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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 

Datas 
Abertura: 14 I 051 2014 
Adjudicação: 14/ 05/ 2014 
Homologação: 20/05/ 2014 

....;;;:PARANÁ~ 
sax .s.x_z x _;. _ _xz_ -&.&- ex 

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

Compor cadernos individuais para cada processo de licitação, devendo as peças 
digitalizadas ser organizadas conforme a ordem estabelecida nos i tens constantes da 
tabela de Documentos Básicos Integrantes do Processo, abaixo. 

N.0 de 
item Documentos Básicos Integrantes (*) folhas de 

cada item 

1 Requisição da unidade administrativa interessada 37 

2 Despacho/manifestação da autoridade competente para 
abertura doprocesso 

53 
--

3 Correspondência interna de certificação da disponibilidade 53 
orçamentária 

4 Pareceres técnicos e jurídicos _preliminares _(à abertur~ 53 

Despacho/manifestação da autoridade competente para o 5 
início da licitação 

37 

Elementos utilizados como critério na fixação do preço 
6 máximo de contrato (exemplos: pesquisas de preços, 3 -

orçamentos, custo histórico ... } 

7 Instrumentos convocatórios e das eventuais republicações 38 A46 

8 Minuta do contrato ou do instrumento equivalente 32 

9 
Comprovantes das publicações do edital (Extrato da 32 
publicação do Edital da Licitação} 

10 Ato de designação da comissão de licita~ão 72 A 73 

11 
Propostas apresentadas pelos proponentes (Cópia digitalizada 16 
das propostas apresentadas p_elos _2_articip_antes da licitação) 

12 
Deliberações da comissão quanto à qualificação e habilitação 14 
dos participantes 

Mapa de preços e/ou tabelas comparativas dos preços 

I 

I 

14 A 15 13 (Demonstrativo contendo mapa de todas as propostas, . ·i destacando a vencedora) 
\ 

Rua Bah1a. 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
r\ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
~PARANÁ~ 

CNPJ- 77.845.394/0001-03 

Atas, relatórios e deliberações da comissão quanto ao 
julgamento ordinário das propostas 

Recursos eventualmente a~resentados pelos licitantes 

Atas e deliberações da comissão julgadora quanto ao 
julgamento definitivo das propostas 

Pareceres jurídicos quanto ao resultado do certame 

Ato de ratificação da autoridade quanto às conclusões 
recursais e sua respectiva publicação 

Ato de homologação do resultado e sua respectiva publicação 

Ato de adjudicação ao vencedor do certame e sua respectiva 
publicasão 
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Recebemos de COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado 
Emissllo: 30/05/2014 Dest/Reme: PREF. MUN. DE NOVA CANTlJ Valor Total: 80.000,00 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇ O E ASSINATURA Do RECEBEDOR 

'·· 

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 

COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO 
BORGIOLTDA 

DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica ~11 1 !I~ 11~1111! 11111~~ ~ ~llll~lllllllllllllllllllll~llllllll-~ 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

A V CANTU 625, Posto 
CENTRO - 87330-00Ó 
NOVA CANTU - PR 

FONE: (44) 3527-1263 

VENDA ENTREGA FUTURA 
lNSCRJÇAO ESTADUAl. 
8100045509 

OESTINAT Á RIO I REMETENTE 

O - ENTRADA rtl 
1 - SAÍDA Ll.J 

CHAVE DE ACESSO 
4114 0580 8465 9500 0130 5500 1000 0059 0113 5028 9124 

Consulta de autenticidade no portal nacional 
N." 000.005.901 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou 

I 
i 
I SÉRIE l-FOLHA 1/1 no site da Sefaz Autorizadora 

--~- --------·~P~R~OT~O~C~O~LO~I~lE~A~U=T~OR~I~ZA~Ç~Ã~07D~E~US~O~~---~----·----·-- l 
14 11400812 11112 30/05/2014 15:34:58 -l 

I INSCRI ("A~O""Es""'r:-:-A::::DU"'A"'"L-;:D""o""'stJ""'B""S:T.· -:::T"'RI!.,.BU:-::T::-:,,-::-R::::IO:-'--'-'-~"-'-"-'::...!.!::...!..-''--'-!T,I C.N r J --_ -- -- - -

--'---------------·-- _ 80.846._?95/00QUO __ _ 

NOME I RAZÃO SOCIAL I CNP J I CPF 
PREF. MUN. DE NOVA CANTU 77.845 .394/0001 -03 

DATA DE. EMISSAO-~ 
30/05/2014 

ENDEREÇO - I BAIRRO ICEP 
RUA BAHIA 085 CENTRO 87330-000 

DATA DE SAlDA 
30105120 14 I 

MUNICJPIO !FONE I FAX IESTAilO l lNSCRJÇAO ESTADUAL HORA DE SAlDA 
,_,_N_,_,O"-V'-'-A..:....:::cC~AN!...:.T~U""-----------------..l..--..\..(.4!...!4.L.)3~5:=:2..!...7-...!.1!:.:28~1 _ ____l-'P~R~l __ ._..!.!:IS~Eé.!..:N~T..:::O_ _____ l5:34:0Q__ 
FA TURAIDUI'LICATAS 

I PAGAMENTO À VISTA 
CÁLC 00 IMPOSTO 
líAsE LC.ICMS I BASE CÁLC ICMS SUBST. 

--' I vALOR DO ICMS I VALOR ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 o 00 o 00 o 00 80.000,00 

VALOR DO rRETE . I vALOR DO SEGURO I DESCONTO I I OUTRAS DESP ACESSORIAS I VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 
o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 ª9_,0_Q_Q,OO 

TRANSPORTADORIVOLUMESTRANiPORTADOS ---·------
NOME I RAZAO SOCIAL \.w• -.,. FRETE POR CONTA ICODIGOANll I PLACA DO VEICULO UF C!'.PJ ' CPF 

9-SEM FRETE 
ENDEREÇO MUNICIPIO Uf INSCRIÇÃO ESTADLAL 

DADOS DOS PRODUTOS I SERVICOS 
CÓDIGO/ DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO CEAN CST ,CFOP UNID QUANT. VA LOR VALOR 1 VALOR ·R.CÁLC.ivALORÍVAl.OR ALIQ-:-A-LiQ. 
NCMISII J!!~ITÁ~ . Uo"oo o«c. cJ!lU<M< I ""'r1"''1-''" l DIESEL AOIT. 060 5922 L l5087,7Í 2.28 80 000.001 o.oo o.oo~ o.oo o.oo

1 
ow I o.oo 

27101921 
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l 
lADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES 

RESERV AllO AO FISCÓ _ ____ _ 

'viD-5 PAF·ECF.88AED9CDE6C8l8DD921CFJFEB0887CA. ESPECIE·NE. OBS:CONVENIO SEABITRAFEGABII.IDAOE 

~TA E HORA DA IMPRESSÃO· l0/05nOI4 15·34'44 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN~lJ 00 1: 
Estado do Paraná ~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 --·. 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 _ 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncanru@hotrnail.com ou pmncantu(ãJig.corn.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO no 006/2014 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
BÓRGIO LTDA 
CNPJ. 80.846.595/0001-30 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 35.087,70 Lts. De Óleo Diesel. 
VALOR: R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais). 
ASSINATURA: 2 8 de Maio d e 2.014. 
VIGÊNCIA: I 01 ano. 



OVACA 

CONTRA TO ADI'tUNISTRA T!VO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 014/201~-
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTFS 

CONTRATANTE: t-1UNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná/ com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa,. s;no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN 1 Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BÓRGIO LTDA, com sede 
em Nova Cantu. na Avenida Camu s/n°, Cep 87.330-000, no Estaco do Paraná, inscrita no 
C.N.P .J. sob o n° 80.846.595/0001-30, neste :1to representada pele sEu representante legal Sr. 
JOÃO LUIZ BÓRGIO, Brasileiro, casado, Corr;erciante, Carteira de Iaentidade n° 3.057.123-l, 
C.P.F. n° 370.982.419-20, residente e domicil iado no Município de Nova Cantu, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si,. justo e acertado o presente Contrato, 
para entrega futura e parcelada, considerando os expedientes constantes do Processo 
Lícitatório n° 014/2014- Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 006/2014, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Óleo Diesel". 

Parágrafo único. O Combustível de que trata o referido Contrato, são os abaixo 
relacionados: 

COMBUSTIVEL 

OLEO DIESEL 

I QUANTIDADE 

35.087,70 
LITROS 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

VALOR I 
UNITÁRIO I 

VALOR TOTAL 

R$-2,281 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTR.ATAD.~ referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicãr ser,Jidor da CONTRATft.NTE responsáve. pela fisca;iz:=ç§o aa emrega do ítern ::::·elé 
CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRt~ T AD.~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.O 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, S/N° - Nova Car.tu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: omn:antu(@h:;tmail.com ou pmncamu@1g.com.br 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ ou teíceiros, decorren:es de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá entreçar, mediante requisição, o íten objeto desta 
licitação, conforme solicitado pelo responsável, e a CONTRATANTE aeverá emitir/assinar termo 
de recebimento quando da entrega total do 0bjeto, valendo es'[e de quitação de entrega. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-80.000,00 (Oitent:~ Mil Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fis:al, referente ao ítem 
especificado, objeto deste contram, e, o pagamento será executado até o 5° (quinto) dia útil, 
após emissão da Nota Fiscal. 

Cláusula 1a. O preço apresentado peia CONTRAT~_DA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contram regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei ,1° %ó6/93, de 2:!. de junhc de ~993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e piindpios do aireito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRAiAI'1!TE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENAU:OADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parciai aas condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 



da Lei 8.666/931 sem preju1zo da responsabilização civil e penal cab1veis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas1 

total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE)/ se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato/ serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriund:as do Contrato/ as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados/ firmam o presente insirumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu1 Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

~ ~
-,t. J f\ 

- <- v- "~_J__- " 
N ANT 10. GN UN KAC!ANO LUitoÉ~l BÓRGIO 
Contratante Contratado 

- \ 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

C:"'PJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: omncantu@hotmail.com ou proncan .u(ciig.c)m.hr 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 014/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 006/201!! , conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 
Empresa: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO L TOA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 80.8.:.6.595/0001-30, no Valor de R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Maic de 2.014. 

-
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MUNICÍPIO DE N VA CAN ~t.(~ ·:-~ 
Estado do Paraná 1-'0 :!!} ." 

CNPJ N.0 17.845.394/0001--03 ,-c 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 8"13230-000 

Fones {44) 3527- 1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527··1363 
E -ma il : P..!!l.D._Ç_i!QJ.hl.@ltwtol all~!~~m ou 1~mn c-ªIJ1~!{ç'Z>J.9.:.~;:.91.D_,.Qr 

PARECER JURJDICO 

Declaro sob as penas da Lei que o Editai do Processo 
licitatório n° 014/2014 - Edital de Pregão, na forma presencial n° 
006/2014, efetuado para Aquisição de Combustível (Óleo Diesel), 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, 14 de Maio de 2.014. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

H Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 014/2014. 
Processo Licitatório n°. d'2014. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. oo6'2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. ~/2014 Aquisição de Combustível 
Óleo Diesel (Convenio ). 

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

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

É o parecer, s.m.j . 

Nova Cantu, 20 de Maio de 2014. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rivelino Skura 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- 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 



#P.. Mu/11/. 

Prefeitura Municipal de Nova ~-anr <'} 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-~00 , 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 006/2014 

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

LOTE N°01-

Item Objeto I Proponente Valor (R$) 
n" 

01 35.087,70 Lts. Óleo I COMÉ_RCIO , DE DERIVADOS DE Valor total da Proposta 
Diesel PETROELEO BORGIO LTDA preços- Lote 01: I 

CNPJ 80.846.595/0001-30 

I 
R$-2,28 I Litro- I 

Total R$-80.000,00 

i I (Oitenta Mil Reais) 

Comunica outrossim. que a com1ssao ue licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatério, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Maio de 2.014. 

Comissão de Licitações: 

ru; _..:.2. Er~ 1 tJ-5 1tft1! , 
-! • I A_,'.J;ct n~ ~ f,.-, _/t:4AV1. 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 014/2014 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n° 006/2014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 14 de Maio de 2014, 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, e 
membros da Comissão de Licitações, com a fmalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a 
Aquisição de Combustível (Óleo Diesel), para abastecimento da Frota Municipal. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro 
abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, 
que teve como participantes as empresas: 

EMPRESA/CNPJ 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

Feito o Credenciamento, em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes de n° 
O 1 e 02 da participante, 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)- CO:tvfBUSTÍVEIS 

Item Objeto Proponente Valor global (R$) 
no 
01 35.087,70 LITROS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE Proposta preços: 

DE ÓLEO DIESEL PETRÓLEO BÓRGIO L TOA escrita R$-2,28 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

Tendo em vista que os preços apresentados na proposta da empresa 
participante (escritas e lances verbais), estando dentro do preço de comércio 
praticado e dentro dos limites máximos fixados em edital, o preço declarado 
ven9edor na licitação - Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

LOTE N° 01- CO:tvfBUSTÍVEIS 

01 35.087,70 LITROS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
DE ÓLEO DIESEL PETRÓLEO BÓRGIO L TDA Verbal mínimo 

CNPJ 80.846.595/0001-30 VENCEDOR 
R$-2,28 

( ~· I 
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Prefe~!~~~a. ~~~~~~Pt~lp~~e~~~!!o?avfy 
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 

R$-2,28/litro perfazendo o Valor total de R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais). 

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

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

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

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

\~J/ 
~EIESSER / 

Pregoeiro '\._/ 

F,~ '..c:C:. 
~e de apoio N\A.l 
~ 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Maio de 2.014. 

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO L TOA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 



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

CEP 87330-000- fone (44)35271263 

CNPJ n2. 80.846.595/0001-30 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) n2. 014/2014 

Ref: Edital de PREGÃO n2.06/2014- PMNC 

Prezados Senhores, 

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

LOTE n2. 01- EDITAL DE PREGÃO n2. 06/2014, conforme segue: 

lOTE Nº. 01- COMBUSTIVEIS: 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO UN ITARIO j.-ALOR TOTAL 

01 35.087,40 Litros ÓLEO DIESEL 2,28 R$ 80.000,00 

trinta e cinco 

mil e oitenta 

e sete reais e 

quarenta 

centavos 

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

Atenciosamente 

Comércio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda- Posto Borgio 

l<aciano Luiz Demari Borgio 

Gerente I Proprietário / 

'\\ CA~~"fÚ , 79'7 
-. . c-FP p,1:)30-000 

CENTP_.:> - - - . 
NOV.6 ~ANTU - PR 
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COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
Avenida Cantu, 797- centro - Nova Cantu - Pr. 
CNPJ nº. 80.846.595/0001-30 CAD ICMS 810.00455-09 
Fone(44)35271263 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) NQ 014/2014 
REF: Edita l de PREGÃO, na Forma Presencial nº 06/2014 - PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Senhor João Luiz Borgio, 

portador da Cédu la de Identidade sob o nº 3.057.123-1 e CPF I M F nº 

370.982.419-20, a participar do procedimento licitatório sob a modalidade 

Edital de PREGÃO, na Forma Presencial nº. 06/2014 - PMNC, instaurado 

por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Comércio de 

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

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

recu rso. 

Nova Cantu - Pr., em 14 de maio de 2014. 

Kaciano LuíZiSe'm ri Borgio 
Representante legal da empresa 

/ 
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Prefeitura Municipal de Nova C.ant~J.~ . ·-~ 
Rua Bahia no 85- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-'o.p.O «~ 

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

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

~ Cariz:m:: I 
Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Can~ 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 8733Q-000 

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

(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modal idade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

/ 

Do representante legal 

Kaclano lui:z ttemaf1 Bórglo 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 - Y 

E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 01412014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

-......... _ .. 
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Prefeitura Municipal de Nova ~ ant · ____ _ 
w~ ~z . --~ 

Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-~0- .<[<:-
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/20 14 

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, ftrmamos a presente . 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinat tra 

Do representante legal 

~ .... -..... l .. ~-. 
~- ... ,, 

··-
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Prefeitura Municipal de Nova ~an~ ----~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330~0 --;_:-· 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13~ _'< 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 / 

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

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

Nova Cantu, Paraná, _____ d::::.;e:::__ _ _____ de 2.014. 

:-1 
r80846595/0001-30 

Comércio de Derivados de Petróleo 
B6rgio Ltda. 

AV. CANTÚ, 797 
CENTRO - UP 87330-000 

NOV~ (:ANTÚ - PR _). 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

" 

Carimbo CNPJ 

r CEI 003804084918, 
KACIANO LUIZ OEMARI 

BORGIO 

RUA PROF. JOÃO FARIAS 
DA COSTA, 680 - CEP 87330-000 

NOVA CANTU - PR _\ 



• 
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 D[VIDA ATIVA DA UNIÃO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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 nQ 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 nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:00:36 do dia 06/05/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/11/2014. ../ 
Código de controle da certidão: EA06.BFBE.4838.7016 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita. fazenda.gov .br/ Apl icacoes/ A TSPO/Certidao/CN DConjuntaSegYia!Resul tadoSegYia.asp?Origem= I &Tipo= 1 &N1=8. .. 06105120 14 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8084659510001-30 

Razão Social: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

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

87330-000 

A Ca ixa 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: 28/04/2014 a 27/05/2014 

Certificação Número: 2014042809273134709571 

Informação obtida em 06/05/2014, às 15:34:21. 

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

https://WW\v.sifge.caixa.gov. br/Empresa/Crf/CrVF geCFSI mprimirPapel .asp?V ARPessoaMatriz=5360669& V ARPessoa=5360669& V A... 06/05/20 I 4 
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

(,~ ~ 
\:: FL l (,[3 FIHIN041 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11777802-54 

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

Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA / 

Y; !Y 

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

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

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 03/09/2014 - Fornecimento Gratuito 

~---------------------------------------------~ 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 11777802-54 

Emitida Eletronicamente via Internet 
06/05/2014 . 15:30:19 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arintemet. pr.gov .br/outros/_ d _ negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCN P J=80.846.595/000 J. 30&eCadicms=&eN uml mage=h.. . 06105120 14 



Lonsulta à Certidão Negativa de Débito 

• 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E ÀS 

DE TERCEIROS 

N° 139522014-88888595 
Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 / 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dividas 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 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil , extinção de entidade 
ou sociedade empresária ou simples . 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01 , de 20 de 
janeiro de 2010. 

Emitida em 30/04/2014. 
Válida até 27/10/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

/ 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/ /www3 .dataprev. gov .br/cws/contexto/cnd/cnd.html 

Página 1 de 1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Certidão no: 47818025/2014 
Expedição: 14/05/2014, às 09:18:25 ~ 

Validade: 09/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 80.846.595/0001-30, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior 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 
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 filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários I a honorários 1 a custas 1 a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e s ug e s t õ e s : cndt@tst . jus. b r 
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00 PARANÁ 

1. KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO, brasileiro, empresário, casado em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Aracaju - SE., nascido em 
data de 29/0711983, inscrito no CPF sob o n°. 038.040.849-07 portador da 
Cédula de Iqentidade RG n°. 7.537.695-2 expedida pela Secretária de Segurança 
Pública do estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Professor João 
Faria da Costa, 680, centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu- Pr. 
CEP 87330-000 e, 
2. FRANCIELY DEMARI BORGIO, brasileira, empresária, solteira, maior, 
natural de Aracaju- SE., nascida em data de 27/02/1987, inscrita no CPF sob o 
n°. 055.905.089-59, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 8.402.332-9 
expedido pela Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e 
domiciliada na Rua Governador Parigot de Souza, 505, casa, centro, na cidade e 
município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos sócios da empresa 
comercial "Comercio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda", com sede na 
Avenida Cantu, 797, sala comercial, centro, município de Nova Cantu - Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n°. 
41202067738 em 23/08/l988, e ultima alteração contratual n°. 08 em 
17/06/2013, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 
20133144852, inscrita no CNPJ n°. 80.846.595/0001 -30, resolvem, assim em 
alterar o Contrato Social. 

1 a. A empresa tem como Atividade Econômica Principal o Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores CNAE 47.31-8-00 e como 
Atividade Econômica Segundária o Comercio varejista de lubrificantes 
CNAE 47.32-6-00, Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional CNAE 
49.30-2/02, fica por meio desta alteração contratual criado mais uma Atividade 
econômica secundária sendo o Comércio varejist~ de pneumáticos e câmara 
de ar CNAE 45.30-7/05. 

7a_ Permanecem inalteradas a demais cláusulas do Contrato Social consolidado, 
não modificada por esta alteração. 

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



/ 
, 

]}) _T: 

p~-~ 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 09 DA SOCIEDADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO L TDA. 
NIRE 41202067738 
CNPJ n°. 80.846.595/0001-30 

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

Nova Cantu 18 de novembro de 2013. 

~A\~~:-' --=.-==::-=--::----_ ---= --- ------
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - - - .. --- -- -- -

I' AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA· 
~ CERTI~ICO O REGISTRO EM. 2 6111 12 O l3 
8 SOB NUMERO· 20136923097 ~ 

Protocolo: 13/692309-7, DE 26/ 11/2013 .~ . 
Empresa: 41 2 02067 73 s 'Of/.O , • 

. 10 LTg! DERIVADOS Df, PETROLEO -- •.•. - -· --- ---- ·--

SEBASTIÃO MOTI A 

J11J:afÃit(•1ú13;I!MilJ 
DO PARANÁ 

.. _ ~· . ·~- .......... ,. --~- _____ ..... _____ SECRETARIO GERAL 
- -·--:- -·-~---~- .. ~ --- ···-·.·-;--



PREFEITURA :llll.:NICIPAL DE KOVA CAl\ TU 
ESTADO DO PARANÁ 

C:'iPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE UCITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 01412014 

:-!' 006/2014- PMNC 

OBJETO: Aquisição de 35.087.70 Litros de Óleo Oiosol (Convêr.io 
Traregabllidade), conforme especificações em eduaL 

ABERTURA À pmir das 09:00 (Nove) Horas do .tia 14 de MJio de 2.014, na 
sala de reuniões do Pa ·o MunLcipal. em Nova Cantu. Param!. 

r\ Pasta com mte1ro teor do Ednal, anexos e informações pod\.. ·fia 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAl·HU -
PARANÂ. junto :1 Dlvtsào de Licitação. no horãno das 8~3.0 â:; l L OO Hs e das 
14:00 as 17 00 Hs 

Tclcfoneffax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu. Estado do ?arana. 28 de Abril de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLJ!\ 
Prefeito M unicipa) 
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N' 81 , quarta-feira, 30 de abril de 2014 

PREFEITURA MUNJC[PAL DE NOVA CANTU 

_ AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 6/2014 - PMNC 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 01412014 
O~JETO: Aquisiç:i<? de 35.087_.70 Litros de Óleo diesel parn abas
tecimento de Máqumas e Cammhões - {Convênio Tr.afegabilidade -
Governo do Es.tado do Paraná). 
ABERnJRA: A partir das 09:00 (nove) Hora.s do DlA 14 de Maio de 
~~~~!;;, . na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnaçõcs podemo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11 :00 
~8~ das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-

Nova Cantu, Estado do Paraná. 28 de abril de 2014, 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

l'rd~·u0 

PREFEITURA MUNICfPAL NOVA PRATA 
DO IGUAÇU 

AYISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 29/2014 

O Municipio de No\·a Prata do tgu::.çu -Pr, toma público que 
realizar:!. licitação na modl1idadc Pregao Prescncill. pelo critério de 
M~nor Preço p~r Item, às 09:00 horas do di~ 13/05/2014, tendo como 
obJeto a :1quis1çio de equipamentos e mobiliários Prõ lntãncia, do 
programa Plano de Ações Articuladas, com recursos oriundos do 
Processo no 23400004704201377 • Fundo Nacional de Desenvol
vimento da Educação. Outr:a.s informações poderão ser obtid:1S através 
do Depart.o.mento de Licitaç.ão do Munic{pio. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 30/2014 

O Município de Nova Pr.ua do Iguaçu -Pr, toma púb lico que 
real izaci licitação na modalid:1dc Pregão P resenc ial. pe lo critêrio de 
Menor Preço por llem, às 16:00 horas do dia 13/0512014, tendo como 
objeto a aquisição de equipamentos antropométrieos adequados, com 
valor mãximo de RS 6.000,00 (seis mil reais), para uso na estru
turação da Vigiláncia Alimcnbr c Nutricional, da Unidades Básica de 
Saúde do município de Novn Pnta do Iguaçu, com recursos previstos 
na PORTARIA N• 2.883/20L3 - Fundo Nacional de S:uide. Out~ 
informações poderão ser obtidas :1través do Departamento de Li
c itação do Município. 

Nova Pr.~l3 do Iguaçu - Pr, 28 de abril de 2014. 
JANETE DE CASTRO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNlCfPAL DE OURIZONA 

EXTRATO DE RESCISÃO 

CONTRATO N' 134/2013 
TOMADA DE PREÇO 07/2013 
CONTRATANTE: Município de Ourizona, Estado do Paraná. com 
sede à Ru• Bel• Vist>, 1014- CNPJ 76.282.67210001-07 
CONTRATADA: TUZI & CAR!NHANA LIDA - ME 
OBJETO: Termo de rescisão amigá ... el «:(crente ao contmto 3dmi
nistrativo n. 13412014. 
DATA DE ASSINATURA: 25 de >bril de 2014. 
FORO: Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paran:i. 

PREFEITURA MUNJCfPAL DE PALOTrNA 

AVISO D~ LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA N' 4/2014 

Tipo: (Menor preç.o global). O Município de Palotina/PR avisa aos 

~~~~st4d0~bj~~~~~ ~ d~ó}#~T~d~Ã1o dD~oEMP~'E~~ P~~ 
REALIZAÇAO DE TRANSPOR TI; ESCOLAR NO MUNIC!PIO DE 
PALOTINA, DURANTE O PERIODO LETIVO. Confonne e•pe
c ificações contidas no Edital. Com abertuT3 prevista paro o dia 
28/05/2014 às IOhOOminhs. Edital cstã à disposição nil Prefeitura 
Municipal de Pa l otina!P~ poderá ser solicitado pelo emall com· 
pras@palotina..pr. gov.br, e no site da prefeitura. 

Em 24 de abril de 20 14 
JUCENIR LEANDRO STENTZLER 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS D~ ALTERAÇÃO 
CONCORREI'(CIA N' 212014 

A Prefeitura do Munic{pio de Parnnaguá-PR. através de seu 
Presidente da Comissio Especial de Licitação designado pelo Decreto 
1.367/2014, comunica a todos os interessados que houve alternção no 
edit al de licitação da Concorrência Pública n" 002/2014. A alterJ.ção 
encontra-se disponíve l no seguinte endereço: www.parana
gua.pr.gov.br, e não importttci na reabertura do prazo inicialmente 
cstabelceído, uma vez que, inquestionavelmenl'e, as alterações pro-

Diário Oficial da União- Seção 3 

cedidas !liio afet3Itl a fonnulaçao das proposll.S. DUvidas e pedidos de 
c~clarec1mentos de..,er-Jo ser dirigidos a Comissão Especial de Li
Citação no seguinte endereço: Rua JUlia da Costa, 322, Centro, Pa
rmagu:í/PR. 

Paranaguú, 25 de abril de 2014 
RAUL DA GAMA E SILVA LÜCK 

Presidente da CEL 

PREGÃO ELETRÕI'(ICO I'(' 18/2014 

REGISTRO DE PREÇOS N' 014/2014 
A Prefcitum do Município de Parn.naguá-PR. através de sua 

Pregoeira Oficial designada pelo Decreto 54912013, comunica a todos 
os interessados que houve nlter3ção no edital de licitação do Pregão 
em cpigr:üc. O Edital Retificado cncontrJ.·SC disponível no seguinte 
endereços: www.paran3gua.pr.gov.br e www.licitacocs-e.com.br. Sen
do tl.Ssim fica prorrogada a dab de abertura para o din 14 de maio de 
2014 as 09:00 horas. Dú ... idas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos a Pregoeira no seguinte endereço: Rua JUlia da Costa, 
322, Centro. Pa.ranaguá!PR. ou ntravés do telefone: (41) 3420-2739. 

Par.~nugui, 14 de abril de 2014 
L!G JA REGINA DE CAMPOS 

é\VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO N' 2412014 

REGISTRO DE PREÇOS N' 016/2014 
OBJETO: Contr.ltaçào de Serviço de Locaç5o de OI (um) Analisador 
Bioquimico Automatizado com o fornecimento de kits: reagentes, em 
atendimento a Secretaria Municip:~.l de Saúde. 
TIPO: Menor Valor do Lote 
VALOR ESTIMADO: RS 251.561,00 (Duzentos c cinquenta e um 
mil quinhentos e sessenta e um reais) 
PERIODO: 12 (doze) meses 
DATA DA ABERTURA: 14/05/2014 - HORÁRIO: 09:00 horas 
Ou~ros esclarecimentos poderJ.o ser fornecidos pelo Pregoeiro, Rua 
Júha da Costa, 322, Cenrro, no horário comercial ou através do 
telefone n• (41 ) 3420-6036. 

Pnranaguó., 24 de abril de 2014 
JEAN JONATAS NUNES CABRAL 

Presoeiro 

PREFEITURA MUNICfPAL DE PATO BRANCO 

AVISO !?E LICITAÇÃO 
PREGAO N' 29/2014 

O Município de Pato Branco, atr::~vés da pregoeira Gizeli 
Cristina Manei, toma público aos interessados, devidamente inscritos 
no seu c:~.dastro de fornecedores ou que 01tenderem a todas as con
dições exigidas p3ra ead3stramento e devidamente cadastradas na 
Bolsa de Licitações e Leilões do Bro1sil - BLL no endereço eletrônico 
www.bll.org.br, que no di3 16 de maio de 2014, realizará Licitação na 
modalidade de Pregão n• 2912014, que tem por objeto a aquisição de 
livros c equipamentos, destinados pam os Centros de Educ:~.ção ln
(antil do Munielpio de Pato Branco, em atendimento ao Progroma 
Apoio a Creehcs/Manutcnçlo Educação infantil Transferência Direta, 
recwsos provenientes do Fundo Nõlcional de Desenvo lvimento da 
Educação • FNDE, Portaria n• 52 de 04 de outurbro de 2013, con
forme Resolução CD/FNDE n• 17, de 16 de maio de 2013), conforme 
especificações mínimas e quantidades estabelecidas no edital, sendo a 
licitação do tipo "menor preço por lote". O recebimento d:~.s pro
postas, abertura e disputa de preços será e;v;clusivamcnte por meio 
eletrõnico, no endereço eletrônico www.bll.org.br; horário de Bras!li3 
- DF, conforme datas e horários definidos: Recebimento das pro
postas: :tté às 09 horas do dia 16 de maio de 2014; Abertum das 
propostas: is 09:01 horo..o; do dia 16 de maio de 2014; Inicio da 
disputa de lances será realizada: às 14 horas do dia 16 de maio de 
2014. O inteiro teor do ato con..,ocatório e seus anexos estarão à 
disposiç::lo dos interessados, a partir d~ta datJ, junto 3 Divislo de 
Licitações, na Prcfeirur:1 Municipal de Pato Branco, no hor.irio de 
expediente. nll Rua Caramuru, n" 27 I, Centro, em Pato Branco - PR. 
Fones: (46) 3220~151 1/1534, e-mail: licit.acao@patobranco.pr.go .... br, 
lorcei@patobraneo.pr.gov.br, gizcli@patobraneo.pr.gov.br, licita@pa
tobr.tnco.pr.gov.br ou pelos siles: 'NW\\'.dioems.com.br I www.p:~.to
branco.pr.gov.br I www.bll.org.br. 

Pato Branco. 23 de abril de 2014, 
GIZELI CRISTINA MATTEI 

Pregoeiru 

PREFEITURA MUNICfPAL DE PrNHALÃO 

AVl~g~C~~tl~gffO 
EDITAL N' 3/ 2014 

A Comissão Pemlnnente de Licil.:lção, dn PREFEITURA 
MUNICIPAL DE P INHALÃO, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Portaria n•. 03/2014, de 08/0112014, tom:~. pUblico, para 
conhecimento dos interessados que (3rã rcali~r no di:l 04106/ 2014, :ls 
09_h00min, no endereço, RUA DOMINGOS CAUXTO, 483, PINHA
LAO-PR, a reunião de recebimento e ólbertwo d:~.s documentações e 
proposta.<;;, conforme especificado no Edital de Licitaçlo N". 03/2014-
PR na modalidade CONCOAAWCIA. 

ISSN ló77-70ó9 339 

.. ~nfonna~o~ que a 4ttegr:~. do Edital encontrn-se disponível 
no D1ano Elelromco Ofic1al do Município. http://diario.pinh:~. 
lao .pr.gov.br/ 

Objeto da Licitação: 
Contratação de empresa especializada pam construç::So do 

Cenu-o de Eventos. 

b>l. 
Critério de Julgamento - Menor Preço - Empreitada Glo-

EDITAL N' 4/2014 

A Comissão Pcrm,!'nente de Licitação, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO, no exercleio d:1s atribuições que lhe 
eon(ere. a Portaria. n•. 03/2014, de 08/01~014, toma público, pan 
conhccu:nenlo dos tntercssados que fará realizar no dia 04/06/2014, às 
13_h30mm, no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO 4 83 PINHA
LAO-PR. a reunião de recebimento e aberturo. das do~ume'ntações e 
propostas, conforme espccificad9 no Edital de Licitação W. 0412014-
PR na modalidade CONCORRENCIA. 

.. !nfonna"!o~ que a {~tegra do Edi.t:~.l cnconm-sc disponivel 
no D1:1no Eletromco Ofie1al do Mun1cípio. hup://diario.pinha
lao.pr.gov.br/ 

Objeto da Licitação: 
. Con~rataçilo de empresa especi~lizada po.ra prestação de ser-

vtços de pav1mcnta.ção de e:;tr3d3S rur:us. 

boi. 
Critério de Julgamento - Menor Preço - Empreitada Glo-

Pinhalão. 29 de abril de 2014. 
ARÃO XAVJER DE FREITAS JUNIOR 

Presidente da Comissão Pcnnancntc de Licitação 

PREFEITURA MUNICfPAL DE PITANGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADAS DE PREÇOS 

Edital n" 412014 

Objeto: Escolha. dn mais vantajosa paru contr.ltação de em
presa espeeiali7.ada p.am fornecimento mnterial e mão de obra paro 
execução de pavimentação com pedras irregulares . RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES: até às 09h00m do dia 16 de maio de 2014. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h01 do dia 16 de m,io de 
2014. LOCAL: Sala de reuniões da ComiS$-lO Peml:)nenle de li
citações no cdificio d3 Prefeitura Municip:d d~ Pitanga, situada no 
Centro Administrali..,o 28 de Janeiro, 17l.CRJTERJO: Sob regime de 
empreit>da por preço glob>l, INFORMAÇÕES COMPLEMENTA
RES: Diretamente na sede do Município tlc Pitanga, situado no Cen
tro Administrativo 28 de Janeiro, I 71 - Centro - P itang3 - PR., ou 
pelo telefone (Oxx42) 3646-1122 r>mol 228. fax (Oxx42) 3646-1172, 
email: pitangal icita@gmail .com.br 

Editnl n• 5/2014 

Objeto: Escolha da mai!. vantajosa para contrata.çlo de em
presa especializada para fornecimento material e mão de obra para 

hx~~u~~~[~~~;~~~30à:O~tf'C:::Sd~rr~~Ji6sd~m~lfo8~~Efof~ 
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09h01 do dia 16 de maio de 
2014. LOCAL: S:~.1a de reuniões da Comissão Permanente de Li
citlções no edificio d::1 Prefeitura Municipal d~ Pitanga, s ituada no 
Centro Administrativo 28 de Janeiro, l71.CRJTERJO: Sob regime de 
empreitada por preço clobal, INFORMAÇÕES COMPLEMENTA
RES: Diretamente na sede do Município de Pit::mga, situado no Cen
tro Administratí..,o 28 de Janeiro, 171 - Centro - Pitanga - PR., ou 
pelo telefone (0xx42) 3646-1122 r:un•l 228, fax (Oxx42) 3646-1172, 
email: pit:mgalic ita@gm3il.eom.br 

Pitanga, 28 de nbril de 2014. 
LLTIZ LUBACHESKI 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL 
DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TO!\IADA DE PREÇOS N' 4/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 03412014 --Objeto: "Conlnlt>ção de 
empresa especinliZ:!.dn em construção civil - Lote n• Ol: Construção 
Unidade Básic:1 de Saúde, Balne:írio Shangri-16.- Recursos PAC 2. 2• 
Ciclo· Programa Rcqualifica. NOVA DATA DE ABERTURA: 23 de 
maio, :is 09:30hrs, no departamento de licitações situado a Rodovia 
PR 407, Km 19 - Balneário Praia de Leste - Pontal do Paroná. 
Critério de Julgamento: Glob3l por Lole. Edi~l e Midia: Es~ró. à 
disposição dos interessados no Dc::po.rt:1mento de Licitações e Con
lro~tos, no hor.irio d:ts 08h00 às llhOO c das 13h30 às 15h00, no ... ator 
de RS 10,00 (dez reais), ou será fornecido guja via c-mail para a 
realização do pagamento encaminhado midia via correio. MOTIVO: 
1• Retificação: inclusão dos projetos complementares c novD planilliil 
orçamentária. No si te somente edital e t• Retificaç.lo: www.pon
taldopa rana.pr.gov.br 

Pontal do Pa.raná, 28 de abril de 2014. 
EDGAR ROSSI 

Prefeito 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.blf.wtentici<bde.h!ml, 
pelo c6digo 00032014043000364 

Documento assinado digítalmcnte eonfonne MP n! 2.200-2 de 24/0812001, que institui a 
Infraestrutura de C baves PUblíc:.s Bra.silein - [CP-Brasil. 
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interessados junto ao Departamento de Licitação DOCUMENTO CERTIFI CADQ 
Aurora, pelo telefone (045) 3243-1122. 

> de execução da obra por mais I 
e abril de 2014. 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
u, Estado do Paraná. 

JOSE APARECIDO DE PAULA E 188013514 ona. 25 de abril de 2014. 
Prefeito Municipal Documento emitido em 30/04/2014 08:58:35. R$ 120,00- 37932/2014 

AVISO DE LICITAÇÃO N." O 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNIC 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9195129/04/20141 PAG. 35 

O TERMO DE RESCISÃO 
~TRATO N• 134/2013 
DA DE PREÇO 07/2013 Para verificar a autenticidade desta página, basta in 

O Município de Nova Aurora/Pr avisa aos in ~~~.Wp~:~~~0Ófigi~l~o1~o~!S: . . . 
dia 14 de maio de 2014, LICITAÇÃO na modalidade l'R'EGAO. na fomla ~~r. >'i~. • .... ~ .... ,. •• ~• Ounzona, Estado do Parana, com sede a Rua 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO, visando à contratação de empresa(s) Bela Vista, 1014 -CNPJ76.282.672/000I-07 
do ramo pertinente para disponibilizar OI (um) instrutor( a) de arte, para ministrar CONTRATADA: TUZI & CARINHANA LTDA- ME 
aulas a usuários do CRAS _Centro de referência da Assistência Social no Distrito OBJETO: Termo de rescisão amigável referente ao contrato administrativo n. 

~~~~l:t~~~sl!~ !e~~~~::n~~ ::ç~rsop;;:;~: :~;a:sd:~e~~:Sd1: ~:e~~;;:ld: ~:~~~É ASSINATURA: 25 de abril de 2014. 
Edital poderá ser realizada através do si te: http://www ljcitacoes-e.com br. Demais FORO: Comarca de Mandaguaçu. Estado do Paraná. 

informações pertinentes a presente Licitação, será fornecida aos interessados junto 
ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Aurora. pelo 
telefone (045) 3243-1122. 

NovaAurora/Pr, em ll de junho de 2013. 

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA 
Prefeito Municipal 

I NOVA CANTU 

R$ 120,00 - 37839/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 014/2014 
PREGÃO. na forma Presencial 
N" 006/2014 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de 35.087,70 Litros de Óleo Diesel (Convênio 
Trafegabilidade), confonme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 14 de Maio de 2.014, na sala 
de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 8:30 às li :00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 28 de Abril de 2.014. 
AJRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
R$192,00 - 38521/2014 

I NOVO ITACOLOMI 

TOMADA DE PREÇOSN' 17/2014 
O MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO PARANÁ. toma público 
que se fará realizar em sua sede, Av. 28 de Setembro, n• 7 11. Cc_?trO, Município de 
Novo ltacolomi. CEP 86.895-000. Paço Municipal. LJClTAÇAO na modalidade 
Tomada de Preços, Menor Preço Por Item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE 
UM VEICULO OFICIAL DESTINADO AO USO DO GABINETE, NO VALOR 
DE RS 53.500,00(cinquenta e três mil e quinhentos reais). A Pasta, com o inteiro 
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada 
no departamento de licitações do Município de Novo ltacolomi no horário 
comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as ll:OO horas c das 13:00 às 17:00 
horas. lnfonmações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento, deverão 
ser encaminhados á Comissão de Licitações no endereço acima mencionado. A 
entrega dos documentos e propostas de preços deverá ser efetuada até 08:30 do 
dia 14 de maio de 2014. 

NOVO !TACOLOMI. 28 de abril de 2014. 
ROBERTO MUNHOZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

I OURIZONA 

R$ 144,00-3848412014 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO OI 
CONTRATO N" 123/2013 

TOMADA DE PREÇO 0212013 

CONTRATANTE: Municipio de Ourizona, Estado do Paraná, com sede à Rua 
Bela Vista. 1014 - CNPJ 76.282.672/0001 -07 
CONTRATADA: CONSTRUTORA DEMARCON LTDA 

Ourizona, 25 de abril de 2014. 
R$ 96,00 • 37944/2014 

EXTRATO DE CONTRATO- N" 62/2014 
TOMADA DE PREÇO 0112014 

CONTRATANTE: Município de Ourizona, Estado do Paraná. com sede à Rua 
Bela Vista, I O 14- CNP J 76.282.672/0001-07 

CONTRATADA: CONSTRUTORA DAMASCENO E MELO LTDA 
OBJETO: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS 
VALOR: R$ 520.604,73 (quinhentos e vinte mil, seiscentos c quatro reais e 
setenta c três centavos ). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de abril de 2014. 
FORO: Comarca de Mandaguaçu, Estado do Paraná. 

Ourizona, 25 de Abril de 2014. 
R$ 168,00-37915/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO- TOMADA DE PREÇO 01/2014 

O Prefeito Municipal, JAN1LSON MARCOS DONASAN, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob 
Lei n• I 0.520/02 c em face aos princípios ordenados através da Lei n• 8.666/93 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, resolve: 

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes lermos: 

Processo: 53/2014 
Licitação n.•: 01/2014- TOMADA DE PREÇO 
Modalidade: Tomada de Preço 
Data de Homologação: 25/04/2014 
Data da Adjudicação: 25/04/20 14 
Objeto da Licitação: Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS. 

I 

Fornecedor e Itens Vencedores: 

CONSTRUTORA DAMASCENO E MELO LTDA 

Total do Item: 

R$ 520.604,73 (quinhentos e vinte mil, seiscentos e quatro reais e setenta e três 
centavos). 

R$ 144,00-37919/2014 

I PALMAS 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2014 

O MUNICÍPIO DE PALMAS, PARANÁ, através do Prefeito Municipal, 
HILÁRIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e tendo em vista a 
solicitação de cancelamento da divisão de cultura pela razão de que há necessidade 
de adequar e resolver questões quanto ao objeto pretendido, conforme alertado 
pelo OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS, AVISA aos interessados que o 
processo n' 48/2014. Edital Pregão Presencial n• 26/2014, com data de abertura 
prevista para o dia 29/04/2014, às 09hl5min, foi CANCELADO. tendo em vtsta 
os motivos expostos acima. Então, a Administração Municipal resolve cancelar 
o procedimento e iniciar novo processo a fim de esclarecer todas as questões 
anteriormente levantadas e prezar por uma contratação clara c eficiente, com base 
em critérios de conveniência c oportunidade. 

Palmas, 28 de abril de 2014. 
Hilário Andraschko 

PREFEITO MUNICIPAL 
R$ 120,00 - 38283/2014 
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PREFEITURA MUNIC.,I_PAL DE NQJ~A Ç4NT{!. ~- .. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE I1VFRA-ESTRUTURA ~ntu :'\: 

Nova Cantu, Paraná, 23 de Abril de 2.014. 

Ilmo. Sr. 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu--Pr. 

Solicito através deste, a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel) 
para abastecimento de Máquinas e Caminhões, para execução de serviços de 
cascalharnento e conservação de estradas, objeto de convênio junto ao Governo do 
Estado do Paraná. 

Certo em poder contar com Vossa sempre pronta atenção, 
aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. 

Grato 

~3 seCretafiaiC:pal dê Infra-Estrutura 
Nova Cantu- Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 
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PROCESSO LICITATORIO N° 01412014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 o. - _d 
ABERTURA: 14/MAI0/2014 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas -: ~ .. 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a P~ 
09:00 Horas do dia 14 de Maio do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Combustível, para abastecimento de máquinas e caminhões, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 -COMBUSTÍVEIS· 

1rEM. QTDADE UNIDADE PRODUTO 
01 35.087,70 Litros ÓLEO DIESEL 

(Trinta e Cinco Mil, 
Oitenta e Sete) 

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

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 

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

3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e àa documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
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representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documencl:l'Q)j 
eqmvalente; J 

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

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou comrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 -HABILITAÇÃO 

4.1- O envelope de n° 02- HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) 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 se encontrem os necessários poderes 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO UI); 

e) Declaràção de que a empresa proponente, não emprega menores 13 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezessei§) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 3666/93 
ANEXO IV); 
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f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da liciik.c~.9· b 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da ~açj9-" 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); --

g) Cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 

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

A documentação acima aludica deverá ser entregue em 1 (urr1a) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena -, igência e na hipótese de inexistência de prazo de validaàe 
expresso no referido documento, < 1everão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para à data de abertura r a licitação. · . 

Os documentos anteriorme' .te referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes c ..zeres: 

El\TVELOPE N°. 02 - Habilita• ão 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOST,'L- ENVELOPE no 01 

5.1 - A proposta :.everá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício conten,,o o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entr~linhas, com identificação do númer<?, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigato: iamente: 

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

abertura da propos' a Comercial 

5.2 - N0 ' 1 serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações r;: h:igidas. 

5.3 - O , · ::itante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, q·. •.e anexará ao envelope de proposta. 

5.4 - Nc preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas :om impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
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do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e tran~or,te ·;) 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. ./ 

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 

6.1.1 - A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (trés) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato públicÓ, para· definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 
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6.1.3.1- A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participa~té~ ê1i - )/ 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

7.1.1 - O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, _observada a ordem estabelecida ·no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

7.1.3- Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito . 

7.1.4- Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

7.1.5- No caso de.haver apenas urna proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ~er aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte -das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1. 7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7 .1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições exigidas no Edital e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licit<lnte vencedo.:a de forma a obter a melhor condição 
de contraração para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

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

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

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

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

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

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

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

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

. -
8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será atiávés de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros 
Recursos destinados ao Transporte Escolar. 

8.1.1- O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura/NF. 

8.1.2 - O Pagamento será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento. 

9- RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotacão 
0507123610188-2020-33.90.30 
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10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oite•'a1~'-f>'r1rv• 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

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

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

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

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

13 ~ RECURSOS: 

13.1 -Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 

(( 
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demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais ·serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 -A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser deci.didos· no prazo de 5 (cinco t ~ias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de' contra-razões. 

13.5 - O acolhimento do recurso, importará a invalidação apene ~ dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado m :- jiante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes vü fax ou e-mail. 

14 - DA ADnJDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjuc cará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologaçã..: do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e consta ada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o ·objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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



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

CNPJ N.• 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncant'J@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

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

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

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

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

. . . 

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta r itação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-fei:a, no 
horário de expedie te NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85. c y . NOVA CANTU - PARANÁ, 28 de Abril de 2014. 

g~ --A~:..o ~ b&~ 
PRESIDENT~~~OMISSAO C.P.L. 

_ .. . • 

E LICITAÇÕES 

.,. ;_) 

;/ 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRlO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de _ _______ de 2014. 

.... 



(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Fórma Presencial N° 006/2014. 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdad~, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e .A_ssinatura 

Do representante legal 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu_ [~• 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00<) . .., 

' CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13~ 1:, 
E-mail: pmncantL.\Qhotmail.com ou pmncantu@ig.com .br ~ '.:!. 

11 •o Y!~ (MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOÇAL E DATA) 

Carimbo t Assinatura· 

Do representante legal 

-f\ '6 ... U9~+-<)<Uri« )--:-<:J:I.JÓ i<=rUI*(tr\.:ri~H ....J=,..lJ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0~\)RA 

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

. -

(MODELO ANEXO I\') 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

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

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

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

9854/99, que acrescemou 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 



PAR.\: 

Pr~feitura Municipal ~e Nova Cantu 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2014 

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

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

licitação, declarando ainda que pr_~~ncba todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante .legal 



Q 
( 

DECLAR!\.Cj.O DE ENTREGA DE DOCUlY1ENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇ_Ã..O) N° 014/2014 
EDITAL DE PREGÃ.O, na Forma. Preser..cbl ~o 01Jói2014 

/.< 

Ob,jeto: Aquisição d:: Combustível {ólc.:e diesel) p..ara atn st~cimento de máquinas e 
·---- -

caminhões. 

O SigiJ.at.í~TiO da presente d_edara que c me.m~o receb~u do licitador toda a 
documentação relativa- a iidta-çâ'&supramen•!iot~ada. 

Nov<i. Canr:.1,.Par;;;.n:l, 

-· 

.-

de de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
.-epresentame legai da empresa 

c,:dmbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO no 011/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisi~ão de Combustível 12ara 
abastecimento de Máguinas e Caminhões 

, 
(Oleo 

Diesel) - convênio Governo do Estado. 
VALOR ESTIMADO - R$-80.000~00 (Oitenta Mil 
Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA 

Visto: DATA· 

PARA: 

p 

ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

Rua Prof. João Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-=== PARANÁ==

cNPJ · 77.845.394/0001-03 

PLANO DE TRABALHO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU PR 

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICIPIO 
Município: jCNPJ: 

Nova Cantu J'77.845.394/0001-03 
Endereço: 

Rua Bahia, n° 85 - Centro 
UF: CEP: Telefone: 

PR 87.330-000 (44) 3527-1281 
r:onta Corrente: n° Banco: Agência: !Praça de Pagamento: 

11 .239-9 Banco do Brasil S.A. 2349-3 I Nova Cantu PR 
Responsãvel: CPF: 

~irton Antônio Agnolin 676.205.159-68 
tCI/Orgão Expedidor: !Cargo: !Função: 

f4.414.003-9 SSP-PR !Prefeito Municipal !Executivo 

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver) 
Nome: CPF ou CNPJ: 

Endereço: CEP: 

3. IDENTIFICAÇAO DO OBJETO 
Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes 
do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de: Dezenove Mil, 
Trezentos Cinquenta Metros (19,350) quilômetros. Os trechos a serem recuperados estão assim 
... istribuídos: 
-Assentamento José Arnaldo dos Santos, perfazendo 10,3 Km; 
-Assentamento Santo Rei , perfazendo 6,55 km, e 
- Estrada Balsa Nova, perfazendo 2,5 km. 

Rua B a hia , 85 - Centro - Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527- 1281 Fax 3527- 1 363 - E - mail pre fe itura@n o vacantu.pr .gov.br 

lllai'~-TIC.V~C~TitLI-PT-YC.V-br 
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4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARA NÁ ==-

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade que ocorreu no período de 
primavera/verão 2012/2013 no município de Nova Cantu PR, ocasionou graves problemas à 
trafegabilidade das estradas rurais. Também contribuiu para a degradação do solo e água, pelo 
processo erosivo e assoreamento de rios. 
Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às 
dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a 
capacidade de manutenção e recuperação destas estradas. 
Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro à Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento, através do Programa Estradas da Integração, Projeto Recuperação da 
Trafegabilidade de Estradas Rurais, para aquisição de óleo diesel, de modo que o município possa 
garantir o direito de ir e vir da população rural, do acesso à saúde, educação e abastecimento e do 

ansporte de insumos e safras agrícolas. 
Os trechos indicados para recuperação, com os serviços propostos, são prioritários por atender ao 
transporte escolar, constituírem linha de escoamento da pecuária de leite, safra agrícola e 
beneficiam um grande número de produtores. 

5. BENEFICIARIOS: 

Descrição N.0 Total (Diretos) 

1. Número de comunidades atendidas 3,0 

2. Número de agricultores 120,0 
-Comunidades atendidas: Assentamento Nova Jerusalem, Assentamento Jose Arnaldo dos Santos e 
Assentamento Santo Rei 

6. PLANO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB 

Especificação Valor Total Município SEAB Prazo de Execução 
R$/litro R$ R$ R$ 

Aquisição de 35.087,70 2,28 80.000,00 -0- 80.000,00 18 meses após a 
litros de óleo diesel publicação no DOE 

7. PLANO DE OBRAS - Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI 

Item Tipo de Serviço Un. Quant. Tipo de Máquina Horas 
01 Limpeza da camada vegetal km 19,35 Motoniveladora ou Carregadora Frontal 210,65 

02 
Regularização e abau lamento 

Km 19,35 Motoniveladora 59,30 
do leito 

03 
Construção ou reforma de 

Un 481,00 Carregadora Frontal e/ou similar 168,35 
lombadas 

04 
Construção ou reforma de 

Un 832,00 Carregadora Frontal e/ou similar 332,80 
sangradores I bigodes 

05 Caixas de retenção Un. 67,00 Carregadora Frontal e/ou similar 16,08 
06 Canais de drenagem M 1000,00 Carregadora Frontal e/ou similar 5,36 
07 Construção de bueiro Un 9,00 Retroescavadeira e/ou similar 18,00 

08 
Revestimento primário 

km 17,15 Carregadora Frontal e/ou Motoniveladora 1.515,91 
( cascalhamento) 

TOTAL 2.326,44 

Rua Bahia , 85 - Centro - N ova Cantu - PR 
Fone (44) 3527- 1 281 F ax 3527 - 1363 - E -mail prefeitura@novacantu .pr.gov.br 

~-17CIVéWCéWI7tLI-.PT-UCIV-.br 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇAO 

NO ATIVIDADE 

1 Processo de aquisição de combustível 
2 Execução dos serviços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==-

CNPJ · 77 .845.394/0001·03 

PERIODO DE EXECUÇAO/TRIMESTRAL 
10 20 30 40 so 
X 

X X X X . . - . -*Todas as at1v1dades serao objeto de f1scahzaçao da SEAB . 

19. METODOLOGIA DE EXECUÇAO 

so 

X 

Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada!, o cascalhamento e pequenas 
intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras. 

b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de 
famílias a serem atendidas, transporte escolar. 

c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais 

1 O. MONITORAMENTO E AVALIAÇAO 

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução 
Normativa TCE-PR 61/2011. 

11. DECLARAÇAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAÇAO DO PLANO DE 
TRABALHO 

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à 
cuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as 

prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a 
aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabil idade de Estradas Rurais. 

Cargo: Técnico I Emater 

Nome: Luiz Henrique de Souza 

N.0 Registro Cons. de Classe: PR-91.539/TD 

Local: Nova Cantu PR 

Data: Assinatura 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova C antu - P R 
Fone (44) 3527-128 1 Fax 3527- 1363- E-mail prefeit u ra@novacantu.pr.gov.br 

......,.......,....,._~~W/êirCêir~tLI-PT-g~W/-br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963-2013 

Eu fiaç6- f} wde i>~ ta :Jli6Wtia 
-==PARA NÁ==-

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

12. DECLARAÇAO DO MUNICIPIO 

Na qualidade de representante legal do MUNICIPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para 
os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 
com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a 
ransferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da 
União, na forma deste Plano de Trabalho. 

Cargo: Prefeito Municipal 

Nome: Airton Antônio Agnolin 

CPF: 676.205.159-68 

Local: Nova Cantu PR 

1uata: Assinatura 

13. PARECER TECNICO E APROVAÇAO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO) 

Cargo: Chefe do Núcleo da SEAB 

Nome: oão Ricardo Barbosa Risardo 

CPF: ~70.600.552-15 

Local: Campo Mourão PR 

Data: !Assinatura 

Cargo: Fiscal do Núcleo da SEAB 

Nome: Paulo Alessandro Agostini 

CPF: 943.876.309-06 

Local: Campo Mourão PR 

Data: !Assinatura 
. . . ' . (*) Na imposs1b1hdade do F1scal do Convemo ser o representante do DEAGRO no N.R., md1car outro servidor 

habilitado. 

R u a Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB~ 

Anexo 1 __ 
I. 

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL- RVI 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PR 

TRECHO 1: ASSENTAMENTO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS- Sub-trecho 1 

1. CONDIÇÕES DA ESTRADA: 

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com 
pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano; 
( x ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante 
todos os meses do ano; 
( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas 
adequadas de conservação. 

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO: 

- Coordenada inicial - UTM: 22J - 0338048 I 726.4779 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Coordenada final - UTM: 22J - 0336328 I 726.3664 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Comprimento: 6,2 Km 
- Largura atual e final a ser trabalhada: atual 6,0 metros, final 6,0 metros 

3. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS 

Item Detalhe (*) c M Un. Quant. Tipo de Máquina Horas 
Estimadas 

Limpeza da camada vegetal km 6,2 Motoniveladora + 
60,65 01 - - Pá carregadeira 

02 Regularização e abaulamento do - - km 4,2 Motoniveladora 17,80 
leito 

03 Lombadas X Un 66 Pá carregadeira 23,10 
04 Lombadas X Un 12 Pá carregadeira 4,20 
05 Bigodes/sanQradores X Un 61 Pá carregadeira 24,40 
06 Bigodes/sang radares X Un 71 Pá carregadeira 28,40 
07 Caixas de retenção X Un 25 Pá carregadeira 6,00 
08 Canais drenaQem X Un 1 Pá carregadeira 0,54 
09 Bueiros X Un 6 Escav. Hidraúlica 12,00 

Pá carregadeira + 

Revestimento primário Caminhão 
10 - - km 4,2 Basculante + 221,93 

( cascalhamento) Motoniveladora + 
RoloCompactador 

TOTAL 399,01 

1 

.... , 



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO- SEAB 5i 
*Construção (C) ou Manutenção (M). • ~ . . 

.<i-/ 
4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECH07 :/ 

• Comprimento: 4,2 km 
• Largura: 5,0 m 
• Espessura: O, 15 m 

• Coordenada de localização inicial- UTM: 22J- 0338048 I 726.4779 
• Coordenada de localização final- UTM: 22J- 0336328 I 726.3664 

• Coordenada de localização da cascalheira- UTM: 22J- 336491 I 726.6028 
• Cascalheira liberada IAP: Sim 
• Qualidade do Material: adequada 

• Distância Média de Transporte - DMT por trecho: 2,20 km 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO: 
• ( 4 ) Bueiros de 0,40 m - ( 8 ) tubos 

• ( 2) Bueiros de 0,80 m - ( 10) tubos 

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou 
valas laterais com pavimentação) 

Ponto Localização Un. Quantidade Material Coordenadas 
01 no km 0,40 1,0 8,0 Manilhas 0,40 m 337718 725.4973 
02 no km 1,20 1 ,O 8,0 Manilhas 0,40 m 337323 726.5542 
03 no km 1,80 1,0 8,0 Manilhas 0,40 m 336922 726.5972 
04 no km 2,60 1 ,O 8,0 Manilhas 0,40 m 336167 726.5949 
05 no km 2,60 1 ,O 10,0 Manilhas 0,80 m 336167 726.5949 
06 no km 6,20 1 ,O 10,0 Manilhas 0,80 m 336325 725.3715 

7. Serviços Complementares, relatar se necessário: 

- O município deverá providenciar junto aos produtores rurais a remoção e retirada de cercas das 
propriedades, benfeitorias, lavouras, bem como a sinalização das obras e serviços; 

- Trechos iniciais de estradas secundárias ou carreadores com influência na estrada também 
deverão receber obras de recuperação, ou seja, construir lombadas, caixas de retenção/bigodes, 
entre outros, em uma distância mínima de 100 mt; 

- Propriedades lindeiras com problemas de conservação de solos devem ser adequadas para que o 
processo erosivo não comprometa as obras de recuperação da estrada. O proprietário deverá 
construir curvas em nível (bases largas), caixas de retenção, encabeçar as curvas aos bigodes; 

8. Mapa de Localização do Trecho (anexo): 

Data: 03/06/2013 

Técnico Responsável: Luiz Henrique oliveira Souza 
CREA: PR - 91 .539/TD 

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura): 

2 



Anexo 1 

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL- RVI 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PR 

TRECHO 2: ASSENTAMENTO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS - Sub-trecho 2 

2. CONDIÇÕES DA ESTRADA: 

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com 
pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano; 
( x ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante 
todos os meses do ano; 

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas 
adequadas de conservação. 

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO: 

- Coordenada inicial - UTM: 22J - 0336466 I 726.3635 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Coordenada final - UTM: 22J - 0337934 I 726.0742 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Comprimento: 4,1 Km 
- Largura atual e final a ser trabalhada: atual 6,0 metros, final 6,0 metros 

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS 

Item Detalhe (*) c M Un. Quant. Tipo de Máquina Horas 
Estimadas 

01 Limpeza da camada vegetal km 4,1 Motoniveladora+ 
40,11 - -

Pá carregadeira 

02 
Regularização e abaulamento do - - km 4,1 Motoniveladora 11,77 leito 

03 Lombadas X Un 72 Pá carregadeira 25,20 
04 Lombadas X Un 15 Pá carregadeira 5,25 
05 Bigodes/sanÇJradores X Un 94 Pá carregadeira 37,60 
06 Bigodes/sanÇJradores X Un 16 Pá carregadeira 6,40 
07 Caixas de retenção X Un 21 Pá carregadeira 5,04 
08 Canais drenaÇJem X Un 8 Pá carregadeira 3,21 
09 Bueiros X Un 2 Escav. Hidraúlica 4,00 

Pá carregadeira + 

Revestimento primário Caminhão 
10 - - km 4,1 Basculante + 353,41 

( cascalhamento) Motoniveladora + 
RoloCompactador 

TOTAL 491,99 -* Construção (C) ou Manutençao (M). 
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO ..... SE_iJ-

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA0 d Ho:. 
• Comprimento: 4,1 km c 

• Largura: 5,0 m 

• Espessura: O, 15 m 

• Coordenada de localização inicial - UTM: 22J - 0336466 I 726.3635 
• Coordenada de localização final - UTM: 22J- 0337934 I 726.0742 

• Coordenada de localização da cascalheira- UTM: 22J- 336491 I 726.6028 
• Cascalheira liberada IAP: Sim 

• Qualidade do Material: adequada 

• Distância Média de Transporte- DMT por trecho: 6,50 km 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO: 

• ( 1 ) Bueiros de 0,40 m - ( 10) tubos 
• ( 2) Bueiros de 0,40 m - ( 8) tubos 

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou 
valas laterais com pavimentação) 

Ponto Localização Un. Quantidade Material Coordenadas 
01 no km 2,30 1,0 10 Manilhas 0,40 m 337679 726.2138 
02 no km 3,40 1,0 8,0 Manilhas 0,40 m 337506 726.1 243 
03 no km 3,80 1,0 8,0 Manilhas 0,40 m 337696 726.0992 

7. Serviços Complementares, relatar se necessário: 

- O município deverá providenciar junto aos produtores rurais a remoção e retirada de cercas das 
propriedades, benfeitorias, lavouras, bem como a sinalização das obras e serviços; 

- Trechos iniciais de estradas secundárias ou carreadores com influência na estrada também 
deverão receber obras de recuperação, ou seja, construir lombadas, caixas de retenção/bigodes, 
entre outros, em uma distância mínima de 100 mt; 

- Propriedades lindeiras com problemas de conservação de solos devem ser adequadas para que o 
processo erosivo não comprometa as obras de recuperação da estrada. O proprietário deverá 
construir curvas em nível (bases largas), caixas de retenção, encabeçar as curvas aos bigodes; 

8. Mapa de Localização do Trecho (anexo): 

Data: 03/06/2013 

Técnico Responsável : Luiz Henrique oliveira Souza 
CREA: PR - 91.539/TD 

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura): 

4 



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTq < SE~Z 

Anexo 1 --· --;y· -1 l.. 
o~.- . 
~ RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL- RVI 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PR 

TRECHO 3: ASSENTAMENTO SANTO REI - Sub-trecho 1 

3. CONDIÇÕES DA ESTRADA: 

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com 
pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano; 
( x ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante 
todos os meses do ano; 
( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas 
adequadas de conservação. 

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO: 

- Coordenada inicial - UTM: 22J - 0347314 I 727.3551 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Coordenada final - UTM: 22J - 0344525 I 727.6859 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Comprimento: 4,6 Km 

- Largura atual e final a ser trabalhada: atual 8,0 metros, final 8,0 metros 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS 

Horas Item Detalhe (*) c M Un. Quant. Tipo de Máquina 
Estimadas 

Limpeza da camada vegetal km 4,60 Motoniveladora + 60,00 01 - - Pá carregadeira 

02 
Regularização e abaulamento do - - km 4,60 Motoniveladora 15,84 
leito 

03 Lombadas X Un 175,00 Pá carregadeira 61,25 
04 Bigodes/sangradores X Un 350,00 Pá carregadeira 140,00 
05 Caixas de retenção X Un 6,00 Pá carregadeira 1,44 
06 Bueiros X Un 1,00 Pá carregadeira 2,00 

Pá carregadeira + 

Revestimento primário Caminhão 
07 - - km 4,60 Basculante + 586,21 

( cascalhamento) Motoniveladora + 
RoloCompactador 

TOTAL 866,74 
* Construção (C) ou Manutenção (M). 
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB (;3 - -· -

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TREC'= -;31 
• Comprimento: 4,6 km 
• Largura: 6,0 m 
• Espessura: O, 15 m 

• Coordenada de localização inicial- UTM: 22J - 0347314 /727.3551 
• Coordenada de localização final - UTM: 22J - 0344525 / 727.6859 
• Coordenada de localização da cascalheira - UTM: 22J - 340894 I 727.1550 
• Cascalheira liberada IAP: Sim 

• Qualidade do Material: adequada 
• Distância Média de Transporte- DMT por trecho: 9,30 km 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO: 
• ( 1 ) Bueiros de 0,40 m - ( 10 ) tubos 

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou 
valas laterais com pavimentação) 

Ponto Localização Un. Quantidade Material Coordenadas 
01 no km 4,2 Un. 8,0 Manilha 0,40 m 344906 727.6531 
- - - - - - -

7. Serviços Complementares, relatar se necessário: 

- O município deverá providenciar junto aos produtores rurais a remoção e retirada de cercas das 
propriedades, benfeitorias, lavouras, bem como a sinalização das obras e serviços; 

- Trechos iniciais de estradas secundárias ou carreadores com influência na estrada também 
deverão receber obras de recuperação, ou seja, construir lombadas, caixas de retenção/bigodes, 
entre outros, em uma distância mínima de 100 mt; 

- Propriedades lindeiras com problemas de conservação de solos devem ser adequadas para que o 
processo erosivo não comprometa as obras de recuperação da estrada. O proprietário deverá 
construir curvas em nível (bases largas), caixas de retenção, encabeçar as curvas aos bigodes; 

8. Mapa de Localização do Trecho (anexo): 

Data: 03/06/2013 

Técnico Responsável: Luiz Henrique oliveira Souza 
CREA: PR- 91 .539/TD 

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura): 

6 
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Anexo1 ,J y 
RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL- RVI 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PR 

TRECHO 4: ASSENTAMENTO SANTO REI - Sub-trecho 2 

4. CONDIÇÕES DA ESTRADA: 

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com 
pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano; 
( x ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante 
todos os meses do ano; 

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas 
adequadas de conservação. 

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO: 

- Coordenada inicial- UTM: 22J- 0346810 I 727.4867 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Coordenada final- UTM: 22J- 0345923 I 727.3133 (se possível identificar ponto 
referência) 

- Comprimento: 1,95 Km 

- Largura atual e final a ser trabalhada: atual 8,0 metros, final 8,0 metros 

6. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS 

Detalhe(*) c M Un. Quant. Tipo de Máquina Horas Item 
Estimadas 

Limpeza da camada vegetal km 1,95 Motoniveladora + 
25,43 01 - -

Pá carregadeira 

02 Regularização e abaulamento do - - km 1,95 Motoniveladora 6,72 leito 
03 Lombadas X Un 78,00 Pá carregadeira 23,80 
04 Bigodes/sang radores X Un 150,00 Pá carregadeira 60,00 
05 Caixas de reten_ç_ão X Un 5,00 Pá carregadeira 1,20 

Pá carregadeira + 

Revestimento primário Caminhão 
06 - - km 1,95 Basculante + 186,19 

( cascalhamento) Motoniveladora + 
RoloCom_Eactador 

TOTAL 303,34 
- -* Construçao (C) ou Manutençao (M). 
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4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O ~E"'CHQ ; 
• Comprimento: 1,95 km 

• Largura: 6 ,0 m 

• Espessura: O, 15 m 

• Coordenada de localização inicial - UTM: 22J - 0346810/727.4867 

• Coordenada de localização final- UTM: 22J - 0345923 / 727.3133 

• Coordenada de localização da cascalheira - UTM: 22J - 340894 / 727.1550 

• Cascalheira liberada IAP: Sim 

• Qualidade do Material: adequada 

• Distância Média de Transporte- DMT por trecho: 7,80 km 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO: 

• Sem necessidade 

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou 
valas laterais com pavimentação) 

Ponto Localização Un. Quantidade Material Coordenadas 
- - - - - - -
- - - - - - -

7. Serviços Complementares, relatar se necessário: 

- O município deverá providenciar junto aos produtores rurais a remoção e retirada de cercas das 
propriedades, benfeitorias, lavouras, bem como a sinalização das obras e serviços; 

- Trechos iniciais de estradas secundárias ou carreadores com influência na estrada também 
deverão receber obras de recuperação, ou seja, construir lombadas, caixas de retenção/bigodes, 
entre outros, em uma distância mínima de 100 mt; 

- Propriedades lindeiras com problemas de conservação de solos devem ser adequadas para que o 
processo erosivo não comprometa as obras de recuperação da estrada. O proprietário deverá 
construir curvas em nível (bases largas), caixas de retenção, encabeçar as curvas aos bigodes; 

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar): 

Data: 03/06/2013 

Técnico Responsável: Luiz Henrique oliveira Souza 
CREA: PR- 91.539/TD 

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura): 
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB .J_ -
Anexo1 :~ 

RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL- RVI 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PR 

TRECHO 5: ESTRADA BALSA NOVA 

5. CONDIÇÕES DA ESTRADA: 

( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com 
pontos críticos que não permitem o tráfego continuo durante todos os meses do ano; 
( x ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego continuo durante 
todos os meses do ano; 

( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas 
adequadas de conservação. 

2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO: 

- Coordenada inicial - UTM: 

- Coordenada f inal - UTM: 

- Comprimento: 2,5 Km 

22J- 341707 /726.9405; 

22J - 0342276 I 726.7334 

- Largura atual e final a ser trabalhada: atual 6,0 metros, final 6,0 metros 

7. SOLUÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS 

Item Detalhe(*) c M Un. Quant. Tipo de Máquina 

Limpeza da camada vegetal km 2,5 Motoniveladora + 01 - - Pá carregadeira 

02 Regularização e abaulamento do 
- - km 2,5 Motoniveladora 

leito 
03 Lombadas X Un 73 Pá carregadeira 
04 Bigodes/sanqradores X Un 90 Pá carregadeira 
05 Caixas de retenção X Un 10 Pá carregadeira 
06 Canais drenaqem X Un 3 Pá carregadeira 

Pá carregadeira + 

Revestimento primário Caminhão 
07 - - km 2,5 Basculante + 

( cascalhamento) Motoniveladora + 
RoloCompactador 

TOTAL 
-* Construção (C) ou Manutençao (M). 
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Horas 
Estimadas 

24,46 

7,1 8 

25,55 
36,00 
2,40 
1,61 

168,17 

265,36 
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4. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA~ TR~ 
• Comprimento: 2,5 km 

• Largura: 5,0 m 

• Espessura: O, 15 m 

• Coordenada de localização inicial- UTM: 22J- 341707/726.9405 

• Coordenada de localização final - UTM: 22J- 0342276/726.733 

• Coordenada de localização da cascalheira- UTM: 22J- 340894 /727.1550 
• Cascalheira liberada IAP: Sim 

• Qualidade do Material: adequada 

• Distância Média de Transporte - DMT por trecho: 3,85 km 

5. SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE DRENAGEM PROPOSTAS PARA O TRECHO: 

• Sem necessidade 

6. RELAÇÃO DE MATERIAL E PONTOS DE LOCALIZAÇÃO (somente em caso de bueiros ou 
valas laterais com pavimentação) 

Ponto Localização Un. Quantidade Material Coordenadas 
- - - - - - -
- - - - - - -

7. Serviços Complementares, relatar se necessário: 

- O município deverá providenciar junto aos produtores rurais a remoção e retirada de cercas das 
propriedades, benfeitorias, lavouras, bem como a sinalização das obras e serviços; 

- Trechos iniciais de estradas secundárias ou carreadores com influência na estrada também 
deverão receber obras de recuperação, ou seja, construir lombadas, caixas de retenção/bigodes, 
entre outros, em uma distância mínima de 100 mt; 

- Propriedades lindeiras com problemas de conservação de solos devem ser adequadas para que o 
processo erosivo não comprometa as obras de recuperação da estrada. O proprietário deverá 
construir curvas em nível (bases largas), caixas de retenção, encabeçar as curvas aos bigodes; 

8. Mapa de Localização do Trecho (anexar): 

Data: 03/06/2013 

Técnico Responsável: Luiz Henrique Oliveira Souza 
CREA: PR - 91.539/TD 

De acordo do Supervisor do EMATER-PR (nome e assinatura): 
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CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO 

MUNICÍPIO: Nova Cantu PR 

TRECHO: 

Extensão: 

Assentamento José Arnaldo dos Santos 

4,1 Km 

Início: Lat: 322901 ,7 L Long: 7327114,5 s 
Final: Lat: 324491 ,1 L Long: 7323824,7 S 

Cascalheira: Distância da mina de casca lho até o inicio da obra: 6,5 km 

~ 
Trecho a se r 
trabalhado Sanga 

Cascalheira 
Coordenadas: 

Lat: 

Long: 

Carreador 

-------- ___ ---. cont ribuinte 
Carreador 

cont ribuinte 
' ' I ,... 

Téc. Agrop. Luiz Henrique de Souza 

CREA: PR/ 91539-TD 

Nova Cantu 

7,0 km 

• 
~· 

~~ ~'• I 

~ -. 
.~~ 
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Casca lheira 
Coordenadas: 

Lat: 

Long: 

Carreado r 
contribuinte 

Trecho a ser ~ 
traba lhado 

ga 

Sanga 

CROQUIS DE LOC.-.... IZAÇÃO 

MUNICÍPIO: Nova Cantu PR 

TRECHO: 

Extensão: 

Início: Lat: 

Final: Lat: 

Assentamento José Arnaldo dos Santos 

6,2 Km 

322901,7 L Long: 7327114,5 S 

324491,1 L Long: 7323824,7 s 
Cascalheira: Distância mina de cascalho até o inicio da obra: 2,25 km 

~ . .,... 
~. 

Téc. Agrop. Luiz Henrique de Souza 

CREA: PR/ 91539-TD 



CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO 

MUNICÍPIO: Nova Cantu PR 

TRECHO: Estrada Balsa Nova 

Extensão: 

Início: 

Final: 

Lat: 

Lat: 

2,5 Km 

341707 Long: 

342276 Long: 

7.269.405 

7.267.334 

Cascalheira: Distância mina de casca lho até o inicio da obra: 3,85 km 

UTM:22J -7271550 

Rod. Vassílio Boiko 

Campina da 
Lagoa 

Téc. Agrop. Luiz Henrique de Souza 

CREA: PR/ 91539-TD 

Assent. 
Nova 
Jerusalem 

...._ ~ -:·.; '-'/ 
~ 



CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO 

MUNICÍP Nova Cantu PR 
TRECHO: Assentamento Santo Rei - Sub-trecho 01 

Extensão: 4,6 Km 

Início: Lat: 347314 Long: 7.273.551 

Final: Lat: 344525 Long: 7.276.859 

Cascalheir Distância mina de cascalho até o inicio da obra: 9,3 km 

TRECHO: 

Extensão: 

Início: Lat: 

Final: Lat: 

Assentamento Santo Rei - Sub-trecho 02 

1,95 Km 

346810 Long: 

345923 Long: 

7.274.867 

7.273.133 

Cascalheir Distância mina de cascalho até o inicio da obra : 9,3 km 

Coordenada de localização da cascalheira: 
I Cascalheira I UTM: 22J - 340894 

- UTM:22J -7271550 

I Nova Cantu I 

Téc. Agrop. Luiz Henrique de Souza 

CREA: PR/ 91539-TD 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE . d" Z 

NOVA CANTUY -~~ 
1963-2013 

fu g~ flwtte ~e6ta ~Wtia 
~PARANÁ~ # 

CNPJ • 77.845.394/0001·03 

PORTARIA N°. 001/2014 

SÚMULA: ~ 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 Martin Krupek, em 02 de janeiro de 2014. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 
.,.n,.n•.t ... ,.../;:ar~,...,.., •-nr _IJIJI/_ br 



PREFEITURA MUNICIPA 

NOVACAN 
1963-2013 

Eu fi~ ffwde ;[)~ta !JlijWda CNPJ · 77.845.394/0001·03 

PORTARIA No. 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 no 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1°. - Designar o Servidor VANDERLEI ESSER, p01iador 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 alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do 

Prefeito Municipal 

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

WIII'IN.nallacantu.pr.gall.br 


