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

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

E-mail: pmncantu@hormail.com ou pmncamuía)ig.com.br 

IIOMOLOGAÇ'ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n• 016/2015 - Edital de Pregão, na forma 
presencial n• 006/2015, para aquisição de Itens para Cesta de Páscoa, conforme especificação no Ed1tal. 

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

LOTE N° 01 

ITEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO 

TODOS ......... Aquisição de Itens 

para Cesta de Páscoa 

VENCEDOR VALOR 

J B SUPERMERCADO L TDA TOTAL 
CNPJ 08.748.891/0001-70 R$-30.3 84,00 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Abril de 2.015. 

PUBLICADO EM o.b' I o< io2-0/~. 
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, 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 7"?.845.394/000'1-03 

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

E-mail: pmncruill!@hotmail.com ou pmncantu@ig,_com.br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Li citatório n° O 16/2015, Edital de Pregão, na F onna Presencial 11° 006/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 31 de 

Março de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Abril de 2.015 . 

' l 

L \ÀJ '--'- 6 ) --
OAB-PR no 4. 8 

Assessor J uridico 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

-·---------'====================================================i'Ên=i\fõiff!'X'BiiJBi'C?\ttB'''''''''''"'"'''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''"''''''"'""''''''"'"'''''''"''''''' 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 00612015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, torna publica a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa JB SUPERMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n• 08.748.891/0001-70, conforme segue: 
LOTE N•OJ -

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário I Total 
OI 400 pcts. Açucar (oct. 05 kgs) R$-7,50 R$-3 000,00 
02 400 pcts. Arroz (05 kgs) R$-9,92 R$-3. 968,00 
03 400 Un. Azeitona R$-2,73 R$-1 .092,00 
04 400 pcts. Café R$-5,82 R$-2.328.00 
05 400 Un. Champag_ne R$-4.90 R$- i.960,00 
06 400 pcts. Chocolate BIS R$-3,54 R$-1.146.00 
07 400 pcts. Chocolate em pó R$-4,20 R$-1.680,00 
08 400 Un. Creme de leite R$-1,89 R$- 756,00 
09 400 Un. Extrato de tomate R$-2,12 R$- 848,00 
10 400 octs. Farinha de trigo (0 I kg) R$-2.01 R$- 804.00 
li 400 pcts. Farofa temperada R$-3.21 R$-1 ,284.00 
12 400 pcts. Fei jão (0 I kg) R$-4,55 R$-1 820.00 
13 400 Un. Gelatina R$-0,63 R$- 252,00 
14 400 Un. Goiabada R$-3,50 R$- 1.400,00 
15 400 Un. Leite condensado R$-2.83 R$-1. 132.00 
16 <!00 pcts. Macarrão R$-3.64 R$-1.456,00 
17 400 Un. Maionese R$-1 ,15 R$- 460,00 
18 400 Un. 01eo de soja R$-2,99 R$-1.196,00 
19 400 Un. Pêssego em calda R$-5,07 R$-2.028,00 
20 400 pcts. Pirulito R$-2,69 R$-1.076,00 
21 400 Un. Pudim R$-1 ,07 R$- 428.00 

Total R$-30.384.00 
. . -Comumca outrossim, que a com1ssão de hc1taçao dara ViStas ao respectivo processo licJtatono, a quem se smta pre;ud1cada . 

Comissão de Licitá"ções: 

PU 

JO 

EDIC 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Março de 2.015 

rit 1\1 03 uJt; fo*JIS . 

--:-;-;;;~~ o0 ./Y7·~f 
!}_0.)6". 

RE~PONSAJEL __ ~.Ç~\~--~~=j 



Prefeitura Municipal de Nova 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 016/2015 

PREGÃO, na forma presencial n° 006/2015 

Às 08:00 hs (oito) do dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de itens para Cesta de Páscoa 
(Funcionários), em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a 
sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
participante a empresa: 

JB SUPERMERCADO LTDA 
CNPJ -08.748.891/0001-70 

EkiPRESA I CNP J 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° OI e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTEN°01-
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário I Total 

01 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) R$-7,50 R$-3.000,00 
02 400 pcts. Arroz_(05 ~ R$-9,92 R$-3.968,00 
03 400 Un. Azeitona R$-2,73 R$-1.092,00 
04 400 pcts. Café R$-5,82 R$-2.328,00 
05 400 Un. Champagne R$-4,90 R$-1. 960,00 
06 400 pcts. Chocolate BIS R$-3,54 R$-1.146,00 
07 400 pcts. Chocolate em pó R$-4,20 R$-1.680,00 
08 400 Un. Creme de leite R$-1,89 R$- 756,00 
09 400 Un. Extrato de tomate R$··2,12 R$- 848,00 
10 400 pcts. Farinha de trigo (O 1 kg) R$-2,01 R$- 804,00 
11 400 pcts. Farofatem~erada R$-3,21 R$-1 ,284,00 
12 400 pcts. Feijão (01 kg) R$-4,55 R$-1.820,00 
13 400 Un. Gelatina R$-0,63 R$- 252,00 
14 400 Un. Goiabada R$-3,50 R$-1.400,00 
15 400 Un. Leite condensado R$··2,83 R$-1.132,00 
16 400 pcts. Macarrão R$-3,64 R$-1.456,00 
17 400 Un. Maionese R$-1, 15 R$- 460,00 
18 400 Un. Oleo de soja R$-2,99 R$··1. 196,00 
19 400 Un. Pêssego em calda R$-5,07 R$-2.028,00 
20 400 pcts. Pirulito R$-2,69 R$-1.076,00 
21 400 Un. Pudim R$-1,07 R$- 428,00 

Total R$-30.384,00 



,____ -------In-rcrõ·ü:s"'~,=~~'tã~'''"~"'ab'~rt=~=;~::=ctü'''e~~~rü=p=~====~c;~t~=~=a=ü==a===a=ü~'~'~e~t~Çãü''''d~= ==q~aí'iir~=~çã'ü''''a=~===== 

participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE 01 - no Valor Total de R$-30.384,00 (Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro 
Reais): a empresa: JB SUPERMERCADO L TDA, Inscrito no CNPJ sob o 11° 

08.748.891/0001-70; 

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

Nova Cantu, Paraná, 31 de Março de 2.01 5. 

) 
Equipe de Apoio: 



JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001 -70 - Fone (044) 3527-1334- Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborqio@hotmail. com 

PROCESSO LICITATORIO No 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 
ABERTURA: 31/MARÇ0/2015 HORÁRIO: A Partir das 08:00 Horas 

LOTE N° 01 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO R$ UNIT. R$ TOTAL 

01 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kg) 
02 400 pcts. Arroz (05 kg) 
03 400 Un. Azeitona 
04 400 pcts. Café 
05 400 Un. Champagne 
06 400 pcts. Chocolate BIS 
07 400 pcts. Chocolate em pó , r--{.1 

08 400 Un. Creme de leite 
09 400 Un. Extrato de tomate 
lO 400 pcts. Farinha de trigo (01 kg) 
11 400 pcts. Farofa temperada 
12 400 pcts. Feijão (O I kg) 
13 400 Un. Gelatina 
14 400 Un. Goiabada 
15 400 Un. Leite condensado 
16 400 pcts. Macarrão 
17 400 Un. Maionese 
18 400 Un. Oleo de soja 
19 400 Un. Pêssego em calda 
20 400 pcts. Pirulito 
2 1 400 Un. Pudim 

J. B. SUPERMERCADO LTDA 
f!NPI 0? 7 !18.891 /OOIJ!-7!' 

7,50 3.000,00 
9,92 3.968,00 
2,73 1.092,00 

J 5,82 2.328,00 

' 4,90 1.960,00 
3,54 1.416,00 

J 4,20 1.680,00 
1,89 756,00 
2,12 848,00 
2,01 804,00 

I 3,21 1.284,00 
I 4,55 1.820,00 

0,63 252,00 
3,50 1.400,00 
2,83 1.132,00 
3,64 1.456,00 
1,15 460,00 
2,99 1.196,00 
5,07 2.028,00 
2,69 1.076,00 
1,07 428,00 

Total 30.384,00 

NOVA CANTU, 31 MARÇO 2015; 

1--

1-
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:mol'2o1s Ccrnprovante de lnscriç~c e de Situaç~c Cacl.astral - lrnpres::.ão 

~~Receita Federal 

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.748.891/0001-70 
MATRIZ 

AOM E EMPRESARIAL. 

J. B. SUPERMERCADO L TOA - ME 

COMPROVANTE DE INSCRICÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTR~AL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPERMERCADO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

27/03/2007 

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos al imentícios
supermercados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓM ICAS SECUNDARIAS 

47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.23-7-00- Comércio varejista de bebidas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.81 -4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JOSEJACIR@UOL.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ......... 

NÚMERO 

740 

MUNIOfPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

(44) 3527-1334/ (44) 3575-1272 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇI'.O CADASTRAL 

27/03/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

"*****" 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 201 4. 

Emitido no dia 27/03/2015 às 13:57:27 (data e hora de Brasília). 

: Consulta QSA I Capital Social • 
l-·-·-···--······-···-··········-················--··········-··.J 

r:ttp:l/www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001-70- Fone (044) 3527-1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborgio@hotmail.com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em 31 de Março de 2015. 

I. B. ur'i::.,iijif TD. 
NPJ O 748 891/0001 7r 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 08.748.891/0001-70 - Fone (044) 3527-1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mai l: smborqio@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu 31 de Março de 2015; 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001-70 - Fone (044) 3527-1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborgio@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu 31 de Março de 2015 ; 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

r 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001-70 - Fone (044) 3527-1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborgio@hotmail. com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu 31 de Março de 2015; 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001 -70 - Fone (044) 3527·1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborgio@hotmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu 31 de Março de 2015; 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

,-s SuPf~o f.m 
'~NPJ 08.'748.891/ OCD -7 



JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU n° 740- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 08.748.891/0001-70 - Fone (044) 3527-1334 - Fone (044) 3527-1124 
E-mail: smborgio@hotmail.com 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

Objeto: Aquisição de Itens para Cesta de Páscoa. 

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

Nova Canto, Paraná, __ ...:3~1~----!d:=..::e:.....__----=.M=a.:...;rC:..:O~- de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



27í03/2015 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0874889110001 -70 

Razão Social: J B SUPERMERCADO LTDA 
Nome fantasia : SUPERMERCADO BORGIO 

Endereço: AV CANTU 740 I CENTRO I NOVA CAI''HU I PR I 87330 -000 

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

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

Val idade: 14/03/2015 a 12/04/2015 

Certificação Número: 2015031406152251813424 

Informação obtida em 27/03/2015, às 13:56:57. 

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

" 

l:ttps:l/wv.rw .sifge.ca!xa.gov .briEmpresaiCrfiCrf/F geC F Slmprim irPapel.asp?V AR PessoaM atriz"' 143683"13&\IAR Pessoa.: '143683> :?.'!.V AR Ut.o PR&VAR lns. . 111 



27í03/2015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do B rasi I 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: J. B. SUPERMERCADO LTDA- ME 
CNPJ: 08.748.891/0001-70 

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 

Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei r~ 5.172, de 25 

de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos , 
ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão 
judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal. 

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 e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ·11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à ve1ificação de sua aLrtenticidade na lntemet, nos 
endereços< http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 10:11:28 do dia 11/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/05/2015. 
Código de controle da certidão: DDFB.5E5C.43F8.4722 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

" 

http://Y..'YIIN .receita. fazenda.gov .br /.A,pl icacoes/ATSPOIC ertidao/C N DC cnj untaSegViaiResultadoSeg'Ji ê:.<35p?Origem"' 1/..>.Ti pCF 1 &N I" 08 7 48891 OL'\0170&Sen . . - 1 /"1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME {MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 08 . 748.891/0001-70 
Certidão n° : 83839274/2015 
Expedição: 02/03/2015, às 08:42:50 
Validade: 28/08/2015 - 180 {cento e o i tenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que J. B . SUPERHERCADO L'l'DA - ME (MA'l'RIZ E F'ILIAIS), 

inscrito(a ) no CNPJ sob o n° 08.748.891/0001-70, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 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 es tabe lecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condi c i ona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne t (ht tp ://www.tst.jus .b r) 
Certidão emit ida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO 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 trans i tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de aco r dos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



GO\/EP.I\:0 00 ESTI~OO 
hc.M1orla ca lla:•~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 013019177-49 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.748.891/0001-70 
Nome: J B SUPERMERCADO L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou 
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 

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

Página 1 de 1 

Válida até 26/05/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
WWW. f~-~nda,pL.Q..OV. b( 

Emitido via Internet Pública (2710312015 13:59:39) 
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CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE 
SUPERMERCADO L TDA. 

Pelo presente -ir1strumento, e na ~~íbor forma de cÍi~eito, os ab~ix-;--- --- ·-· .. 
assinados: 

JUAREZ BORGIO, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 
22 de novembro de 1956, em Concórdia, Estado de Santa Catarina, empresário, 
residente e domiciliado em Nova Cantu Paraná, à Avenida Cantu, 723, Centro, CEP 
87330-000, portador da Identi~ade 1.590.0 15, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná, e do CPF. 326.960.609-59; -
LINO BORGIO, brasileiro, viuvo, nascido em 15 de setembro de 1929, em Erechim, 
Estado do Rio Grande do Sul, empresário, residente e domiciliado em Nova Cantu -
Paraná, à Rua Projetada, s/n CEP 87330-000, portador da Identidade n° 719.094-8, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, e do CPF 022.221.249-72; 
~f?ste ato, constituem um~ so~iedaq~ emp;resar~-~ li!J)_i~_ada, qu~ se regerá_ p~Lqs ~rl;jgQ~- ---- ---
1052 a 1087 da Lei 10426 mediante as seguintes cláusulas : 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de J. B. 
SUPERMERCADO LTDA, e terá sede e domicílio na Avenida Cantu, n. 740, Centro, 
em Nova Cantu - Paraná, CEP 87330-000, conforme Art 997, II, do Código Civil2002 . 

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital social será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
dividido em 40.000 (quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
integralizadas, neste ato ·em moeda corrente do País, e distribuídas proporcionalmente 
entre os sócios, de acordo com o Art. 997, III, CC/2002 e Art. 1.055, CC/2002: 

Sócio 
JUAREZ BORGIO 
LINOBORQIO 

Quotas 
20.000 

___ ).Q,QOO ___ . 
40.000 

Valor R$ 
20.000,00 
20.000 00 ---·-- - ---·----~----- - "-
40.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social será o Comércio varejista de gêneros 
alimentícios, alumínios, confecções, produtos de limpeza, materiais de construção, 
bebidas, refrigerantes, perfumarias, artigos de armarinhos e comercio varejista de gás 
liquefeito de petróleo. 

.--
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CONTRA TO SOCIAL DA SOCIEDAD.E 
SUPERMERCADO LTDA. 

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 02 de abril de 2007, 
o prazo de duração é indeterminado, conforme Art. 997, II, CC/2002 . 

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço , direito de preferência para sua aquisição se posta à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos 
tennos do art. 1.056, art. 1 .057, CC/2002. 

CT .A USTJT__,_A SEXTA: A respons<tbilidade de cada sócio é !·estrit2. 2.0 v2lor de ~u2..s 

quotas, mas todos respondem, solidariamente, pela integração do Capital social, nos 
termos do artigo 1052 . 

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao socto JUAREZ 
BORGIO, de gerir e administrar os negócios da sociedade representando o at1 v o e 
passivo judicial e extrajudicial, perante os órgão públicos, estabelecimento financeiro, 
entidades privadas de terceiros, bem como prática demais atos necessários a execução 
dos objetivos ou a defesa dos interesses da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio de acordo com 
artigos 997, VI, 1.0 13, 1 .O 15, 1.064, Código Civil/2002. 

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exerci cio social, em 3! de dezembro, c 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, de 
acordo com o art. 1.065, CC/2002. 

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios, em reunião, deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o 
caso, e qualquer outro assunto constante de ordem do dia confom1e arts. 1.071 e 1.072 § 
2a e art. 1 .078, CC/2002. 

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual ass inada por todos os sócios. 

\ /f) 
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CONTRA TO SOCIAL DA SOCIEDAD,E EMPRES 
SUPERMERCADO LTDA. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore", previamente combinado, observado as 
disposições regulamentares pertinentes, que será i evada a conta de DESPESAS · 
GERAIS . 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sacio, a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Os herdeiros 
do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não 
havendo interesse em participar da sociedade, o sócio remanescente pagará aos herdeiros 
o resultado dos haveres do sódo falecido, regularmente apw-ados em balanço especial 
no dia do evento, no prazo de até 12 (doze) meses, atualizado monetariamente pelo 
TJLP, contados da data da apuração. 

Parágrafo P rimeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio de acordo com o art. I .028 e art. 1.031 , 
CC/2002 . 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de 
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, pec\.tlato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema fmanceiro nacional, contra nonnas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com art. 1.011 , § 1°, 
CC/2002. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Em qualquer época, por decisão unamme dos 
sócios, a sociedade poderá, nos casos previstos em lei, e neste contrato social. Aumentar 
o seu capital, respeitando a proporção das quotás sóciais de cada sócio. 

CLAUSULA DECIMA QUINJ' A: À sociedade se dissolverá por deiiberaçao da 
maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, 
renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão 
judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas 
quotas sociais. 
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será 
indicado, na época, pelos sócios remanescentes e. não havendo consenso, será designado 

i judicialmente. 

I 
· ! CLAUSULA DECIMA SETIMA: Os casos omissos ao presente instrumento serão 

resolvidos pelas leis em vigor. 
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CLAUSULA DECIMA OITAVA: Os sócios declaram para efeito de enquadramento 
como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que o valor da receita bruta anual não 
excederá no ano de sua constituição, o limite fixado no inciso li, do Ali. 2° da Lei 
Federal 9.841 ele 05/l0/1999, e· que a empresa não se enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relacionados no art. Ju daqueia Lei. 

CLAUSULA DECIMA NONA: tica eleito o fórum da comarca de Iretama. para o 
exercício c o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o 
presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, que é assinado pelas 
partes, e na presença de 02 (duas) testemunhas, para os devidos efeitos. 

TESTEMUNHAS : 

Ro~~ de março de 2007 

'/ 

__ l~-.~~~~ 
J UAI-<..t.L l:5Ul"<.lJ1U 

/ .. /·;· 
I o il ' {/ 

I r t/~1 · 
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NliA RL~VULSKI 
"'-fdent. 4.583.435-2 PR 
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PREFEITURA MUNlC!P AL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 
016/2015 
PREGÃO, na fonna Presencial n• 006/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de ítens para Cesta de Páscoa 
(FunciOnários), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 08:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às I 1:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
128 I - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO lOCALIZADOR: 

159132115 

IUNlClPAL DE NOVA CANT U 
\DO DO PARAI'\Á 
n' 77.845.394/000J-03 
ia, 85 - CEP 87.330-000 
O- PROCESSO LlCITATÓRJO n' 020/2015 
n Presencio! n' 01012015- PMNC 

meses. no CONTRATO N° 028/2014. refere 
que tem como obje to o contrato de locaçac 
XV de Novembro, 263 - Centro, Morretes -
Conselho Tutelar, da Secretaria de Açao ~ 
favorável, HOMOLOGO o referido aditam 
e fica convocado o SR. JOÃO MARIA Pl 
inscrito com CPF n.• 057.116.419-64, para 
de Contrato, nos termos do art. 64, caput, 
as penalidades da lei. Morretes-PR, 17 c 
TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNII 

Aparelho para Registro/Controle de Ponto de 
Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços ações em edital 

N° 9413 118/03/2015 1 PAG. 21 Horas do DIA 31 de Março de 2.015, na sala de 
. . . _ . . . Nova Cantu, Paran:i 

Pt?ra v~nltC!>-J.. a ~ut~:1L't.'f!:tde o~sto pãgma. ba~t.:J ,r; 11, anexos c informeçõcs poderão ser soJic1tados 
w'Wx.1/rf'Prfffi~'{f~@;~1~,'rg~~f · DE NOVA CANTU- PARANÁ, JUnto a Divisão 

de Licitação, no orãrio das 9:00 :ls !I :00 Hs c das 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 3527!363 - 3527-1281-pmncantu@Jg.com.br I Nolla. Ca1ztu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE .'lO VA CA:'-ITU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 01612015 
PREGÃO, na forma Presencial n'006/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de itens para Cesta de Páscoa (Funcionários), conforme 
especificações em editaL 
ABERTURA: À partir das 08:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a Div1são 
de Licitação, no horário das 9:00 ás li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44)35271363- 3527-1281- pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Mun1cipal 

R$ 120,00 -183901Z01 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE :-.'OVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahi~. 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRlO o' 017/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 007/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquis1ção de itens para Cesta de Páscoa (Alunos da Rede Mu
nicipal de Ensino), conforme espec1ficações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15, na sala de 
reuniões do Paço Mumcipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com 1nte~ro teor do Edital. anexos e mfom1ações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a Divisão 
de Licitação, no horãrio das 9:00 às 11 ·00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Tclefor.cl 
Fax: {44) 35271363- 3527-128t - pmncantu@1g.com.br .. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefe ito Mumcipal 

RS 120.00 • 18392/2015 

PREFEITURA MtiNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LlCITATÓRlO n' 018/2015 
PREGÃO, na forma Prutncial n' 008/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Óxigênio Medicinal e outros. conforme especifi
cações em editaL 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Mumc1pal. em Nova Cantu, Paranâ. 
A Pasta com mte~ro teor do Edital, anexos e informações poderão ser sol icaados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de LICitação, no horano das 9:00 às l i :00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pnmcantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paranâ, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Municipal 

R$ 120,00 ·18393/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP J n' 77.845.394/0001 -03 
Rua Babis, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRlO n' 019/2015 
PREGÃO, na rorma Presencial n' 00912015 - PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza (Educação e Saúde), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paranâ. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser solicttados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às l i :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu. Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$120,00 - 1839512015 

##Nova Cantu, Estado do Paranã, 16 de Março de 2.015 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 

## Prefeito Mumc1pal 

R$120,00 - 18397/2015 

PREFE!TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ o' 77.845.394/0001-03 
Ruo Bohia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO L!CITATÓRlO n' 021/2015 
PREGÃO, na forma Prueocial o' 011/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Hospital MuniCipal 
(Convênio/Recursos HOSPSUS), conforme especificações em edital 
ABERTURA: À panir das 14:00 lloras do DIA 31 de Março de 2.0 15, na sala de 
reuniões do Paço Mumc1pal, em Nova Cantu. Paraná 
A Pasta com intcJro teor do Edital, anexos c mformaçõcs poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. JUnto a D1v1são 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 âs 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 

## Nova Cantu, Estado do Paraná. 16 de Março de 2 O 15 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeilo Mumc1pal 

R$144,00 -1S3SSI2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVI\ CANTU 
ESTADO DO PARANI\ 

C:"'PJ n' 77.8.5.394/0C01-03 
Ru• Bah1a, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA AO- PROCESSO LI ClT ATOR!O n' 02212015 
TO~Ii\llA DE PREÇOS 

N' 002120t5- PMNC 
OBJETO: Cor.tnlsçio dt Emprt.!a pan: 
OI - Colcla, Transp\lrte e EncsmiahJmrnto pna Traumrnto dr Resíduos da Saúde, 
Grupo "'A'' - Jnftctantt, "B" - Químicas • "E" PcrfurocortaaftS. conforme 
cspc<:ificaçõc:s em edital. 

ABERTURA: Â partir das 14:00 (quatom:) Horas do dia 02 de Março de 2 OI 5, na sala de 
r<uniõc:s do Paço MuniCIPal. em Nova Can1u Pilr.lllÓ. 

A Pasta com inteiro teor do Ed1tJI. anexos c Informações podcn1o ser 
solicilados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA Ci\NTU - PARANÁ, JUnto a 
Divisão de Licilaç4o, no horôno das 8 30 ás I 1.00 llse das 14:00 as 17.00 Jls 

Tclcfonc/Fa.x: (44 35271363 -3527-1281 

Nova Canlu. Estado do Parana, 16 de Março de 2 015 

AIRTON A.'ITO:"'IO ACNOL1N 
Prdtito Manicioai 

R$1-1-4,CO -1339912015 

PREFEITURA MUNICIPAL ll!: NOVI\ CANTU 
gsTADO DO PARAN1\ 

CNPJ n' 71.845.394/0001-03 
1\va ll:.hin, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE UCITA i\ O PROCESSO LICITATORIO n' 02312015 
TOMADA DE PRE os 

N' 00312015- P:'ti:"'C 
OBJETO: Contrat:tçiio de Emprest pu,.: 
OI- Contrllf<t!Ç'iO de Ernpru1t (tspecblliz:o~da 1111 :irra} p~r~t TnHubordo, l'ran~porft e 
De~linaçio Final de Resíduos (Urbltnos), conform~ especificaçõ~s em cd1tal 

ABERTURA. À partir das 14.00 (qualorze) lloros do dia 02 de Março de 2.015, na sala de 
rcun1ôo:s do Paço Municioõll, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inte1ro teor do Edital. anexos c mformaljÕCS poderão ser 
soliciJados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÀ, JUnto a 
Divisao de Licita do. no horário d:tS 8:30 :ls 11·00 lls e dos 14:00 :ls 17:00 lls 

TclcfoncfF:lX. 44 35271363 3527-1281 

Nova Cantu. Esudo do Parant, 16 de Marco de 2 015 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Pttfrjro M..:oiciP"al 

R$144,00 - 1340012015 



N" 52, quarta-fe ira, 18 de março de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRJDA 

AI'ISOS !JE UC!TAÇÃO 
PREGAO J>;' 1312015 

rari real~ar~b'OW:O~ dho~rd~~f:lj1od~or:;:~o~~: a:~bl~.q~~ 
Rua Rua Slo Pedro, n• 443 em Florida, Paraná. Bruil. PREGÃO 

~:;~~~';:g= ~Co~;s00M~~= !u~~~~:.~·~~~~\Ji~Í: 
CaJptra e a aquistç4o de materiais de exped iente. sob a fonniJ PRE· 
SENCIAL, tipo menor preço por Lote 

Valor: RS 61.958,41 (sessenta. e um mil novecentos e em· 
qOc: ntB c oito reais e quarenta c um centavos}. 

lnfonn3ÇÕCS 3dic •on::~.is, dúv•cbs c pedidos de csc l:lrec•mcnto 
devtrio ser duigtdos ã Comtssilo de L•c•taçao no endereço acima 
menc1onado · Telefono (44-3257-1212), fax (44-3257-1266). 

TOMADA DE PREÇOS N' 21261~ • Mf 

rnm real i~.ar~~it8bo ~~~d~ddià c~~~o ot~r:o~~ ~~~i!tus~1~: ~~ 
São Pedro, n• 443 c~1 Florido.. P:lr.lJli. Bras oi, TOMADA DE PREÇO 

~tml~fp~t8~~JáNJW1~~~s~~W~IW,1 ~g 
CENTRO DE 1DOSOS, Localizada no Município de Florido., sob 
regime de empreitada por preço global. ttpo menor preço. 

Valor: RS 2~ 1 .704.98 (duze ntos e c inq oen~ e um mi l, se. 

tecentos ~ },~~ {-k~i~a~~~~ e-:,~iroc~~!:.v~~ Ed1tal e seus res· 

~~~~osaci~cl~ic~d~~p:C,i:'eJ:sdi~Ôr.id;e~::d~~olS. e~ 
horirio comercial No caso de empresa com sede fora do Municlpio 
de Florida, a Pasto Técnica podem ser envioda por c~n1:Jil. mediante 
solicitAç!Jo . tnformoç(!(s Dd iCIOn;us . dUvidas c pedidos de csclnre· 
cimen«o deverão s~r ding1dos â Comlss4o de Lic itaç5o no endereço 
ae1ma menc:ionodo ·Telefone: (44·3257- 1212), fa.~ (44-.3257-1266) 

Flond.:J, 16 de marÇtJ de ~OIS 
ROSEMERY APARECIDA LAVAGNOLU MOLINA 

Pr.:!!i.:.ita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÀ 

PREé'ns~~~i~·bi~lA~fS/2015 
Comunicamos nos interessados que se encontra aberu a h· 

citaçGo :1 seguir: Pregao Presencbl n• O 13/20 I 5 • PMI, Processo Ad· 
miniStr.ltivo n• 1612015 • ref a :~~quiliç4o de :~~vcni31S, p;1pcl higiêmco 
e papel Coalh3..0 Editõll poderà ser obtido alr.lvts do sne "WW,Ibi-

f:~3~7\~84~3 o~l~~~~~n~~:~~~~ito~~@stb',i;!~)-~0:~~fonc 
PRF.G,\0 PRF.SENCIA L N' 1412015 

Comumcan1os aos mtc rcs.s3dos ~ue st enconlra õlbert3 a 11-

~~~~~~~~~J/28:5 ~r~~i~~:s~~:-d~~~~:~~ ~c:r.,~: 
ratório Mumc•pai.O Edital poderà ser obudo Jtravés do site: www.lbl-

t43)j~;~~SÍ:3 o~u:i~~~e~~~n;~:~ft.,a~~~~?~m.~.':ov~b~~Cone 
PREGÃO PRESENCIAL N" 15/2015 

cJt~:ao ~C:~~~r~s :s P~~C:~/t~ b~5t2ofr~~~~r:aoc.~s~ 
Administrativo n' 3 1~0 1 5 • rd. a contrataç;'Jo exclusiva fiar3 mi-

~~~~~~e;ad~u~Ó~~i:s:ate :~i:.!'~~~rtC~E~n~~~~~~ã~~c;r.~~~~~ 
rnt~~~~sO:d~~~é~l~0tesl~f~n;{;õ';~;)à~f8J~~:in~~~U:~ 
mail: licitacao@ibipora.pr gov.br. 

lbJ~s1· ~GA~~~i'~~~~5 
Prefeito 

PREFEITURA MUNlCfPAL DE LONDRINA 

co:-~ct~1i~~~ ~1·'-ms~á'r-412015 

looldrml. em 15 de m::.rco de 2015 
ROGÊRIO CARLOS DIAS 

S..;cr ... -t:irio Mumc•ynl d:.: Gc:>:Jo PubhCOL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AYISOS Dt LlCITAÇ.Â.O 
PREGAO PRESEKCIAL N' 3312015 

Diário Oficial da União - Scçr.o 3 

tençào do Edu.:ll. Pre feitunt Municipal d: M31ialva Ru3 Santa Efi
gêniJ, 680 M311alv:l-Pr Recebimento d3S Propos~· até 31 de março 
de 2015 6s 08h30mm. Abcrtum das Proposta.'. 31 de mnrço de 2015 
às 09h00nun. lnformaçOes. (44) 3232-8370 (voz e fax) ou com· 
pras@capilaldauvafina.com.br 

PRF.G.~O PRESENCIAL r;• J.j/201!' 

Processo Adm~nistrauvo N' 51n015 
ObJeto. Aquis•ç~ de Produtos Alimcnllcios hortJfnrtJsran

jciro destinado a diversos setores dcsla munic• p:llid~dt. pelo Menor 
Preço Por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municip;ll de M:.uialvJ 
Ru;~. Santn Etigênia. 680 Mar1alva-Pr. Recebimento dilS Propostos até 
31 de março de: 2015 às llh45mm. Abertura das Propostas: 31 de 
m~o de 2015 às 14h00mon. lnformaçm· (44) 3232-8370 (voz e 
fax} ou comprt~s@capitaldauvafim.com.br 

Marmh ti·Pr. J(, d~ m<11ç:: d·: :!O I ~ 
EDGAR SILVESTRE 

l'r~r"~1IO 

PREFEillJRA MUNICIPAL DE N'1.ARILUZ 

;\I 'ISOS DE llOMOLOGAÇ.;i,O i: AIJ ll'IJ!CAÇ.\0 
TO:V.AilA DE rREÇOS N' 21201~ 

EsgotJdo o prazo rccurs:~ol. nOO havendo 1mpugroçOcs ou 
recursos. HOMOLOGO e ADJUDICO o JUlgamento profendo pelo 
Presidente do ConussOo Pcrmnnemc de Licitaç11o c pc i:J Equtpe de 
Apoto, que trota da Contr.ltnçi'lo de cmprchl por empreitada glob:J.I 
p31a execuç:lo de obras de construção de uma s:tla de ftsioterupi;t com 
72.00 mJ, conforme Projetos, MemonOJI dcscntiv~>, Cronognm:1 Fi
SICO Fmsncc1ro • Pr.IZO de Execução 70 (di:U) contndos :u p~1r <b 
assmaturn do contrato e da ordem de seNtÇO EMPRESA VEN. 
CEDORA: RUIZ & MARTI NEZ LTDA • EPP • CNPJ: 
06. 129 90710001-31 • com Proposto de RS 74. I 30.40 (sctcnto c quotro 
mil cento c tnntn reti.IS c quarcnCó'l centavos) 

TO:-iADA D~ t'REÇOS r;• ]/2015 

Es&otado o pruo rccurS;tl, nJo havendo i m pugn;~çõcs ou 
rtcursos, IIOMOLOGO t ADJUDICO o julgan1ento profcndo J>(lo 
Presidente da Com1ss:1o Permane-nte de L1chaçílo c pe la Equ1pe de 
Apoio, que trota da ContraUÇào de empresa por empreitada global 
~r:t cxccuç;lo de obr:l.S de reforma p:ll'Ctll do centro de: Sõludc com 
arca de 176,38 m: conforme Projetos, Mcmonal descnt•vo, Crono-
gmma Ftseco Fin::mcc•ro . Pruzo de Exeeuç!lo· 80 (dias) contados ilS 

pan ir da o.uinutura do controto c: da ordem de serviço EMPRESA 
VENCEDORA: RUIZ & MARTI NEZ LTDA • EPP • CNPJ: 
06.12990710001·31 · com Proposta de RS 141 504.00 (cenoo e q,.,
rcnta c um m1l quinhentos c quatro rca.as) 

t .. ~:mlu.t, 17 J~· m:uo;o t:c 2015 
PAULO ARMANDO DA SU.VA ALVES 

rref.ztln 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO 

AI'ISO DE LlCITA(',\0 
PREGÃO I,Ju:c:;ENClAL .. 1\i' l0/2fl1S 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO • PARA· 
NÁ, faz sabtr que se encontra abena a L•cil3Ç:lo sob a Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL N'4612014. do upo MENOR PREÇO POR 
ITEM c que:, U 10:00 (de7.) horas do dia 31 de m31'ÇO de 2015, na 
sala de reuniões da Prefeitura, estarà r-ecebendo propostas paro con
uataçJo de laboratório protCtico para confccçao e fornecimento de 
próteses dcnlliruu nos moldes do progmma LRPD do Mín•sténo d.1. 
S::nldc:t. obscrvo.dõlS as carxtcrlstic~ c demais condições c:Spectfí
cadas no Edit.:t.l e em seus Anexos .. 

M:.t • ., R1co. 16 de r.l~rço de 10 15 
M!IRCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS 

Prd ',:o1tn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

A''ISOS llE LICITÀ('ÀO 
PREGi\0 l'n~SENC'~\L N' WOI5 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 01612015 
PREGÃO, na forma. Presencial n• 00612015 • PMNC 

OBJETO: 1\qu•slç-lo de itcn.~ para Cesta do: Pa.sto:t (fun· 
cion.trios). conforme espec1ficaç\)es em editnl 

ABERTURA: A ponir das 08:00 llor.os do DIA 31 de Março 
de 2.0 I 5. na sala de reun iões do P:lço Muntclp:::tol, em Nova Cantu, 
Parana 

A P3Sl3 com inteiro teor do Edtul, :1nexos c tntOrm:.çõcs 
podcrlo $Cr solicllados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. Junto a D1 ... isSo de Licitaçólo. no horino d3s 
9.00 às li :00 Hs e das 14.00 às 17 00 Hs. Telefonelfax: (44) 
35271 363. 3527-1281. pmncontu@ig.com br 

ISSN 1677-7069 219 

I'IU::c;,;o ?R!:SEM' IAL ,, . 7.1201~ 

PROCESSO LICITATORIO n' O 17120 I 5 
PREGÃO. ma forma Prcscnc.::tl n" 007/2015 - PMNC 
OBJETO· Aquis•çilo de ítens parn Cesta de Pá:~cou (Al unos da Rede 
Mumc:1pal de Eru1no). conforme espcc•fiC:~~.çõcs c:M edital 
ABERTURA À pon.r das 09.00 llor:os do DIA J I de Março de 
2 OIS, na sala de reuniõeS do P3ÇO Mu:uc1p3!. em Nova C:~ntu 
Paroni 
A Pasta com mlc1ro teor do Edital , anexos c .nfom1açõcs podcr-Jo ser 
solocotcdçs no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANA, JUnto :1 Dtvisào de Ltctta;ilo, no hor.ino dal 9 00 as 11 00 
Hs e das 14 00 às 17·00 Hs. Telefon<lfox (44) 35271363 • 3;27. 
1281 - pmncaruu@1gc.:>m br 

PR EGÃO ?RES~:KCIAl. ,... Sll61~ 

PROC~SSO LICITATORIO n• 01812015 
PREGAO, na formu Presencial n• 008/2015 - PMNC 
OBJETO Aquisi~o de Óxigên1o Med•cin:al c outros. conforme C's
pc:ttficaçôc::s em edit;1l 
ABERTURA Á panir das 1000 Horas do DIA l i do M..-ço do 
2.01 5, na sala de rcumõcs do Paço Munictpal, em Nova Cantu. 
ParJnj 
A Past:J com mte1ro 1eor do Ed•tal, 11ncxos e mformoçOes poderâo ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11/ • 
PARANA, junto a Divilao de Lecttaçlo. no horano das 9:00 as l i 00 
Hs e das 14 00 â.s 17 00 Hs Telefone/F>.' (441 35271363 • 3527· 
1281 - pmncanru@tg com.br 

PREG.\0 PRESENCIAL N' 912015 

PREGÃO, na forma Prc~nc1al n• 00912015 ~ Pt-A"NC 
OBJETO AqUistç~ de Produtos de L1mpc-z~ (Educ~çlo c S3ude). 
conforme esp«:,JfiQções em ed•ul 
ABERTURA A panor d>S 10:30 liom do DIA J I de Março de 
2.015, na sala de reuntõcs do Paço Mumc1pal. em Nova Cantu, 
P3r.lnâ. 
A Pasta com mteuo teor do Edll31. ;~nexos c informações podc:rJo ser 
sollc•todos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANÃ. JUnto a D1vlSão de LK:ll:lç:3o, no hor.mo das 9·00 as li 00 
Hs e dllS 14.00 lls 17·00 Hs Telefonelf>.' (44) 35271363 • 3527· 
1281 • pmncantu@ig com.br 

PREG.iO ~·1a:S€NCI~L K' 1012015 

PROCESSO LICITATÓ!\10 n• 02012015 
PREGÃO, n3 forma PrUt"nc1al n' 01012015 • PMNC 
OBJETO: 1\quJSIÇ:lo de Aparelho pva Reg:slroiConllolc de Ponto de 
Functonãnos. cpnfonnc tspcctCic:Jçôts em edital 
ABERTURA A parttr das li :00 Horas do DIA l i de Março de 
2.0 I S, na sala de reuniões do PJÇO Mumc1p:tl, em Nova Canlu, 
Paruni 
A P~ta com 1nlC1ro teor do Ed1t:1l. onc:xos c ~nform:»Çôcs podcr~o ser 
sohcitodçs no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANA, junto a D1vtsJo de L1c1tação. no hor.mo das 9·00 as li ·OO 
lls c diiS 14·00 às 17:00 lls. Tclefone'Fox (44) 35271 363. 3527-
128 l - pmncílntu@•s.co•n br. 

PR(G,\0 PRESENC'IA!. N' lll2015 

PROCESSO LICITATORIO n' 02112015 
PREGÃO, n3 forma Presenc~:sl n• 0 11120 15 • PMNC 

~~Jn~I~~~u~~!~~ H~S;~~S).~~~~:rnfca~sp~c~~~~~~ ~u~~~~~~l 
ABERTURA A partir dos 14.00 Horas do DIA 31 do Morço de 
2 O 15. na sa.l:l de rcuntõe3 do Paçv Mumc:•pill. em Nova Cõ~.ntu. 
Porunó 
A Past3 com •nte1ro teor do Ed•~l. anexos e mform:tç5es poderão ser 
solic11odçs no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11/ • 
PARANA. junto 11 OIYI:>~o de Ltcttaç~o. no horano das 9.00 a,~C 11:00 
11• c das 14·00 ils 17·00 Hs. Telefone!Fox (44) 35271363- 3527-
1281 - prnnc::mtu@•& com.br. 

No'.t (o!n•U·Pi! . I ~• d•: MJI\0 Jc 2:tHj 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

l'refe11tl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

t:XTRXfO DI:. APOSTlL•.~t~~TO 

ConSiderando o anlJ.O 65 ~ a da te• 8.666/93. 
Obj e1o deste documento • lnclus.lo de dot.aç3o orçament.anJ 
N' 09.0414.4.90 52110.30 100102.028 Fonto 1495 Cód. 465 Motonol 
de Permanente 
A~ de Registro de Preços n' I U/14 - Pregão Presencial n' 088114. 
em nornc do empreS> KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP 

?c,%~t~:b~~~s;rN:t~~~o~::~~n~~r:"s~~~:i:x~~~~~~~~1rp3•~pres· 
Mouvo Aqu1S1Ç.Bo de Computador cornplelo p3r:t. o C APS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

E:XTR!ITO D F. REGISTRO DE r•nf.ÇO!> 

Preg!lo Eletronieo N• 06112014 
ControtJntc· Prcfcuuro Munic1p01l de Puü.quílril • Objeto. /\quiSIÇ5o de 
m:ucriol de expediente pJril otcndcr as Sccretoruu munic1p:us c aqui. 

Este documento pode ser veri ficado no endereço eleLr6nico http://v.ww. in.§JY~. 

pelo código 00032015031800219 
Documento wmado d1~1tolmente conforme MP n~ :2 200·2 de 24/08/2001, que IMtltul a 

Jnfracstrutura de Cl\ovcs Pübhcas Br.ul!cu·:~. - 1CP-Dr.asll 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia no 85- Centro- 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: pmncantuía>hotmail.com ou omncantu@.ig.com.br 

PRocEsso LIC.ITÃTÕruo'N'o o16/2ol's···-.:==---.::::::::::::::::::::=====::=====::===========::=======--==:::=::=========::==::=======-.:::=======::====::============== 

EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 
ABERTURA: 31/MARÇ0/2015 HORÁRIO: A Partir das 08:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
08:00 Horas do dia 31 de Março do ano de 2.01 5, 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: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
itens, para Cesta de Páscoa, da seguinte forma: 

LOTEN°0l 
ITEM QTDADE DESCRIÇAO 

01 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) 
02 400 pcts. Arroz (05 kgs) 
03 400 Un. Azeitona 
04 400 pcts. Café 
05 400 Un. Champagne 
06 400 pcts. Chocolate BIS 
07 400 pcts. Chocolate em pó 
08 400 Un. Creme de leite 
09 400 Un. Extrato de tomate 
10 400 pcts. Farinha de trigo (01 kg) 
11 400 pcts. Farofa temperada 
12 400 pcts. Fei ião (o 1 kg) 
13 400 Un. Gelatina 
14 400 Un. Goiabada 
15 400 Un. Leite condensado 
16 400 pcts. Macarrão 
17 400 Un. Maionese 
18 400 Un. Oleo de soja 
19 400 Un. Panetone 
20 400Un. Pêssego em calda 
21 400 pcts. Pirulito 
22 400 Un. Pudim 

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 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 -·Fone (044) 3527-1281 ·-Fone Fax (044} 352'1-1363 
E-mail: pmncantu@hotrnail.com cu pmncantu@iq.com.br 

=---quatro) hõras-da=d~~,,.~~~=:d-=:p=~~;~t=;~=g;-d'c;'~''~~~~l'op~~:==~t;~~=é~''d'~-~~ti~~d'~'::d'~::Edit~''j'~~t:;-~::== 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da úitima 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 - HABILIT AÇÂO, 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) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 

f' 

1 



instrumento pÓb'ff~~===~~=====p~~7fj'~~~~~:=====~=~====q~~====~~====~~~,~~~,t~~~~====~~====~~~~~~â~i~~====p~=d;~~~'''''d'~===== 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 -DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

r 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85- Centro- 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 prnncantu@ig.corn.br 
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5.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

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

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



6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 - A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7- DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

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

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

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

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

7 .1.5 -No caso de haver apenas uma proposta, e desde que esta proposta atenda a todos os 
termos do Edital e seus anexos, e que o valor proposto seja compatível com o valor estimado da 
contratação, esta poderá ser aceita. 

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

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 
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anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor condição 
de contratação para a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

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

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

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

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

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

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

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

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, parceladamente, 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. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será feito até o 5° dia útil do mês subsequente à entrega e aceitação da 
mercadoria e emissão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0302.04122.0021-2006-33.90.30.0799 Secretaria Municipal de Administração 
1102.08243.0483-2053-33.90.30.0799 
0502.12361.0188-2015-33.90.30.0799 
0702.10301.0428-2028-3 3. 90.30. 0799 
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10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$··50.000,00 (Cinquenta 
Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

12- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos 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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emats ICitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

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

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

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

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

13.6- O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-maiL 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
MunicipaL 

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

16- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 16 de Março de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 016/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob 0°. e CPF/ MF 0°. , a ----------------
participar do p1·ocedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em de de 2013. ------ -------------



PARA: 

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

.:==::::::-.::::::::-.:::::::=======::wonEtoA"N'E"roll)--===::::::..-:::::======:==:=====::====::==:=::::::====== 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/201 5, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO AL~EXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, nã.o emprega menores 18 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO Al\TEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 006/2015 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 016/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 006/2015 

Objeto: Aquisição de Itens para Cesta de Páscoa. 

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

Nova Cantu, Paraná, _ ___ __;:d::::..:e::..._ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA -~IUNICIPAI .. . DE NOVA CA.N~ 
ESTADO DO PARA1VA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 016/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Produtos para Cesta de Páscoa de Funcionários Públicoso 

VALOR ESTIMADO - R$-50.000,00 CCinquenta Mil Reais). 

DATA: 05 I 03 I 2015 

PARA: 

\.) v v 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA:<()~ ;()~ !&OI 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Conconência Convite 

Visto: DATA: 

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


