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' CEIFAGRIL COM.PECAS DANFE 
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CEIFAGRIL AV . IGUACU . 

ELETRÔNICA 

576 576 o - ENTRADA 0 
CHAVE DE ACESSO 

............... BAIRRO CENTRO 1 - SAÍDA 
4113 0479 2 100 3500 0105 5500 3000 0019 0912 3~61 093~ ~ 

~SAO MIGUEL DO IGUACU - PR No Consulta de autenticidade no portal nac ional óa NfJe 1909 - TEL. (45) 3565-1887 www . nfe . fazenda.gov . br/por•al ou no s i te da SQfa~ 
CEP 85.877-000 SÉRIE 3 Autorizadora 

FOLHA 1/1 
NATUREZA DA OPERAÇ.I.o PROTOCOLO DE AUTOR! ZAÇÃO DE USO 

VENDA P/ ENTREGA FUTURA 141130050107137 10/04/2013 09:23 : 14 
INSCRIÇAO ESTAOUA.L I INSC ESTADUAL SUBST TRIB I CNPJ 
4210016770 79 . 210.035/0001- 05 

DE.STINA.TAA%0/JI.EKITENT'E 

NOME/RAZAO SOCIAL I CNPJ/CPF DATA DA EMISSM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394 /0001- 03 10/04/2013 
ENDEREÇO I BAIRRO/DISTRITO I CEP OT. ENTRAOAfSAIDA 

RUA BAHIA 85 CENTRO 87.330-000 10/04/2013 
MUNICÍPIO I FONE/FI\X IUF I INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 

NOVA CANTU (44) 3527-1281 PR ISENTO 09:23:14 

1 10/05 /201 3 
5 07/09/2013 

7556,25 
7556,25 

2 09/06/2013 7556,25 
6 07/ 10 /2013 7556,25 

3 09/07/2013 
7 06/11/2013 

7556,25 
7556,25 

4 08/08/2013 
8 06/12/2013 

7556,25 
7556,25 

BASE DE CÁLCULO 00 ICMS I VALOR 00 I CMS I BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR 00 ICMS SUBSTITU IÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 0,00 0,00 
VALOR 00 fRETE I VALOR 00 SEGURO l DESCONTO I OUTRAS DESPESAS ACESSÓRI AS VALOR TOTAL 00 IPI 

- 0,00 0,00 0 , 00 0,00 
TRANS1 OR/VOLOHES TII.ANStOR'rA%)0$ 

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA fOl l CÓDIGO ANTT 

~ = ~~!~~:!;ARm Q 
I PLACA DO VEÍCULO 

ENDEREÇO MUNICIPIO 

QUANTIDADE I ESPtCIE I MARCA NCMERO I PESO BRUTO 

o o 
DMOS DOS PRODUTOS/SE:llVIÇOS 

CODICO DESCP.Iç1o OOS tlt.ODU"t'OS/ SERVIÇOS NCW/SB C.SOSM CFOP UN QUAMT VAI. UNIT 

Il0l43PLAINA NIVELADORA DE ARRASTO. MODELO: 84328000 101 51 02 PC 3, 0000 20150,0000 

PNA-5000 C/ PNEUS MARCA: BALDAN . . . .. . . ....... . 

i• 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇ0ES COMPLEMENTARES 

REFERENTE PREGAO 008/2013 . PROCESSO LICITATORIO 0 1 4/2013 . EFETUAR DEPOSITO BANCO DO 
BRASIL AGENCIA 1357-9 C/C 10. 826- X 
Vendedor: EMANUEL! 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPL . 123 DE 14/12/2006. 
PROCON - PR FONE: 0800411512 FI\X (41) 3219-7400 
ENO: RUA ALAMEDA CABRAL. 1e4 - CENTRO. CURITIBA - PR 
CEP:80410-210 
Wl<>l. PR.GOV. BR/PROCONPR 

RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DI\ CtiF,\CRTl. COM. PECAS E THPL. AGR!COUS LTDA, OS PRO:JUTOS !/OU StRV TÇOS COJoiSTAI\TES DA JoiOTA FISCI\L INDIC.Jr.Df\ AO LhDO. 

DATA 01: R.ECE5lt1ENTO lDENTH'JCJ>.cAO t M!>IN .... TUR/o. 00 :U:CtlltDOR 

0,00 60.450,00 
VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 60.450,00 

UF CNPJ/CPF 

UF INSCRIÇ~.O ESTA~UAL 

PESO L:QUIOO 

0,00 0,00 

8 CALC ICMS V.U.OA. 104.5 
.U.ÍQOOTA.S 

60450,00 o .oo 0,00 o.oo o.oo 

NF-e 
N°. 1909 
SÉRIE 3 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu -~;J 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

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 no 014/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 008/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO - ITEM UNICO" 
Empresa: CEIF AGRIL COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 79.210.035/0001-05, no 
Valor de R$-60.450,00 (Sessenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.013. 

NI~ lfiijf}J 
Prefeito Municipal 

PUBLICADO EM tJS JtJ6 I~/~ 
JORN~<> VN'Il b-<.> .:Lv rei'l.f'?4... 

EDICÃO N.' p,s.ç .J' - ~- O f 
RESPONSÁVEL =~ .. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU ... __ ,: ~--
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 '},~r--
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 °v2 -<'1'·1· 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório no 014/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 008/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de 

Março de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Abril de 2.013. 

' tJ, \_ \À:) \_\_' "1 l 
D(· DIVONSIR ?RA')r

\ OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



., ~ .. 
_,r~\ .... '"'·ú 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTUtv' ~:.~ 
Estado do Paraná ('::; - Go ... . ~ 

CNPJ N.
0 

77.845.394/0001-03 . ~ ~-~:.~· 

"Paço Municipal Martin Krupek" ~~ 

SCI- Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. O 15/2013. 
Processo Licitatório n°. 01512013. 
Modalidade Edital de Pregão n° . 008/2013 . 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 008/2013 Aquisição de 03 Plainas 
Niveladoras. 

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, 04 de Abril de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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(a),ig.com.br 



e~ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu~ ____ _ 

- ~ Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 o o 

CNPJ N.0 77.845.394/0001°03 - Fone (044) 3527°1281 - Fone Fax (044) 3527°1363 -.. .... :a C;:. ~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 008/2013 

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

LOTE N° 01 (ÚNICO)- ITEM UNICO 

Item Objeto 
no 

Proponente Valor Unitário (R$) 

01 03 Plainas Niveladoras CEIF AGRIL COMERCIO DE PEÇAS E Proposta preços: 
de Arrasto IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP R$-60.450,00 (Sessenta 

CNPJ 79.210.035/0001 -05 Mil, Quatrocentos e 
Cinquenta Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 26 de Março de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente. _ _ -"-'~'""'Mh<>o<.:.:;_,.Ma.ctJ._=~..:::,.._--------

Sueli de Fátima Mello - Membro ____ -r~--Y'! _ __ ~_U_LSV ______ _ _ 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro ~9~~.=....::=~-~=-.c::::..._ _______ _ 
' 

PUBLICADO EM {2.5 I 06 ~;~ 
JORN~u nli- t-Io :J 
EDIÇÃO N.o t.{,(/2 o ~~o O~ 
RESPONSÁVEL -~ -



fJ8 -
Prefeitura Municipal de Nova Cantuyt"J 

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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 014/2013 

PREGÃO, na forma presencial n° 008/2013 

Às I 0:00 hs (dez) do dia 26 de Março de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/20 13, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 02 Veículos, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
CEIF AGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EPP 
CNPJ 79.210.035/000I -05 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
CEIFAGRIL COM. DE PEÇAS E Lote Único - item único no valor total de 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA R$-60.450,00 (Sessenta Mil, Quatrocentos 
CNPJ 79.210.035/0001-05 e Cinquenta Reais); 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital e foi 
qualificada/habilitada no referido certame. 

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 ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-60.450,00 (Sessenta Mil, Quatrocentos 
e Cinquenta Reais): a empresa: CEIFAGRIL COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA EPP, Inscrito no CNPJ sob o no 79.210.035/0001-05. 

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, 26 de Março de 2.0I3. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~?r :~-~~ 
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 < 

~ 

Vanderlei Es/eiro 

Eleani Maria de Andrade - __ _l.t.L..~=:..=oc:..:::::::~::....::...._ _____ ___::=------

/f ·m ~Q.,~ 
Sueli de Fátima Mello------+----------------

J 

Eliane Ferrareto da Silva -~~~b!:l,l:lb~o:::o~....:s.Ol::l_ ~Att-:.~-------------



CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEM ENTO$ AGRÍCOLAS LTDA 
Avenida Iguaçu, 576 - Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-000 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 - lns. Estadual42.100.167-70 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.coln 

São Miguel do Iguaçu - Estado do Paraná. 

/ 

79 210 035/0001-051 
PROPOSTA DE PREÇOS: 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR. 
Comissão de licitação 

CEIFAGRIL COM. DE 
PEÇAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA. • EPP 

Av Iguaçu, 576 - Centro 
CEP 85877-000 L sao Miguel do Iguaçu - Parané _j 

Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013 - Edital de Pregão, na forma Presencial 
No 008/2013 
Prezados Senhores; 

A empresa Ceifagril Comercio de Peças e Implementas Agrícolas L TOA, inscrita 
no CNPJ n° 79.210.035/0001 -05, com sede na Avenida Iguaçu, n° 576, Centro, na 
Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, vem por meio deste apresentar a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, Proposta Comercial, referente ao 
Processo Licitatório n° 014/2013, Pregão Presencial n° 008/2013, conforme segue: 

Marca I Valor Valor 
Item Qtde Unid Descrição 

Modelo 
Unitário Total R$ 

R$ 
Plainas niveladoras de 
arrasto, com cilindro de 
levante e articulação, peso 
mínimo 1.200 kgs, largura Baldan, 

01 03 Unid de corte 4.000 mm, giro Mod.PNA 20.150,00 60.450,00 
horizontal da lâmina 90° e 5000 
vertical 25°, com 02 pneus 
12.4.28 com câmaras de 
ar. 
Valor Total dos Itens I Lote R$ 60.450,00 

Valor Total dos Itens I Lote R$ 60.450,00 (Sessenta Mil , Quatrocentos e Cinquenta 
Reais). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do referido 
edital. 

Prazo de entrega: conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, 
Estado do Paraná. 

Forma de pagamento: c 

)/. Iguaçu, 567- São Miguel do Iguaçu, PR 

\ 



CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA~ LTDA 
Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.87\{-000 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05- lns. Estadual42.100.167-70 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.com 

São Miguel do Iguaçu - Estado do Paraná. 

Prazo de garantia: 06 (Seis) meses, contra defeito de fabricação, contados a partir 
da data de emissão da Nota Fiscal. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

Ceifagril C. de 
RG no 01. 

CPF n"'-------~ 

RAZAO SOCIAL: Ceifagril Comercio de Peças e Implementas Agricolas LTDA 

-F~ . --~;i\ 
~~-~-

iJ.··· . 
/ 

CNPJ: 79.210.035/0001-05 INSCRIÇAO ESTADUAL: 42.100.167-70 
REPRESENTANTE: Homero Sais Dutra CARGO: Sócio-Administrador 
RG: 801.689.830-9 SSP-RS CPF: 483.374.809-63 
ENDEREÇO: Avenida Iguaçu, 576 - São TELEFONE: (45) 3565-1084 
Miguel do Iguaçu - PR 
AGENCIA BANCARIA: Banco do Brasi l Ag. Conta Corrente: 1 0826-X 
1357-9 
Email: ivandro@innet.com.br e ceifagril.homero@hotmail.com 

;;-\ 
Í79 210 035/0001-05 

CEIFAGRIL COM. DE 
PEÇAS E IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS LTDA .• EPP 

Av Iguaçu, 576 - Centro 
CEP 85877-000 _j L São Miguel do Iguaçu - Paraná 

Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas L TOA, Av. Iguaçu, 567- São Miguel do Iguaçu, PR 

:~ 

j)~ 



. 
.. ·PLAINA NIVELADORA DE· ARRASTO 

•AGRICULTURAL REAR BLADE 

SÉRIES 3000 - 5000 •PALA NIVELADORA DE ARRASTRE 

J ~ 

'79 210 o35tooo1-o5l 
CEIFAGRIL COM. DE 

PEÇAS E lMPLE.MENTOS 
AGRICOLAS LTDÃ. -E~ 

Av Iguaçu, 576 - Centro ~ 1~ • 

CEP 85877-000 ~ L sao Miguel do Iguaçu • P•'" . I! r; f ' ' . ~ l ~ www.baldan.com . '-·· .. 



•O â ngulo horizontal de corte da 
PNA possui ajustes de regulagem 
que variam de 02 a 90•. 
•The horizontal angle of blade is able 
to a djust from o• to 902, 
•EI ángulo horizontal de corte de la 
pNA posee ajustes para regulacoón 
q!Je varian desde 09 hasta 909. 

• PNA-5000 possui pneus 12.4.28 que 
podem ser ultilizados corn até ~ de 
água. 
•PNA-5000 has tyre 12.4.28-6L wíth 
capacity to ~ water hters. 
•PNA-5000 summi~trado neumáticos 
12.4.28 que pucden ,er utilizados 
con hasta X de agua. 

Comprimento tota l / Totallenght/largo total (mm) 

•Possui suporte para colocação de pesos. 
PNA 3000 • 400kg / PNA 5000 - 800kg. 
•Developed with device to install extra 
weight. PNA 3000 · 400kg / PNA 5000 -
800kg. 
•La PNA posee 50porte para agregar pesos. 

I PNA3000 400lcg/PNASOOO -~ 

•Altura de corte regulável através do 
comando hidráulico do trator. 
• The blade height adjustment is done 
by hydraulic controls oi the tractor. 
• Altura de corte regulable a través dei 
contrai hidráulico dei tractor. 

LarGura de corte I Working wodth I Ancho de trabaJO (mm) 3000 

Largura externa com rodas de ferro I E><ternal width woth iron cast wheel I Ancho externo con ruedas de h i erro (mm) 1800 2400 

Largura da l âmina I Bladc wodth I Ancho de la cudl Jl a (mm) 3000 4000 

Giro Horizontal da lâmina/ Horizontnl B lad~ Swing anglc / Goro hori1onta l de la cuchllla 
1 

902 9~ 

Gl ro vertica l da lã mina I Vcrorn I swong J nele I Giro verti co! do' 1.1 curholl. 25• 25• 

Ci l ind ro Hidráulico de levante I Hyd raull c cylinder for ra isong sys tem I Pistón hidraull co para l evante (O) 1 2.112" 4" 

0 11 
ndro Hidráu l ico Reg. ânculo I Hydaulic cylo nder adju<tment angle I Postón hodrauloro reg angulo (~) 2" 3.1/4" 

Pesoaproximado/Approx.welght/Pesoaproximado {Kg} ] 810 
1 

1375 

Peso aproximado com roda de ferro I Cast oron weight / Fc·so ~pro•tmado con_rueda de_ h o erro (1<8) 870 

Rodciroi GroundWheei/Topode rueda s _ _ 750xl6 U.4 - 28 - 6L 

Nunneroderodas/Nr ofwheels / Nrd.-Rucdas 
1 

2 2 

Potência ap roximada I Requorcd tractor power I Pote ncoa dei tractor (Hp) 1 80 - 100 100 - 120 

•Opcionais: Roda de ferro (PNA-3000). Kit transporte disponível somente para PNA 3000 com roda de ferro./•Optional cast iron wheel ava ilable for PNA 3000. 
Traotsport kit avaliable only for PNA 3000 with iron wheei. / •Opcional: Rucda de hoerro (PNA 3000). Kit transporte dlsponoble sólo para PNA 3000 con rieda de hlerro. 

l~®</, • r,tL,,r t«J ~t~ ·~ Í79 210 

• PNA-3000 possui pneus 750 x 16. 
•PNA-3000 has tyre 750 x 16. 
•PNA-3000 con neumátlcos 750 x 16. 

•Roda de ferro (PNA 3000). 
•Cast iron wheel (PNA 3000). 
•Rueda de hoerro (PNA 3000). 

-, 

---... 
• Largura Total "l>í' 

• PNA 3000 • 1940mm 
•Overall width. 

"B" 
~ •Ancho Total :PNA 5000 - 2600mm 

• Kit transporte disponível somente 
para PNA 3000 com roda de ferro. 
•Transport Kit available only for PNA 
3000 with lron wheel. 

I •Kit Transporte disponible sól.o para 
PNA 3000 con rueda de hierro 

/ .. 
/,! ~. -!~ ~ -1_,~ 

~ <'·\ ~ 'o 

CEIFAG E l'fW~mA.co.sto10ll•RI !Of'IOJ . ,,,, ... ..,,,Av ..,. 20D••• ~nl I• ·""' . .-. , .. ,~.., .h~l 

PEÇAS ""'"""1\j\>< o dJn:l11110p " aroct<rlsli<>> té<nla> drsor produto "'m pmooo "'""· Al fotos • de.l<nh<n S:o ~farne~~ o)um.tt.os "" 
BALDAN IMPLEMENTOS AGRfCOLAS S/A. 

Av· Baldan. 1500 1 Nova Matao 1 CCP: 15993-{)()() 1 Malão-SP 1 Brasoll ronc: (0"16) 3221-{)500 1 Fax: (0 .. 16) 3382-{)500 
Home Page: WWYI.baldan.c::om br 1 e-mail: sac@baldan.com.br 1 e-rnaol: export@baldan.com.br 

vb 
AGRICOLAS -J u~~cclhl\ls tolheo rtghtlrr.tlfO'Vt'llldormodfy tkf1t-cnhut fe.liUie:$0ft~t)prootX1'NJI~nufprufW)t\Ct ~ f' 

• ,._lf"AH P"'f"'Vi'iE9tl~ rtct'loc.._ !'~l!f4rln c..-rl('tro,tlu\ U~tnas dt ~~U ptod~,:..'tet 1"1 tt(.1 •nf.:mmeóo. ...._) l \' 

Av Iguaçu, 576 -Centro ~-- . 
CEP 85877-000 

uacu - Paraná 



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr 
Comissão de Licitação 
Ref. Processo Licitatorio (licitação) N° 014/2012 - Edital de Pregão, na forma 
Presencial N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

A empresa Ceifagril Comercio de Peças e Implementas Agrícolas L TOA, inscrita no 
CNPJ n° 79.210.035/0001 -05, estabelecida na Avenida Iguaçu, n° 576, Centro, na 
Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n° 85.877-000, declara, sob 
as penalidades da lei se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE-EPP, instituídas da forma da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, bem 
como não contemplam as hipóteses do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 
123/2006. 

São Miguel do Iguaçu, 25 d? o )e 2013., 

tani 

Ceifagril C. de Peças e Implementas Agrícolas L TOA, Av. Iguaçu, 567- São Miguel do Iguaçu, PR 



CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTO$ AGRÍCOLÀS LTDA 
Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-000 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 -lns. Estadual42.100.167-70 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmai l.cbm 

São Miguel do Iguaçu- Estado do Paraná. 

5.o J 
·) 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013- Edital de Pregão, na forma Presencial 
N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

A empresa Ceifagri l Comercio de Peças e Implementas Agrícolas L TOA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.0 79.210.035/0001-05, com sede na Avenida 
Iguaçu, n° 576, Centro, na Cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n° 
85.877-000, declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei Complementar n.0 

123, de 14.12.2006, bem como não contemplam as hipóteses do § 4° do artigo 3° da Lei 
Complementar n.0 123/2006. 

Por ser expressa da verdade, firmo a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

E·!:' iva~ estani 
CRC no 025412/0-9 

RG n° - 1.8 . 724-3 SSP/PR 
CPF: 556.918.119-91 

Í79 210 035/0001-05 ' 
CElFAGRll COM. DE 

AS E lMPLEMENTOS 
:~~lCOLAS LTDA .. EPP 

8,®.,..~1~ . Centro 

, 

Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas LTDA, Av. Iguaçu, 567- São Mi~ei1~~\J~v'7Ell00 J 
I u • Paraná L São Miguel do guaç - ~ 

~ 



DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013- Edital de Pregão, na forma Presencial 
No 008/2013 
Prezados Senhores; 

A empresa Ceifagril Comercio de Peças e Implementas Agrícolas L TOA, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.0 79.210.035/0001-05, com sede Avenida Iguaçu , n° 
576, bairro Centro, na cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP n° 
85.877-000, em conformidade com o disposto no art. 4°, inc. VIl, da Lei n.0 10.520/02, 
DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos 
habilitatórios exigidos no edital de licitação, que rege o certame acima indicado. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

~5/00 1-051 
CElFAGRll COM. DE 

AS E lMPLEMENTOS 
:~~\COLAS LTDA. · EPP 

A.v Iguaçu. 576 - Centro 

Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas L TOA, Av. Iguaçu, 567- São Miguel do.fê~.~~~~o- Paraná _l L sao Mtgu81~ <Sb' fg 

~~ 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRÇIO EXTERI R 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 0011 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
CEIFAGRIL COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L TOA -EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Regist ro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Empresas • NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 
41 2 0078129·8 79.210.035/0001-05 2110511980 21/05/1986 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV IGUACU, 576, CENTRO, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, PR, 85.877-000 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS AGRICOLAS, IMPLEMENTOS, MÁQUINAS AGRICOLAS, SERVIÇO DE CONSERTO DE 
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRiCOLAS. 

Capital : R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n• 12312006) 

Capital Integralizado: R$ 100.000,00 
Indeterminado 

Empresa de pequeno porte 
(CEM MIL REAIS) 

I 

·--
Sócios/Participação no Capital/Espécie de SócioiAdmlnistradorfTérmino do Mandato 

Nome/CPF ou CNPJ Particlga~ão no callitai {Ril Esllécie de Sócio 

CONRADO LUPGES DUTRA 2.300,00 SOCIO 
085.089.819-61 

HOMERO SAIS DUTRA 0,00 PAI/ASSISTENTE 
483.374.809-63 

HOMERO SAIS DUTRA 97.700,00 SOCIO 
483.374.809-63 

Último Arquivamento 

Data: 1410712009 Número: 20093072171 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOIESTATUTO 

131105092-3 

11111111111111111111111111111111111111111 

MEDIANEIRA- PR, 21 de fevereiro de 2013 

~&7T_·._·. --
SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

Término do 
Administrador Mandato 

xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCO
LAS L TOA. - EPP 

CNPJ: 79.:!10.035/0001-05 

SÉTIMA ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

.HOMERO SAIS DllTRA. brasileiro , casado sob o Re~irne ele Comunhão U
niversal de Bt:ns. do comércio, residente e domicili;~do m; Rua O I. Qu<~drn 02, no 
10, 13airro Santa Luzia, nc~ta cidndc de São Miguel do Iguaçu. Estado do Para
ná, portador da Cédula de ldemidade Civil RG n'' 80 I.G89.S30-9 do Instituto de 
Identificação do E.stado do Rio Gmnde do Sul e CPF n° 483.374.809-63 e EDIR 
THERESINHA BATTISTON LUPGES, espólio. neste ato representada pela 
inventariante ELIANA MARA LUPGES DUTRA. brasileir<t, casada sobRe
gime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domicilinda na 
Avenida Iguaçu. nu 576, fundos, centro. CEP: 85877-000, nesta cidade de S:ío 
f'viig:uel do Iguaçu. Estado do Param\. portadora da Cédula de Identidade Civil 
RG n° 3.284.787-0 do lnstituto de Identificação do E~tado do Paraná e CPF n° 
483.381.099-91: de acordo com a Escritura pública inventário e partilha de 
bens. registrada no Tabelionato Fagion, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu. 
Estado do Paraná em 1 O de Junho de 2009, Livro n° 155-N, folhas n° 131.132 c 
133, sócios da empresa: CEIFAGRTL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IM
PLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, com sede na Avenida lgt1 ~çu, n° 
576, CEP 85877-000, Centro, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do 
Paraná, com Contrato ?ocial arquivado na Junta Comercial do Estado do 1'ara11Ú 
sob n'' 41200781298, por do::spacho em 5essão de 21 de Maio de 1986.: Sexta 
Alteração de Contrato SociJI arquivadi:lna Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob o n• 20044300433, por despacho em sessão de 14 de Dezembro de 2004, 
resolvem, por este instrumento de Alteração Contratual, modificar seu Contrato 
Social e alterações posteJiores como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço do sócio HOMERO SAIS DUTRA passa a ser: Avenida Iguaçu. 
n" 576, t\.mdos, centro, CEP: 85877-000, ne~ta cidade ele Silo Miguel do Iguaçu, Estado elo Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA:. As c.otas da sócia falecida EDTR THERESlNHA llA TTISTON LUPGES, no 
montante de 46.000 (Quarer~ta e seis mil) quotas, no valor de R$ I ,00 (um Real) cada uma, totalizando R$ 
46.000,00 (quarenta e seis mil reais), são transferidils aos seus herdeiros de acordo com a Escritura pública 
inventário e partilha de bens, registrada no Tabelionato Fagion, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, 
Estado do Paraná em I O de Junho de 2009. Livro 11° 155-N, folhas n° 131,132 e 133, como segue: 
a) 43.700 (quarenta e três mil e setecent::ls) quotas para ELlANA MARA LUl'GES DUTRA, brasileira, 
casada sob Regime de Comunhão Universal ele Bens, comerciante, residente e domiciliada na Avenida 
Iguaçu. n° 576, fundos, centro, CEP: 85877-000, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu. Estildo do Paraná, 
pot1adora chl Céuula de Identidade Civil RG n" 3.284.787-0 do Instituto de ldentilicação do Estado do Pa
raná e CPF 11° 483.381.099-91 ; e 
h) 2.300 (duas mil e trezentas) quotas para CONRADO LUPGES DUTRA. bmsileiro, solteiro. menor 
impúbere, estud:mte. nascido em 2 I /0611 994. re~identc e domiciliado na A ~.enicb Iguaçu. n° 576, fundos. 
centlll. CEP: 85877-000, m.:~ta cidade ck São IVIiguel do Iguaçu. Estaclo do t,aran:í. portador da Cédula de 
Identidade Civil RG no 9.062.909-3 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF no 
085.089.819-61 , neste ato representado por seu pai e lutor nantral o Sr. HOMERO SAIS DUTRA, actma 
qualificado. 

~~ TABELIONtiTO ffiGIO -
W COMARCA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 
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CEIFAGRJL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMl'LEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 

CNP.J: 79.210.035/0001-05 
SÉTIMA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

.CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração contratual o Capital Social no vnlor de 
R$ 100.000.00 (Cem mil reais). towlrnent.: intcgraliz~do, dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor 
de R$ 1.00 (tnn Real) cada uma. fica assim distribuído entre os sócios quotistas: 

ELIANA MARA LUPGES DUTRA 
HOMERO SAIS DUTRA 
CONRADO LUPGES DUTRA 
TOTAL 

43.700 
54.000 
2.300 

100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

R$ 43.700,00 
R$ 54.000,00 
RS 2.300,00 
R$ 100.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: Os sócio5 ingressantes declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em 
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, de que não estão 
impedidos de exercer u 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 fnlimentar, de prevaricação. peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a eco
nomia populm·, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrência as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedad~. 

CLÁUSULA QUINTA: A sócia ELIANA MAR.-'\ LUPGES DUTRA, que possui 43.700 (Qt1arenta e 
uês mi l e setecentas) quotas, totalmente integralizadas. neste ato, retira-se da socio::dade, cedendo e transfe
rindo Sll:IS 43 .700 (QÜaren ta e 1rês mil e setecentas) quotas. pelo valor nominal de R$ 43.700,00 (Quarenta 
e três mil e setecentos reais) para o sócio remanescente: HOMERO SAIS DUTRA, onde com assinatura 
dessa alteração de Contrato Social, a sócia cedente da plena, r:tsa e geral quitação de todas as suas quotas 
ora vendidas e transferidas. 

CLAUSULA SEXTA: Em decorrência do espólio, e da presente alteração contratual o Capital Social no 
valor de R$ I 00.000.00 (Cem mil renis), tot;~lmente integralizado. dividido em 100.000 (Cem mil) quotas 
no valor de R$ 1.00 (um Real) cada uma. fie-a nssim distribuído entre os sócios: 

HOMERO SAIS DUTRA 
CONRADO LUPGES DUTRA 
TOTAL 

97.700 
2.300 

100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

R$ 97.700,00 
R$ 2.300,00 
RS l 00.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem em vigor as demais cláusulas contidas na sexta alteração de contrato 
social. 

CLÁUSULA OlTAVA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Os sócios resolvem, por este ins
trumento. CLlnsolidar 0 Contrato Social e alterações, tornando sem efeito. a partir desta dara, as cláusula~ e 
.::ondiçõe~ contidas no Contrato Soc.i~l e all<.:rw;ões posteriores, o qual pa~sa a v igorar com a seguinte reda
ção: 

CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.- EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

CONTRATO CONSOLIDADO 

HOMERO SAiS OUTRA, brasil~iro, cn~ado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, do comér
ci''· residente e domiciliado na Avenid<~ Iguaçu, 11° 576, fundos, cc:ntro. CEP: 85,77-000, 11esta cidade d.: 
São Miguel do lg.uaçu. Estado elo Paraná. portador da Cédula de ld idade C i v.· n° 80'1 689.830-9 

""'"' Tfii3EUOrtATO F...,G ~ rrJ COMARCA DE SÃO MIGUEL OC:. G~ ~ A presente fotvcóp1a e rr:pod~çào ' 1 ' 
ongwal que me f01 élr,rpccnl~óo. lr:u' 1:;::-~ 

Sãolligue\ 1 4 OEZ. ZQ1Z V 
do lguaçu-FR 
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CEJFAGRlL- COJ\-lÉRCIO DE PEÇAS E fMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 

CNPJ: 79.210.035/0001-05 
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

do Instituto de Identificação do Estado do Rio Orande do Sul e CPF n° 483.374.809-63 e CONRADO 
LUPGES DUTRA, brasileiro. solteiro, menor impúbere, estudante, nascido em 21106/1994. residente e 
{{omiciliado na Avenida Iguaçu. n° 576. fundos. centro. CEP: 85877-000, nesta cidade de São Miguel do 
Iguaçu, Estado do Pnrani1, portnclor da Cedu l :~ de Iden tidade Civil RG n° 9.062.909-J do Instituto de Identi
tlcação do Estado do Paraná e CPF n° 0~5.089.!519-61, neste ato ass istido por seu pai e tutor natural o Sr. 
HOMERO SAI~ DUTRA, sócios da empresa CEIFAGRIL- COMÉH.CIO OE PEÇAS E IMPLE
MENTOS AGRICOLAS LTDSA.- EPP. com sede e foro na Avenida Iguaçu. n° 576. centro, na cidade 
de São Miguel do Tguaçt1, Estado do Paraná. CEP: 85877-000, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob n" 41200781298, por despacho em sessão de 21 de Maio de 1986 e 
Sexta Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial c.Jo Estado do Paraná sob o n° 
20044300433. por despacho em sessão de 14 de Dezembro de 2004, consolidam seu contrato social con
folme cláusulas e condiçõ~s .seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 1\ sociedade gira sob o Nome Empresarial dt::: CEII!'AGRIL - COMÉRCIO 
DE PEÇAS E lMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 

CLÁUSUALA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida Iguaçu, n° 576, centro. nesta c idade de 
São Migue l do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP: 85877-000. 

CLAUSULA TERCEIRA: .A sociedade iniciou suas atividades em 2 l de Maio de 1986 e seu prazo é por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O objetivo social ela sociedade é: 4530-7-03- Comercio varejista de peças e a
grícolas, implementas. maquinas agrícolas, serviço ele conserto de maquinas e implementas agrícolas. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem 
mil) quolas de R$ 1,00 (um rea l) cac.Ja uma. distribuído e.ntre os sôcios da seguinte forma: 

HOMERO SAIS DUTRA 
CONRADO LUJ>GES DUTRA 
TOTAL 

97.700 
2.300 

100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

R$ 97.700,00 
R$ 2.300,00 
R$ 100.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são ind ivislveis e. não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem 
o consentimento elo outro sócio, a quem fica assegurndo, em igualdade de condições e preço, direito de 
preferência para 3 sua aqu isição se postas a venda, formalizando. se realizad:J. a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restnta ao valor de suas quotas. mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital. 

C LAUSULA OITAVA: A administração da sociedade tica a cargo do s0cio: HOMERO SAIS DUTR.-\., 
ao qual cabe. individualmente c •soladamente a responsabi !idade ou rcpn.:~cntação ativa e passiva da socie
dade em juízo e ou fora dele. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade. ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais 
São atribuições e poderes do sócio administrador: 
- Representar a empresa perante as repartições Públicas. Municipais. Estaduais. Federais e Autarquias, in
clusive Junta Comercial do Estado do Paraná, podendo assinar equerer o qu 'or necessário, inclusive 

~?' TABELIOtlfiTO ffit (t~~ 
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CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L TDA. - EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001 -05 

SÉTIMA AL TERAÇAO DE CONTRATO SOClAL 

todos os atos inerentes a seus poderes praticados em nome da empresa nas repartições públicas acima men
cion~Jas. 

- Assinar e requerer guias e. demais documentos relativos à admissão c demissão de funcionários, firmar 
termos e li Certos trabalhistas, represe.ntar em juízo peran te Ministério do Trabalho, INSS, Sindicatos e Junta 
de Conciliação e Julgamento e demais reprutições públicas e autarquias. 
-Assinar e requerer documentos relativos aos Atos fi nancei ros, movimentar e controlar as contas bancá
rias, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em nome da empresa, emitir e endossar che
ques, notas promissórias, requisitar talonários. efett1ar depósitos e saques; caucionar e descontar duplicatas 
e receber quaisquer importâncias que forem devidas, passar recibos e dar quitação de todas ag receitas e 
despesas, efetuar compra e venda de mercadorias de sull atividade . 
. - Firmar contratos, efetuar pngamentos de impostos, taxas e emolumentos, receber citações e intimações 
judiciais e extrajudiciais e assinar autos de infh1ções relati vos à administração da empresa. 
- Manter e controlar todos os documentos relativos ao Patrimônio e a Escrituração Fiscal 
- Contábil dn empresa (es tadua l, municipal c federo.l), tais como notas, duplicatas. guias de impostos e de-
mais despesas e assinar os livros tiscais. 
-Zelar pela integridndc elo Patrimônio dn empresa; 
- Empenhar-se para o crescimento da emprc~a: 
-Participar das assembléias de liberati vas; e 
-Cumprir a~ medidas acordadas nas reun iüe5 de sócios. 

CL.6.USULA NONA: DESEMPEDlMENTO: Os sócios declaram sob as pena~ da Le~, que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, de 
que nào estão impedidos de exercerem a administração ela sociedade, por le i especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrru· sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou em crime falimentar, de prevaricação, peita ou s uborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da concorrên
cia as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincide com o ano -calendário. terminando em 31 de de
zembro de cada ano, quando é procedido o levantamemo do inventário, balanço patrimonial e efetuada a 
apuração de resultados cconf,micos, os quais são atribuídas aos sócios proporcionalmente as suas quotas de 
capital. podendo os lucros , ~1 critério dos mesmos. serem distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de acordo comum, fixar uma retirada mensal. a 
titulo de "pró labo re·', observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua~ 
ati\'idades com os herdeiros .• sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
sócios rcm:1nescenres, o valor de seus hav.::res será apurado c liquidado com base n:1 8ituação patrimonial 
da sociedade. a data da re:>o lução. verificada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica deito o foro de São Miguel do Iguaçu, Estado do Param\. para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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CEIFAGRIL - CO!\tlÉRCIO DE PEÇAS E JMPLEMENTOS AGRÍCO

LAS L TDA. - EPP 

CNPJ: 79.210.035/0001-05 

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

.HOMERO SAIS DUTRA, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão U
niversal de Bens, do comércio, residente e domici liado na Rua 01, Quadra 02, n° 
I O, Bairro Santa Luzia, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Para
ná, portador da Cédula de ldentidade Civil RG n'' 801.689.830-9 do Instituto de 
Identificação do Estado do Rio Grande do Sul e CPF n° 483.374.809-63 e EDIR 
THERESINHA BATTISTON LUPGES, espólio. neste ato representada pela 
inventariante ELIANA MARA LUPGES DUTRA. brasileira, casada sob Re
gime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliada na 
Avenida Iguaçu. n° 576, fundos, centro. CEP: 85877-000, nesta cidade de São 
!'v1iguel do Iguaçu, Estado do Paraná. portadora da Cédula de 1dentidade Civil 
RG n° 3.284.787-0 do Instituto de ldentiticação do Estado do Paraná e CPF n~ 
483.381.099-91.; de acordo· com a Escritura pública inventário e par1ilha ele 
bens. registrada no Tabelionato Fagion, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, 
Estado do Paraná em I O de Junho de 2009, Livro n° 15 5-N, folhas n° 131.132 e 
133, sócios da empresa: CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IM
PLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA- EPP, com sede na Avenida Iguaçu, n° 
576, CEP 85877-000, Centro, nesta c.idade de São Miguel do Iguaçu, Estado do 
Paraná, com Contrato ~ocial arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob n~ 41200781298, por despacho em sessão de 21 de Maio de 1986 e Sexta 
Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob o n° 20044300433, por despacho em sessão de 14 de Dezembro de 2004, 
resolvem, por este instrumento de Alteração Contratual, modificar seu Contrato 
Social e alterações posteriores como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço do sócio HOMERO SAIS DUTRA passa a ser: Avenida Iguaçu. 
no 576, fundos, centro. CEP: 85877-000, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA:. As cotas da sócia falecida. EDIR THERESINHA BATTISTON LUPGES, no 
montante de 46.000 (.Quarenta e seis mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um Real) cada tuna, totalizando R$ 
46.000,00 (quarenta e seis mil reais), são transferidas aos seus herdeiros de acordo com a Escritura pública 
inventário e parti lha de bens, registrada no Tabelionato Fagion, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, 
Estado do Paraná em I O de Junho de 2009, Livro n° 155-N, folhas 11° 131,132 e 133, como segue: 
a) 43 .700 (quarenta e três mil e setecentas) quotas para ELIANA MARA LUPGES DUTRA, brasileira, 
casada sob Regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, residente e domiciliada na Avenida 
Iguaçu, n° 576, fundos, centro, CEP: 85877-000, nesta cidade de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, 
por1adora da Cédula de Identidade Civil RG no 3.284.787-0 do Instituto de Identiftcação do Estado do Pa
·raná e CPF !1° 483.38l.099-91; e 
b) 2.300 (duas mil e trezentas) quotas para CONRADO LUPGES DUTRA, brasileiro, solteiro. menor 
impúbere, estudante, nascido em 21/06/1994. residente e domiciliado na Avenida Iguaçu, n° 576, fundos, 
centro. CEP: 85877-000, nesta cidade de Síl.o Miguel do Iguaçu. Estado do P<~raná, portador da Cédula de 
Identidade Civil RG n° 9.062.909-3 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF no 
085.089.819-61, neste ato representado por seu pai e tutor natural o Sr. HOMERO SAIS DUTRA, acima 
qualificado. 
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CEIFAGRIL- COMitRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.- EPI> 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

SÉTIMA ALTER.~ÇÁO DE CONTRATO SOCIAL 

.CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrencia da presente alteração contratual o Capital Social no valor de 
R$ 100.000.00 (Cem mil reais), totalmente integralizado, dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor 
de R$ 1.00 (um Real) cada uma. fica assim distribuído entre os sócios quotistas: 

ELIANA MARA LUPGES DUTRA 
HOMERO SAIS DUTRA 
CONRADO LUPGES DUTRA 
TOTAL 

43.700 
54.000 

2.300 
100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

R$ 43.700,00 
R$ 54.000,00 
R$ 2.300,00 
R$ 100.000,00 

CLÁUSULA QUARTA: Os sócios ingressantes declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em 
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a eco
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA: A sócia ELIANA MARA LUPGES DUTRA, que possui 43.700 (Quarenta e 
três mil e setecentas) quotas, totalmente integralizadas. neste ato, retira-se da sociedade, cedendo e transfe
rindo suas 43.700 (Quarenta e três mil e setecentas) quotas. pelo valor nominal de R$ 43.700,00 (Quarenta 
e três mil e setecentos reais) para o sócio remanescente: HOMERO SAIS DUTRA, onde com assinatura 
dessa alteração de Contrato Social, a sócia cedente da plena, rasa e geral quitação de todas as suas quotas 
ora vendidas e transferidas. 

CLÁUSULA SEXTA: Em dee<orrência do espólio, e da presente alteração contratual o Capital Social no 
valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado, dividido em 100.000 (Cem mil) quotas 
no valor de R$ 1,00 (um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

HOMERO SAIS DUTRA 
CONR.IDO LUPGES DUTRA 
TOTAL 

97.700 
2.300 

100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

RS 97.700,00 
R$ 2.300,00 
R$ 100.000,00 

CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem em vigor as demais cláusulas contidas na sexta alteração de contrato 
social. 

CLAUSULA OITAVA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Os sócios resolvem, por este ins
Úumento. consolidar o Contrato Social e alterações, tomando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e 
condições c.ontidas no Contrato Social e alterações posteriores, o qual passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

CEIFAGRIL - COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. - EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

CONTRA TO CONSOLIDADO 

HOMERO SAIS DUTRA, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Universal de Bens, do comér
cio, residente e domiciliado ·na Avenida Iguaçu. n° 576, fw1dos, centro, CEP: 85 77-000, nesta cidade de 
São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, portador da Cédula de ld ·dade Civ.· ~ n° 801.689.830-9 
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CEIFAGRIL- CO.MÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

do Instituto de Identificação do Estado do Rio Grande do Sul e CPF n° 483.374.809-63 e CONRADO 
LUPGES DUTRA, brasileiro, solteiro, menor impúbere, estudante, nascido em 21 /06/1994, residente e 
domiciliado na Avenida Iguaçu. 11° 576, fundos, centro, CEP: 85877-000, nesta cidade de São Miguel do 
Iguaçu, Estado do Param\, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 9.062.909-3 do Instituto de Identi
ficação do Estado do Paraná e CPF n° 085.089.8 19-61, neste ato assistido por seu pai e tutor natural o Sr. 
HOMERO SAI~ DUTRA, sócios da empresa CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLE
MENTOS AGRICOLAS LTDSA. - EPP, com sede e foro na Avenida Iguaçu, n° 576, centro, na cidade 
de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná. CEP: 85877-000, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial do Estado do Paraná sob n° 41200781298, por despacho em sessão de 21 de Maio de 1986 e 
Sexta Alteração de Contrato Social arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
20044300433, por despacho em sessão de 14 de Dezembro de 2004, consolidam seu contrato social con
forme cláusulas e condiçõe~ s'eguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o Nome Empresarial de: CEIFAGRIL- COMÉRCIO 
DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.- EPP 

CLÁUSUALA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Avenida lguaçu, n° 576. centro, nesta cidade de 
São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP: 85877-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 21 de Maio de 1986 e seu prazo é por 
'tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O objetivo social da sociednde é: 4530-7-03 - Comércio varejista de peças e a
grícolas, implementes, maquinas agrícolas, serviço de conse1to de maquinas e implementes agrícolas. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) dividido em 100.000 (Cem 
mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma. distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

HOMERO SAIS DUTRA 
CONRADOLUPGESDUT~\ 

TOTAL 

97.700 
2.300 

100.000 

QUOTAS 
QUOTAS 
QUOTAS 

R$ 97.700,00 
R$ 2.300,00 
R$ 100.000,00 

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

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

CLÁ'USULA OITAVA: A administração da sociedade. tica a cargo do sócio: HOMERO SAIS DUTRA. 
ao qual cabe, individualmente e isoladamente a responsabilidade ou reprosentaçao ativa e passiva da socie
dade em juízo e ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. 
São atribuições e poderes do sócio administrador: 
- Representar a empresa perante as repartições Públicas, Municipais, Estaduais, Federais e Autarquias, in-
clusive Junta Comercial do Estado do Paraná, podendo assinar equerer o qu r necessário, inclusive 



4 

CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.- EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

todos os atos inerentes a seus poderes praticados em nome da empresa nas repartições públicas acima men
cionadas. 
- Assinar e requerer guias e. demais documentos relativos à admissão e demissão de funcionários, firmar 
termos e acertos trabalhistas, representar em juízo perante Ministério do Trabalho, rNSS, Sindicatos e Junta 
de Conciliação e Julgamento e demais reprutições públicas e autarquias. 
- Assinar e requerer documentos relativos aos Atos Financeiros, movimentar e controlar as contas bancá
rias, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em nome da empresa, emitir e endossar che
ques, notas promissórias, requisitar talonários, efetuar depósitos e saques; caucionar e descontar duplicatas 
e receber quaisquer importâncias que forem devidas, passar recibos e dar quitação de todas as receitas e 
despesas, efetuar compra e venda de mercadorias de sua atividade . 
. - Firmar contratos, efeturu· pagamentos de impostos, taxas e emolumentos, receber citações e intimações 
judiciais e extr~judiciais e assinnr autos de infrações relativos à administração da empresa. 
- Manter e controlar todos os documentos relativos ao Patrimônio e a Escrituração Fiscal 
- Contábil da empresa (estadual, municipal e federal), tais como notas, duplicatas, guias de impostos e de-
mais despesas e assinar os livros fiscais. 
- Zelar pela integridade do Patrimônio da empresa; 
- Empenhar-se para o crescimento da empresa; 
-Participar das assembléias deliberativas; e 
- Cumprir as medidas acordadas nas reuniões de sócios. 

CL.ÁUSULA NONA: DE.SEMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da Lej, que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, de 
que não estão impedidos de exercerem 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 cru·gos públicos; ou em crime falimentru·, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrên
cia as relações de consumo, fé pública.. ou a propriedade. 

·cLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincide com o ano - calendário, terminando em 31 de de
zembro de cada ano, quando é procedido o levantamento do inventário, balanço patrimonial e efetuada a 
apuração de resultados econômicos, os quais são atribuídas aos sócios proporcionalmente as suas quotas de 
capital, podendo os lucros, a critério dos mesmos, serem distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de acordo comum, fixar uma retirada mensal, a 
titulo de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecido ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros., sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
sócios remanescentes, o valor ele seus haveres será apurado e liquidado com base 1111 situação patrimonial 
da sociedade, a data da resolução, veriticada em balanço especialmente levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
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CEIFAGRIL- COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

_...---..:..· •. TIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

EL=~RA~ 
EDIR THERESíNON-tU"""PGES 
ELIANA MARA LUPGES DUTRA 
INVENTARIANTE 

TESTEMUNHAS: 
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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. 

ll REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

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

79.210.035/0001-05 21/05/1986 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARIPJ.. 
CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA- EPP 

I TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CEIFAGRIL 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPPJ.. 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
AV IGUACU li ~~~ERO I 

I COMPLEMENTO 

I 
CEP 

I 
I BAIRROJOISTRITO 

I 
I MUNICÍPIO I ~ 85.877-000 . SAO MIGUEL DO IGUACU R CENTRO 

SITUAÇÃO CADASTRPJ.. 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRPJ.. 

SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

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

Emitido no dia 25/03/2013 às 19:16:05 (data e hora de Brasília). 
Volta~ 
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I 
I 
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• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 10225793-20 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.210.035/0001-05 

Nome: CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

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 23/07/2013 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10225793-20 

Emitida Eletronicamente via Internet 
25/03/2013- 19:19:46 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

25/03/20 lJ 19:20 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

Nome: CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA- EPP 
CNPJ: 79.210.035/0001-05 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e vál ida 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 cond icionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n~ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 19:18:45 do dia 25/03/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/09/2013. 
Código de controle da certidão: 5260.018E.5913.2608 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

25/03/20 t3 19:18 



CERTIDÃO NÚMERO 1048/ 2013 

Requerente .. : Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão 

Num.Cadastro : 792 1 0035000105 
Contribuinte : CEIFAGRIL - COMÉRCIO DE PEÇAS IMPLEMENTO 
CNPJ /CPF . . : 79 . 210.035 /0001-05 
Endereço .... : AVENIDA IGUAÇU 576 
Cidade ..... . : SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 85877000 PR 

CERTIDÃO NEGATIVA 

FINALIDADE Habilitação em Licitação 

ÇU 

CERTIFI CO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas 
pelos orgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) contribuinte, NÃO 
CONSTA(M)DÉBITO(S) referente a Tributos Munic i pais, i nscritos ou não em Dívida 
Ativa, ate a presente data. 

Em confirmação do escrito, a 
rasuras, emendas ou entrelinhas, 
conf erência. 

presente 
sendo que 

certidão foi emitida não apresentando 
irá com código de autenticação para 

Reserva-se o direito 
constadas , mesmo as referentes 

da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente 
a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A presente CERTIDÃO e válida sem rasuras por 90 (Noventa dias ), a partir da data 
~ sua emissão, e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original. 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR, 25 de Março de 2013 

NR. DE AUTENCIDADE: 321505115321505 

DEPTO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 
Rua \lànío Ghellere E-+ - caixa postal189- CEF: B5.377-000 FOHE (451 3565-8100 

tributacao@saomiguel.pr.gov.br - CrJPJ 76.206.499/0001-50 
São ~liguei do Iguaçu - FR. 



Certidao Negativa de Debito http://wwwOIO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_B ... 

I de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÀRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N°000202012-14025035 
Nome: CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
LTDA- E 
CNPJ: 79.210.035/0001 -05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU). 

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 4 7 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 27/12/2012. 
Válida até 25/06/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\ 

25/03/2013 19:19 
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPa ... 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7921003510001-05 

Razão Social: CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTO$ AGRICOLAS LTDA 

Nome Fantasia:CEIFAGRIL 

Endereço: AV IGUACU 576 I CENTRO I SAO MIGUEL DO IGUACU I PR I 
85877-000 

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

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

Validade: 12/03/2013 a 10/04/2013 

Certificação Número: 2013031214533409371103 

Informação obtida em 25/ 03/ 2013, às 19:19:27. 

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

,?..t- • j 
tJ ~· ~ ,, 

>'">w'/ ---

25/03/2013 19)20 



PODER Jú~ICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 79.210 .035 /0001 - 05 
Certidão no: 26887496/2013 
Expedição: 25/03 /2 013 , às 19:26:58 
Validade: 20 /09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que CEIFAGRIL COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -

EPP (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 79.210.035 /0001-

05, 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 constant es desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is ) 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. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natura i s 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, a honorários , a custas , 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 . 

Púvidots E ;;uge::;Lões c.1dt •·tst. Jll.5 .:Or 
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CI,ERTIDÂO 
\ 

I. 
\I 

NEGATIVA DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATAS 

( 

) , 
I 
\ 

•.. -~ 

( 
WALJER ENÉIAS DE LIMA, Titular dos Cartóri·os Distribuidor, Contador, Partidor, 

Avaliador e Depositário 8-úblico der' Comarca d~ São Miguel do Iguaçu, Estado do 
Par:aná, na forma dà lei etc:.. l 

/ - f -

CERTIFICO, atendendo pedido verbal de partes interessadas, que revendo em 
meu poder e...Cartório o ~anco de Dados, Livrc:~je Fichários 9e"DI·pTRIBUIÇÕES DE 
AÇÕES DE FALÊNGIA E/OU CONCORDATAS, q e se.encontram em andamento n~ste 

)
Juízo e n~ste Ofício do Distribuidor Judicial, desde a data de instalaçãq desta C9marca 
em 28 de novembro de 1977, deles NADA CONSTA que tenha sido contra a empresa: 

1 ·-. I I I I \ -

.CElf_,AGRIL COMERCIO DE ~l;CAS EJMPLEM~NTO$ A!3RICOLAS L l;'DA ··I ,. r , . . . • - . . ·. . 
~ . .· '' :' '._:! ... · . '" ' ('. I (. • qNPJ: 79.21 0.035/0Ô01-,0S 

'ENDEREÇO: AV. IGUAÇU, 576, CENTRO ' 
.·· MUNICIPIO DE SÃQ MIGU_EL DO IGUAÇU - P~ 

H .f"! ~ 1 ,.• .J 

)I . Dada e p~ssada nesta cidade e comarqa de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, 
Estaco do,LARANÁ\ ao(s) 21 dia(s) do mês de fevereiro do ano de 2013, às 16:38:09. 

' Buscas procedidas no(s) último(s) 30 ano(s).' \ .. , --.._ I 
I 

/ 0 REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 
' '• 

(\) I i 

W~L TE~~~~LIMA "-
CARTÓRIO DISTRIBUID,OR PÚBLIQ_O 

· .. ,.,{._' , d I • 
~{4....:) ~ ... (t tm' ~ ~?: .• n~s 

I 

1 .:.S..:w>lil.!õ '·~,~\Ji~i· ( 
~~1.1.~~~r.;~R '11<.~ UID~CIÃR.Dtl 

\ 

) 

~~~ .7JP ESTADO DO PARM\A 
· ... ·~t CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS .J1 CONTADOR PARTICULM AIIAUAOOR im'OsrTARIO ' ) 

. " : / 
'rValter l::neias tÚÚma 

OFICIAL \ 
I 

Av Wil.ly Balti1. 61 -Centro-·- Cx Posta; 290 
í'Fr:-l a~ o..,..,. """" ,.... ·- ~ .. ' 
-·~ ~ · coe ?a'J >vl iQCiél ao Iguaçu - Paraná 

'\ A presente Certidao Positiva somente terá validade com o Carimbo Oficiei do Cartório Distribuidor. 
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CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA~J.Í[!)A 
r-----------,--==-=:-:-:-::--:-:--:--=-=-=-=-------------;-~~~---:,.----, :JB~ ~ ~- .) 

Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.8~7-000 ~ ~~ •· 
CNPJ n° 79.210.035/0001-05 -lns. Estadual42.100.16(-70 \ 

Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagri l.homero@hotmail.com -
São Miguel do Iguaçu - Estado do Paraná. 

ANEXO 11 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013- Edital de Pregão, na forma Presencial 
N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 
008/2013, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

Í79 21 o 035/0001-051 
CEIFAGRIL COM. DE 
.:,~,.,e IM_PJ!'.EM.,ENTOS 

Ceifagril c. de Peças e Implementes Agrícolas LTDA, Av. Iguaçu, 567Ãa'RietltfsY~- • EPP 

Av Iguaçu. 576- Centro .f) 
CEP 85877-000 -\ L SAo Miguel do Iguaçu - Paranã ~ 
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CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LtD:'-" · :;y~~---:~ 
Avenida Iguaçu, 576 - Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-000 . , 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 - lns. Estadual42.100.1 67-70 
Emai l: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.com 

São Miguel do Iguaçu - Estado do Paraná. 

ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013 - Edital de Pregão, na forma Presencial 
N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 
produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

Ceifagril C. de Peças e Implementas Agrícolas LTDA, Av. Iguaçu, 567- São Miguel do Iguaçu, PR 
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CEIFAGRIL COM ERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ~TOA ~~~~ r-
Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-000 . D ___ -:1 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 -lns. Estadual42.100.167-70 ~~ ',/ 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.com / 

São Miguel do Iguaçu- Estado do Paraná. 

ANEXO IV-DECLARAÇÃO 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013- Edital de Pregão, na forma Presencial 
N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu , que a empresa proponente, não emprega 
menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) 
anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da 
Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 
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Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas L TOA, Av. Iguaçu, 567 - São Miguel do Iguaçu, PR 



CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA Jj) 
Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-0Q_O. "\: · • 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 - lns. Estadual42.100.167-70 • _ 1~ ~ r-•"'' 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.com ~'v 

São Miguel do Iguaçu - Estado do Paraná. 

ANEXO V - DECLARACÃO 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013 - Edital de Pregão, na forma Presencial 
No 008/2013 
Prezados Senhores; 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os 
termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos 
na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

Ceifagril C. de P 

Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas L TOA, Av. Iguaçu, 567 - São Miguel do Iguaçu, PR 



CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 
Avenida Iguaçu, 576- Fone/Fax (45) 3565-1084 Cep 85.877-000 

CNPJ n° 79.210.035/0001-05 - lns. Estadual42.100.167-70 
Email: ivandro@innet.com.br ou ceifagril.homero@hotmail.com 

São Miguel do Iguaçu- Estado do Paraná. 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

A 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PR. 
Comissão de licitação 
Ref. Processo Licitatório (Licitação) N° 014/2013 - Edital de Pregão, na forma Presencial 
N° 008/2013 
Prezados Senhores; 

Objeto: Aquisição de 03 (três) Plainas Niveladoras de arrasto. 

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

·U~ 

~4- -~~-0, 

[}-· .... - . .... 
- -

São Miguel do Iguaçu, 25 de Março de 2013. 

rícolas L TOA 

Ceifagril C. de Peças e Implementes Agrícolas LTDA, Av. Iguaçu, 567- São Miguel do Iguaçu, PR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n' 77.845.394/000 I-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI ClT ATORIO n• OI4/20I3 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 008/20I3- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Plainas Niveladoras de a rrasto, confonne 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (Dez) Horas do dia 26 de Março de 2.013. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infonnações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. j unto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 às l i :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 3527 1363- 3527-1281 - pmncantu@lig.com.br 

Nova Cantu. Estado do Paranã. li de Março de 2.0 13. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
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I Itambaracá 

PREFEITURA DE ITAMBARACA 
Licitação Modalidade: Pregão Presencial n' 003/2013 
OBJETO DA LICITAÇÃO-Aquisição de Peças Mecânicas Au1omo1ivas c Prestação de 
Serviços de Manutenção Mecânica paro os Veículos Leves e Pesados da Froto Municipal 
do Município de ltambaracá. 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Município de ltambamcá toma pública a homologação do procedimento liciUiório em 
epígrafe às empresas: Wagner Rogerio Cordeiro, CNPJ: 04.970.847/0001-50; Antonio 
Afonso Polizcl ME. CNPJ: 77.344.752/0001-02 c União Equipamentos Rodoviarios 
Ltda. CNPJ: 07.223.489/0001-00. 
Por fim, fica expressamente convocadas as proponentes acima classificadas para a as· 
sinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, nos termos do Art. 64. caput. da Lei n' 
8.666/93, sob as penalidades da Lei. 

Itambarad Pr, 12 de março de 2013 
AMARJLDO TOSTES - Prefeito Municipal 

R$ 96,00 • 20094/2013 

I lvaí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
RUA RUI BARBOSA, 632- CENTRO - IVAÍ- PR 
CNPJ/MF 76.175.918/0001-33 

AVISO DE LICITAÇÃO N• 01412013 
PREGÃO PRESENCIAL N"0 /41201 3 
(Leis n• 8.666193. art. 2 I e 10.52012001) 
7ipo de licitação: MENOR PREÇO. 
Síntese do objeto: 2.200 caixas de 400 gramas de bombons so•·tidos com no mínimo 
08 sabores . . 
Sessão de julgamento: 2510312013 às 09:30 hs. 
Local para informações e obtenç(io do instnunemo convocatório e seus anexos: Setor 
de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE /VAI- PR- Rua Rui Barbosa. 606 
-Centro -/vai -Pr ·fone- (42) 3247-1222 · rama/216 e site:wmv. ivai.pt:gov.br 
!vai. 11 de março de 20/3. 
Marco Antonio Jensen • Pregoeiro Municipal 

R$ 96,00 • 19480/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ - ESTADO DO PARANÁ 
RUA RUI BARBOSA, 632- CENTRO- IVAÍ- PR 
CNPJ/MF 76.175.918/0001-33 

MUNICÍPIO DE IVAÍ toma público que requereu ao IAP, a Licença P révia, para 
instalação de núcleo habitacional na Rua São Paulo Vila Brasil llna cidade de 
!vai- Pr. Não foi dctcnninado estudo de impacto ambiental. 

R$ 48,00 - 19202/2013 

I Ivaiporã 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ-PR 
Edital n• 22/2013 - Processo n• 423/2013 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N• 19/2013 

A Prefeitura Munic ipal de lvaiporã. Estado do Paraná, toma público. para conhe
c imento dos interessados. que no dia 02 de Abril de 2013. às 09:00 horas, na sala 
de reuniões da Câmara Municipal Vereadores de lvaiporã. localizada na Praça dos 
Três Poderes. s/n, haverá licitação na modalidade de Pregão Presencial para Reg
istro de Preços, tipo Menor Preço por Lote, objetivando a Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de Peças de reposição para o Brilador Marumby SR. 
a ser usado na Pedreira Municipal de lvaiporà. O Edital de Pregão Presencial, com 
os detalhes da licitação, acha-se afixado no Quadro de Editais da municipalidade. 
cuja cópia os interessados deverão solicitar pessoalmente junto ao Setor de Com
pras e Licitações, no horário nonnal de expediente, informações adicionais sobre 
o certame: através do e- mail: licitacoes@ivaipora.pr.gov.br. lvaiporã, 12 de março 
de 2013. Roscmeiry Aparecida Alarcon. P regoeira. 

R$ 120,00 • 19928/2013 

I Jesuítas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS 
AVISO DE LICITAÇ ÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 003/2013. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÍTAS, ESTADO DO PARANÁ, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas. do dia 
OI de abril de 2013. na Prefe itura Municipal de Jesuítas, silo à Rua Padre Leonel 
França, n• 369, licitação na modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto a 
Contratação de pessoa juridica de direto privado para execução de 9.639.00 m2 
de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem. base de colchão 
de argila, meio=fio de concreto com saljeta, revestimento com pedras irregulares, 
calçadas em concreto. rampas de acesso para dcficicnlcs c placa de obra, confonne 
convênio firmado com o governo do estado sob n• 52/20 12/RECAPE/SEDU. 

Os interessados em participar poderão obter o Edital completo e demais informações 
necessárias através do telefone (44)3535=8600, bem como de avisos que venham ser _r) • • 
publicados no órgão oficial do município ou diretamente nesta Prefeitura MunicifW?í 
ern dias úteis no horário nonnal de expediente. · _ ) • ./ 

Jesuí tas, li de março dc 2013. ~ 
OSVALDO DE SOUZA 
PRFEITO MUNICIPAL 

R$ 144,00 - 19659/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NO VA C ANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORJO n" 013/2013 
PREGAO, na forma Presencial 

N" 007/2013- PMNC 
OBJ ETO: Aquisição de 02 Veículos, O krn, capacidade mhima 70 cv, 
confonne espe~ificações em editaL 
ABERTURA: A panir das 09:00 (nove) Horas do dia 26 de Março de 2.0 13. 

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 9:00 às li :00 Hs c das 
14:00 ãs 17:00 Hs. 
Tele fone/Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu(uli~.com.br 

Nova Canm. Estado do Paraná. li de Março de 2.013. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
R$ 120,00 - 19648/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORJO n• 014/2013 
PREGAO, na forma Presencial 

N" 008/2013 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de 03 Plainas Niveladoras de arrasto, conforme 
cspcciticaçõcs em editaL 
ABERTURA: À panir das 10:00 (Dez) Horas do dia 26 de Março de 2.013. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos c infonnaçõcs poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNlClPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 
14:00 ils 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 3527 1363 - 3527- I 28 1 - pmncantu(ulig.com.br 

Nova Canlu, Estado do Paraná, I I de Março de 2.0 13. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
R$ 120,00 - 19649/2013 

I Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICJPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N".02/2013 

O I -Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
02 - Contratação de empresa. para construção de um barracão industrial para re
c iclagem de materiais c resíduos no aterro sanitário c aquisição de uma escavadeira 
hidráulica, confomte Lote n'.O I e Lote n•.o2 do referido edital". 

03- DA ABERTUR<I. DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes. 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova Londrina, Estado 
do Paraná. na Pra~a da matriz, n'.26 1. no d ia 08 de abril de 2013 às I 0:00 horário 
designado para abertura da lic itação. 

04 - As empresas interessadas, poderão obter cópia integral deste Edi tal no 
Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Nova Londrina. sito 
à Praça da Matriz, 26 I. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA. ESTADO DO 
PARANÁ. EM li DE MARÇO DE 2013. 

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municipal 

RS 144,00 • 19942/2013 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL n.' 016n013 

Objeto: Contratação de empresa ou profissional para prestação de serviços médicos 
na especialidade ginecologia e obstetrícia. 
Tipo: Menor preço. 



/SSN 1677-7069 

necido aos panicip:lntes que venhn retir:tr na Prefeí1ura Municip::~.J de 
Borr;uôpolis, o custo paru rerir:lf o ~it:tl scri de RSIOO.OO (cem 
reais). O respectivo l."dital poderá se..- oblido na Prefeitura Municip.al 
de Borrazópolis, no endereço ac inn mcncio03do. no horário das 
08:00 as 11:00 bom, e du 13:00 :is 17:00 hor.as., infonn:tçõcs pelo 
telefone (43) 34S1-2l91. 

PREGÃO PRF.SENCIAL :-l' 1912013 - SRP 

Processo n1 43/2013 
Comtmic:1mos aos inlercss.Jdos que se acha abcru licitação, 

modalidade Pregão Presencial SR.P N•. O 1 9~20 13, tipo MENOR PRE· 
ÇO por ITEM, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE CONCEN
TRATO 28% DE PROTEINAS (Ração P:tm Peixes) Para A.limcntaç3o 
De 27.000 Peixe< Soltos No LAGO BRONISLAVA BARNET MI
CULfN. no valor de RSJS.833.JO (trinta c cinco mil oitocentos e trinta 
c trh re:1is e trinta cent:tVO$). Os envelopes (de propot;tJ e docu
mentaç3.o) serJo recebidos nu. Prefeitur.:~ do Município de Borrnzó
polis. loc:aliz:;tda ~ Pr:aç:t da Rcpúblic:a.. 28 Ct>ntro - Borrnópolis - Pr., 
01té as 13hJOmim horos do dia 04 de Abril de 2013 c abertos n partir 
das 14h00min, do mesmo dia, no mesmo local. O edital nrlo scr.i 
enviado via e-nuil ou fax, apenas scr.i fomccido aos participantes que 
venha retirnr n;~ Prc:fcitUr.a Municipal de Borrll1.ópolis. o custo paro 
rctlro~r o edital scr.í de RSSO.OO (cinqOcnto rcai:c). O respectivo edita.l 
poder.i ser oblido na Prefeitura Munic ipal de Bom:cópolis, no en
dereço acima mencionado, no hor.lrio dn:c 08:00 as 11 :00 hor:u, e d:u 
13:00 ás 17:00 horas .• in fom1ações pelo telefone (43) 3452-2391. 

Borrazópolis, 15 d~ março de 2013 
ADILSON LUCCHETTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 512013 

Processo Administrativo de Compro n° 130/20 I 3 
O Município de F:1Xinal, Estado do Pllr.ln5, alr.lvis d:1 Comis

s3o de Licita.çõa e sua equipe: de apoio, nome:~.da pel:~ Port:~ria n• 
007/2013, tomll público pnrn o conhecimento de todos os intcrcssado.s 
que fará rc3lizar as 14:00 horas do dia lO de abril de 2013, llôl sede da 
Prcfcitur.J Municipal, sito à Avenicb Brasil, n• 694, Centro, Tom:tda de 
Preços parn. 3 Contr.uação de Empresa para. Consrrução de Unidade B:i
sica de Saúde - Nh·cll - UBS 1. sito :i Rua Projetada. SJn• - Vi l:. Nova. 
o Município de Faxina!. A licitação ser:i Menor Preço (Global). 

Ob$. O Edito! c demailC documentos pertinentes à pre.'.;ente 
Licit:aç3.o. em apreço pode~o ser examinados e fornecidos mediante ::l 

:apresentaç.Ao do recibo de RS 5.00 (cinco re:~.is} no endereço aeim:t 
mcncion<~.do, confonnc o § 5'". Do Anigo 32 d.l Lei Fcdcr:~~l n.• 
8.666193. de segunda a scxr.a-(eira nos hor.irios das 9:00 às li :00 
horas c das 13:00 às 17:00 horas ou através do acesso à pagin:1 
www.faxin::.l.pr.,ov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" I6/2013 

Sintese do objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILI_ÁRIO E EQUI
PAMENTOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL 
PROINFÂNClA. Sessão de entrega de envelopes: 0510412013 a1C as 
10:00 hol'uS. ScS$ãO de Julgamento : 05/04/2013 :1s 10:00 horJs. 
Local pa~ inform::.çõcs e obtcnç3.o do instrumento con\·ocatôrio c 
seu.t õJnexos: Setor de Compr.u da Prefeitura Municipal de Guairoçá, 
Cstado do Põ:~rand. sita à Ru:1 Francisco Vieiro. 1.181 - Centro, ou 
através do telefone (44)- 3442 1413, mediante apresentaç3o do ATO 
CONSTITUTIVO (contrato social) d:t cmpres:1. 

Em 20 de março de 2013 
JANESLEI AMADEU CAENETTO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL I'' 6/2013 

Tipo menor preço por item 

O Município de Honório Serpa - PR., <~. vis:~. >lOS inttrcss:J.dos 
que fará realizar licitaç!lo no dia 05/0412013, ã.s 09hs. na Sala de 
Licitações, sito à Rua Elpidio dus Santos, 541 - Honório Serpa - Pr .. 
n3 mod:.lidadc de Prc,~;::ío Presencial, a qu31 tem por objeto a "Con
lr.ltaçâo de cmprcu de viaçlo, para cxetuçào de: 'crviços diirios de 
lt"J.t\..~::portc da Tcreci r.a Idade. em atendimento o Lei Municip::1.l n•. 
320/09, de I 5 de dezembro de 2009: n:t cidade e no interior de~tc 
Município", confomle especificações çonlidas no TtiTno de Rde
rencia anexo "'I" do edital. OBS: O cdit:ll encontra.-se à disposiçao no 
edifício cb Prefeitura Municipal de Honório Serpa, no endereço :~cimo. 
mencionado, uo pcriodo da.s Shs â.s llhs e das 13hs30min i.s 
171u30min, em dias Utcis. 
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PREGÃO PRESE:<CL>\L N' 7120I3 
Tipo menor preço por item 

O Município de Honório Serpa - PR .. avisa aos intereJs.:ldos 
que f:tri rcatiz:1r lieita.ç:S.o no dia 09r04f2013, ãs 09hs, na Snln de li· 

~~:Í~1i~~d~0d: ~~~J~~~~~e~~i~l~~n~o;~l ~:~ ·~:~~J~~o s:rl!~~!~·i·~~ 
de sêmen das raças Holandesa (Prcl'a c 8ru1ca), Jcrsey, Gir Leiteiro c 
Ruça P:1rdo Suíço; e. materiais p:uu inscminaç:1o ::art i ficial.:~ saber: bai· 
nlus. luva.s vt>terin3ri:I.S, nitrogênio liquido. botijões e aplicador de si· 
mcn, pou~ atender ao Programa de lnscmmaç:io Anificial, coordenado 
pelo Ocpan amcnto de Agticulturu, dc::::tc Municlpio". na~C quantidade$ e 
especificações mcncionacbs no Termo de Referencia anexo "I" do edi· 
tal. Valor miximo desta licit:tç;io impona em RS. 47.590,00 (quartnta c 
~etc mil. quinhentos c novcnt.a reais). OBS: O edital cncontr~HlC il dis
posição no edificio da Prefeitur:ll Municipal de Honório Serp.1, no pe
ríodo dõls 8hs às 12hs c du 13hs30min 3s 17hs30min, em dias úteis. 

Honôrio Serp:1. 'lO de março de 2013 
EDEVALDO MIGUEL PHILIPPSEN 

Prc~:ocirn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

PREG1'ci5:>R~iE~~~t~~512013 
Processo Administrotivo n• 4812013 

Aquisição de camiseta..( dcstin:~dos aOll: pacu:ntes do CAPS 
(Centro de Atcnç~o Psicossocial) e pam os funcionários da Secretnri:~ 
Municipal de Saúde, pelo Menor Preço Por Item. Obtenção do Edital: 

~~::~~':~ou~:!PP~~~~~:aJ~~ ~ja ::na~~n~!n~(; ~~s~sM~~~~~~f~: 
Abcnura das Propostas: OS de abril de 2013 :is 09h00min. Infonn:lções: 
(44) 3232·8370 (voz c: fax) ou comprns@capita.ldauvalina.com.br 

Marialva·PR. 19 de m:1rço de 2013 
EDGAR SILVESTRE 

Prdetto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

RETIFICAÇÃO 

No Pregão Presencial n~ 1120 13 publicado no DOU, edição 
53. de tcrça-fein. 19 de março de 2013,ll:cç5o 3. pag. 176, onde: se lê: 
Data Abe:nu.ra: 3 de Abril de 2013. as 09h30min. let:t·se: D:~ta Aber
tuu: OS de Abril de 2013, as 09h30min. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n' 77.84S.394/000!-03 

PRE~À~~~~J'E~~~~t~~~IIOI3 
Processo l icit:uôrio n1 13/2013 

OBJETO: Aqui!!içilo de 02 Vclculos. O km, potênci:t máxima 
de 70ev, confonnc csp~cificayõcs em edital. 

ABERTURA: A parhr das 09:00 (nove) Horas do DIA 26 de 
Março de 2.013. 

A Pas~ com intei ro teor do Edilll1 , oncxos c informações 
poder-lo ser sohcita)ios na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto :1. Oivi!ô:lO de Licitnç:Io, no horório da:c 
9:00 ls li :00 Hs e das 14:00 os 17:00 Hs. T<lelone/Fox: (44) 
3527 1363 • 3527-1281 - pmneantu@ig.eom.br 

PREGÃO PRESE:'ICIAL N' 8/2013 

Processo licit:~tório n! 141201) 
OBJETO: Aquisição de OJ Plainas Niveladoras de arrosto, 

confom1c cspctif1caçõc~ em tdital. 
ABERTURA: A panir d" 10:00 (de.) Hom do DIA 26 de 

M:uço de 2.0 I 3, nn sala de reuniões do Paço Municip:1l, em Nova 
Cantu, Para.nã. 

A P3.~ta com inteiro teor do Edi~.;~l, ;~nexos e infoml:IÇÕe:c 
podemo ser soliciU>~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA, junto a Divisão de licit:u?o. no horário das 
9:00 ãs II :OO Hs e do.< 14:00 ãs 17:00 H<. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527- 1281 - pmncantu@ig.com.br 

Nova Cantu-PR, li de março de !013 
AIRTON ANTOJ\'IO AGNOLIN 

Prcf~:ato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE 

J'REc1'cis~R~M~~c~~?9/20t3 
O Municlpio de PCrola D'Ocstc Estado do Por.mã, por seu 

Prefeito Municip:.~l, Senhor ALCIR VALENTIN PIGOSO, c o Senhor 
Oelesio Oefanle, Pregoeiro, nomeado pela Portõlria de n• 0612013 de 
21/0112013, no uso de suas atribuições lcg:~.is, f.oz saber e TORNA 
PUBLICO aos interessados, que encontra-se abcno o presente Edital 
de liciUtç!io. na modõ:~lid:~de PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, que ser:i regido pc:la Lei Fc:dcnal de n• 10.520 de 
17 de julho de 2002: Decreto Municipal de n• 65/2007 de 03/0712.007 
e subsidi:ari:1mente pela. Lei n~ 8666 de 21 de junho de 1993 e su:as 
posteriores alterações e legislação corrclõlt.:l, p:u~ ::. finalidade nb:~ixo 
especificada: 

. ,1,.67~~-r 

-· --· . . ' < 
....... ,.. ... ,.. 

' ' --
N' 55, quinta-feira, 21 de março de 2013 

t;DITAL DI; PREGÃO PRESI;NCIAL DI; N" I9i2013 de 
19/031201J. 

I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente Iicuaçlo do 
tipo menor preço por h em, tem por objeto a contnuç!lo de empresa 
para aquisição de OI veiculo novo, com rccunoos dos program:ls 
federais do Pro-Jovem e do Bolu Famili;a par.a o txp:~rumento de 
Açlo Social do Munic!J>io de Perob D'Oeste!Pr. 

2. PREÇO MAXIMO TOTAL: R$ 29.900,00. 
3. DATA DE ABERTURA: No dia OS/0412013115 08:30 hor.u 
4. LOCAL DA ABERTURA~ S:tla de Reuniões d3 Prcfcirura 

Municipal de Pérola D'Ocstc. Es1ndo do P:1ranli, com o Pregoeiro c 
Equipe de Apoio. O EditDI e anexos pode~o ser relirndo:c grutui
lamenlt" e diret::~.mente com o Pregoeiro n:1 Pre(eitura MunicipaL lo· 
calizada ~ Ru.a Presidente Cos1:1 c Silvn, 290, em honirio comerciol 
(8:00 às 11:30 c das 13:30 ãs 11:30 horas), de sc:gunda:.t sexu feira. 
onde rambtm scrüo presra.das todas :'IS infonnaçõcs a respeito do 
ccname: liciutório. 

Perol:t O'Oeste·PR. 19 de março de 2013 
ALC!R VALI;NTIN PIGOSO 

Prefeito 

DELESIO OE~ANTE 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNCIA DO NORTE 

CNPJ 76.973.69210001 -16 

PI\EG~:~;s:>R~;:E~~~'It~~~0/2013 
O munidpio de Querénci:1 do Nonc, Parand, tom:~~ público 

que realizar-d procedimento licitalório na modnlidade Pregão Prlo!scn
ci31 • da seguinte fonna: MENOR PREÇO POR ITEM, 

Objeto: Registro de preço par.~ :tquisicão de material c equi
pamento odontolog ico c labor.ttorial. 

Abenura: 04 de :abril de 2013 • 09 hor.tJ. 
Loc:al: Sala de licitações dn Prefeituru Munieip:~l, situ:ad:~ n 

Rua \Valdemar dos S:mros, 11 97, centro, pelo fone 44·3462.1515. 

Qucr~ncia do Nonc-PR. 20 de motrço de 2013 
CARLOS BENVENUTTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE 

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL :-l' 812013 

Processo Administrativo n: 2512013 
O Prc,ociro do Município de Rancho Alca:rc toma púbheo 

que o Prcglo Presenci:1l n• 812013 foi anulado, por determinação do 
Prefeito Municipal que r~vogou o presente ccrt:lme. por motivos de 
adequ.oç3o aos dit::~mc:_s legais. 

INFORMAÇOES: Unidade Compru I Licitaçiio • (43) 3S4(}.1 3 li 
Para totlns as referências de tempo será observado o hor~río 

de Brosllia (DF). 

r::m 19 de março de 2013 
EDSON DOMP.<CIANO CORREA 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

PREGÃOA~~.gsRg~~~5I~~Í~;!I3 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços p:u-a aquisiç3o de produtos de 
limpez;~. necess3rios a Secretarin Municipal de Silúde. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: OS/04120I3 às 09h00min 
INICIO DA DISPUTA: 05104nOI3 às 14h00min 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital compl<to 

poder-.i 11cr examinado c :ldquirido através do sitc www.catx.a.gov.br. 
Outns inronn:t.ções poderio !:er obtid311 T\01 Divi$30 de Licit:aç3o d'3 Pre
feirura Municipal de S:!o José dos Pinh:lis. sito na Rua Pnssos Oliveirn 
n• 1101- Centro, no horirío compreendido W!.s OShOOmin :is l lhOOmm 
e d::~s 12h00min às 17h00min , ou pelos telefones 0 .. 41 3381·6656. 

PREGÃO ELETRÓ:-liCO N' 4012013 • SRP 

OBJETO: ReGistro de Preços pnronquisiçllo de Instrumentais 
Médicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: OS/0412013 115 09h00min 
INICIO DA DISPUTA: 09/0412013 às 14h00min 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O cdit>I completo 

podcr.i ser cummado c adquarido alnlvés do :fite www.c:ai:<:t..go\,br. 
Outrns infonn.:t.çôes poderão scr obtid:is na DivisUo de Licit:J.Ç:l.O da Prc
IC:ituru Municipal de Sio José dos PinMis. sito na Rua P3.$$0S Olivear:a 
n• 1101 -Centro, no horjrio compreendido dill OShOOmin Us llhOOmin 
c das 12h00min às 17h00min, ou pelos telefones 0 .. 41 3381·6656. 

Este documento pode ser verifit<ldo no endeft'ÇO eletrônico hnp:/lwww.in.gov~. 
pelo código OOOJ2013032100186 

Documento :assinado digil3hnentc conronnc MP n1 2.200· 2 de 2410812001, que institui a 
[nfracsrnnurJ di.! Chaves Públicas Brasileir:~ - ICP-Brosil. 
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6,00 

6,00 
6,00 

6,00 
12,00 

Valor 

R$ 182,22 

R$182,22 

R$ 364,44 

[Voltar] 
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PROCESSO LICITATORIO N° 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 
ABERTURA: 26/MARÇ0/2013 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 26 de Março do ano de 2.013, 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 no 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 03 
Plainas Niveladoras, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - ÚNICO: 
- AQUISIÇÃO DE 03 (Três) PLAINAS NIVELADORAS DE ARRASTO, COM CILINDRO 
DE LEVANTE E ARTICULAÇÃO, PESO MÍNIMO 1.200 kgs, LARGURA DE CORTE 
4.000 mm, GIRO HORIZONTAL DA LÂMINA 90° E VERTICAL 25°, COM 02 PNEUS 
12.4.28 COM CÂMARAS DE AR. 

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 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 
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comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

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

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

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

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não 
foi declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO 11); 

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 

- Proposta de Preços 

ABERTURA: 
EMPRESA: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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 (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 
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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. 

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

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

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

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

8.1.2- O Pagamento será realizado até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento, dividido em até 03 parcelas. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0602.02678.20536-1015 - 44.90.52 Secretaria Municipal de Agricultura 
0603.01545.20323-2026-44.90.52 
0802.02060.10078- 1010-44.90.52 

10 - DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-60.500,00 (Sessenta Mil 
e Quinhentos Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 
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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 
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 
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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. 
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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, 11 de Março de 2013. 

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

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013- 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 _ __ de ______ __ de 2013. 
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<MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 008/2013, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2013 

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° 008/2013 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO Yl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2013 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) No 014/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2013 

Objeto: Aquisição de 03 (três) Plainas Niveladoras de arrasto. 

....:.__.... 

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

Nova Canto, Paraná, _ ___ ___:d::..:e~------ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Aguisi~ão de 03 Plainas Niveladoras de 
Arrasto. 
VALOR ESTIMADO - R$-61.000~00 
Um Mil Reais). 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

(Sessenta e 

PREVISÃO I 

Carta 
Convite 

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


