuçao de 
G~erias Plu1iais com OiSlip3dol, a ser implanl.!do na Avenida Pm no 
ccnlro da cidade de Calcara, Pwá 

Maringá, 13 de Fe~miro de 201S. 

-A nova tecnologia de impressão 

Com a nov~ tecnolocta de 1mpresslo do 
Grupo O OIJrio vod nJo predQ escolher '>e 
Pll~ mal' barato ou leva maisquilldade 

Vocf pode ter os dois bt:ntfldos em um só 
mateNI. COtlheç:~ nonos formatos de lmprM· 
s$o e tipos de ~pel disponlveis. 

Tenha o mtlhorcusto-benefk.ío do mera do, 

~lSiS~~~~~§ taç~ J ~ seu orçamento e comprove. 
~ lnform;,cõts d~ envlo e fechamento de "qu1· 

VAI compru ou troa~r seu atro7 Antes de: fe<har neg6c.Jo . 
consutte o U~Nt dt vekulos do maior porut da r~t.lo. Centenu 
dt ofertas se:~ionad•s pelas melhores garagens d1 cidade, filtros 
de busCA 1111nçados e notklAs que vlo ajudi·lo a reaUur o seu 
sonho~ meJhor e ~Js s~gur~ tninel~ • 



Sexta-feira. 13 de fevereiro de 2015 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-

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

.. ----- .. -·-- - -
---PROCESSO LICITÃ.TORIO No OÜ/2015 

- __ :;===:.~:: 

EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 005/2015 
ABERTURA: 02/MARÇ0/2015 HORÁRIO: 16:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 16:00 
Horas do dia 02 de Março do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Uma Serraria Portátil, da 
seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 01 Und. Serra com Fita, Motor à gasolina, comprimento mínimo de tora para 
corte de 5 metros, motor 18 hp, diâmetro de no mínimo 80 em, (tipo: 
Serraria Porátil). 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 -HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 



a) as Certidões·: --· _.::.::::::::=::--.... ~=======;:::::::::::'"'· ---- --==:::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 

-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

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



==---·-· ·- · ã) ãssín~f~=::-:=a=;;==~~P~~~~~í~t~==~~=g~TJ:~~p=;~~~==~io~==~~rõ;~~~;=====-:=============---=::::::====--==--=== 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRlO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 -A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 



5.3.3 - Apó-s ~ ab-ert~ra do~--~nv~lopes n-_--02, a Comis'são -~f"e Licif~Çã~p~~~~cfe~á~"'~náfi'"s~=e== 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 ·· A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 ·· As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ítem, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5- Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

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

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

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

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu[a)hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

····- -- -------- --.. :::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::.:::=:::::::::::=:::::::::::::::::::::.:::-.::::::::::=:::::::::::::-:..:::::::::::: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

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

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, até o 5° (quinto) dia útil da apresentação da fatura!NF. 

9 - DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo desta licitação é de até R$-25.000,00 (Vinte e Cinco Mil 
Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0603.15452.0323-2026- 44.90.5234 Secretaria Munici ai de Infra-Estrutura 

10 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 



11.1 - Até aüí~-aT~s út~~=-ã-~~~=aã''d~!~fi~'aCi~'P~~-=~==~~~r;i~~~'t~''dü~=-~~~~r~=P~~:::q~~rq=~~::;==== 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 1 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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.4 ·· Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

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

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

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-352712&1 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 11 de Fevereiro de 2015. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a ------------------participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ____ de __________ de 200 . 

\ 



(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 005/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO III} 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 005/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~~t~L~~~~~~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 ~o" ç~ 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 005/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 005/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 005/2015 

Objeto: Aquisição de Uma Serraria Portátil. 

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

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

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 013/2015 

COl\tiPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO - R$-25.000,00 CVinte e Cinco Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

DATA: tl~ 10c:ê I oZ-o"'S' · 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: ~ I 7 1._....'1,._ 

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


