
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

LICITAÇÕES DE SERVIÇOS- ROTEIRO PARA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO 

NOME DO LICITANTE: Município de Nova Cantu 

NÚMERO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 035/2014 

REGIME DIFERENCIADO DE COMPRAS (RDC): N.0 do ato local de 

aprovação do RDC 

MODALIDADE: Edital de Pregão 

VENCEDORES: Nildeomar L. Faria Cia Ltda 

Delir Luiz Andreola- Oficina Mec. Santo Antonio 

Auto Elétrica Murata Ltda 

TIPO REGIME DE EXECUÇÃO 

X Menor Preço X Empreitada por Preço Global 

Melhor Técnica Empreitada por Preço Unitário 

Técnica e Preço Empreitada Integral 

Outras Informações: Outras Informações: 

PUBLICIDADE 

NOME VEÍCULO DE IMPRENSA DATA 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 10/07/2014 

DIÁRIO NORTE DO PARANÁ 09/07/2014 

DIÁRIO OFIVIAL DO PARANÁ 10/07/2015 

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR 09/07/2014 

I OBJETO 

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@iq.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS E OUTROS. 

Datas 
Abertura: 24/ 07/2014 
Adjudicação: 25/ 07/2014 
Homologação: 25/ 07/2014 

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

N.0 de folhas 

item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Documentos Básicos Integrantes(*) 

Requisição da unidade administrativa interessada 

Despacho/manifestação da autoridade competente para abertura do 
processo 

Correspondência interna de certificação da disponibilidade 
orçamentária 

Pareceres técnicos e jurídicos preliminares (à abertura) 

Despacho/manifestação da autoridade competente para o início da 
licitaç_ão 

Elementos utilizados como critério na fixação do preço máximo de 
contrato (exemplos: pesquisas de preços, 3 orçamentos, custo 
histórico ... ) 

Instrumentos convocatórios e das eventuais republicações 

Minuta do contrato ou do instrumento equivalente 

Comprovantes das publicações do edital (Extrato da publicação do 
Edital da Licitação) 

Ato de designação da comissão de licitação 

Propostas apresentadas pelos proponentes (Cópia digitalizada das 
propostas apresentadas pelos participantes da l icitação) 

Rua Bahia, SIN° - 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@iq.com.br 

de cada 

item 

01 

01 

02/20 

21/25 

56/65 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Deliberações da comissão quanto à qualificação e habilitação dos 
participantes 

Mapa de preços e/ou tabelas comparativas dos preços 
(Demonstrativo contendo mapa de todas as propostas, destacando a 
vencedora) 

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

Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes 

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

Pareceres jurídicos quanto ao resultado do certame 

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

Ato de homologação do resultado e sua respectiva publicação 

Ato de adjudicação ao vencedor do certame e sua respectiva 
publicação 

Módulo de licitações 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@ig.com.br 

66 
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70 

68 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ANÁLISE DE LICITAÇÕES (GERAL)- ROTEIRO PARA COMPOSIÇÃO DO PROCESSO 

NOME DO LICITANTE: Município de Nova Cantu 

NÚMERO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 020/2014 

REGIME DIFERENCIADO DE COMPRAS (RDC): N.0 do ato local de 

aprovação do RDC 

MODALIDADE: Edital de Pregão 

VENCEDOR: H. M. Dias & Dias Ltda 

TIPO REGIME DE EXECUÇÃO 

X Menor Preço Empreitada por Preço Global 

Melhor Técnica X Empreitada por Preço Unitário 

Técnica e Preço Empreitada Integral 

Outras Informações: Outras Informações: 

PUBLICIDADE 

NOME VEÍCULO DE IMPRENSA DATA 

DIÁRIO OFICIAL UNIÃO 23/05/2014 

DIÁRIO NORTE PARANÁ 15/05/2014 

DIÁRIO OFICIAL PARANÁ 15/05/2014 

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR 15/05/2014 

I OBJETO 

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@iq.com.br ..JV}-' 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS (Escavadeira Hidráulica). 

O MATERIAL 

CONSUMO 
DE[] - DMATERIAL X PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

PERMANENTE 

Datas 
Abertura: 28/ 05/2014 
Adjudicação: 28 //05/ 2014 
Homologação: 06 I 06 I 2014 

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

N.0 de folhas 
item 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Documentos Básicos Integrantes(*} 

Requisição da unidade administrativa interessada 

Despacho/manifestação da autoridade competente para abertura do 
processo 

Correspondência interna de certificação da disponibilidade 
orçamentária 

Pareceres técnicos e jurídicos preliminares (à abertura} 

Despacho/manifestação da autoridade competente para o início da 
licitação 

Elementos utilizados como critério na fixação do preço máximo de 
contrato (exemplos: pesquisas de preços, 3 orçamentos, custo 
histórico ... } 

Instrumentos convocatórios e das eventuais republicações 

Minuta do contrato ou do instrumento equivalente 

Comprovantes das publicações do edital (Extrato da publicação do 
Edital da Licitação) 

Rua Bahia, SIN° - 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@iq.com.br 

de cada item 

2 

18/22 
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20 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Ato de designação da comissão de licitação 

Propostas apresentadas pelos proponentes (Cópia digitalizada das 
propostas apresentadas pelos participantes da licitação) 

Deliberações da comissão quanto à qualificação e habilitação dos 
participantes 

Mapa de preços e/ou tabelas comparativas dos preços 
(Demonstrativo contendo mapa de todas as propostas, destacando a 
vencedora) 

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

Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes 

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

Pareceres jurídicos quanto ao resultado do certame 

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

Ato de homologação do resultado e sua respectiva publicação 

Ato de adjudicação ao vencedor do certame e sua respectiva 
publicação 

ELEA~~NDRADE ~--ri\ s~ 
ELIS MARINA DA SILVA 

Módulo de licitações 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@iq.com.br 

39 
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Prefeitura M·1ni.cipal de Nova Cantu 
Ru~ Bani<"~ !i0 85 - Ce!ltro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

C'\!'J I .' "7i.S.;5.3~~10Utll -03- Fone (0-<4) 3S2í-l281- !'"O!h' fu:~. (0~~) 3527-1363 

E-.n.r.il: n:nn,,~n~u\á'~ 1l!TI:Jil.:om ou o1i:lllC:>:ill .. r.· :~.~ lfl1 .. "; f 

l!O!v!OLOGACÃO 

O Prefeito Muni.::;pal d:: 'k,v::. Ca!i.~!-' , Es!&dú d-:> Parz.ná, n0 uso àas atribuições que 
lhe são conferidas poi :Le: e, t;;nao =r.1 V!~~a n Processo Licirarúrfo :a0 1)20/201-'! - EditaJ 
de Pregão, na forma pres!:neíd r." OG8/Zú~- . ::onforme esp~(;ificação -:,c Edital. 

Torna-se pública a H c molo~2.çZc G0 prc::::sso !~ci:".tó.-io crr. epígrafe à E "TI presa: 

"LOTE No 01 - ÚNICO ' 
Empresa: H. M. DIAS :~ n;p_S L-;D.A - l\~I~~ !ns~rí•a no CNPJ sob o n(J 
07.038.473/0001-27, no ~t'atvr de R~-2SS OO:J,OO (Dm:em:cs t- Cinquenta e Oito MH 
Reais). 

Nova Cancl, Paraná, Oó de Junno de 2.014. 



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 020/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 008/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 28 de Maio 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n' 85 - !"l4ova Cantu- PR. - CcP: 87330-000 

CNPJ N, 7"'.l345 .394/000~ -03 - Fone (044) 3527-~281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-r"'~i· Cl!Tl'1:·a:--,t•J@hotma !.com ou omncantu(@lg.com.br 

TERJ\10 DE, _A.DJUDIC_ACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma preser.cie.l ":i0 008/2014 

A Comissão Mumcip2.! de Licirações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna púbhca &. Adjuaicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:· 

LOTE N° 01-

lt~m I 
n" 

Objeto l ?rop .... nente Valor (R$) 

01 11.200 Horas Máquinas -I ~-I lvf o:;:_~s & DLA..: :.TDA - ME 
Escavadeira Hidráulic& G~?J 07.036.473/000>27 

j Valor total da Proposta 
1 preços: 
J R$-215,00 I hora- I 

Tmal R$-258.000.0C • I 

Comunica outrossim. que o. :omissão de licitação d::trá vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudica~:!, p~:~ ll1"t~rpOSIÇ2.0 àe re~urso. 

Nova Cz.ntu, Paraná, 28 de Maio de 2.'JA 

Comissão de Licitações: 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAG 
PROCESSO :...~ClT A TÓRIO No 020/2014 

PREGAO. na form:1 'Jresencial nc 008/2014 
Às 10:00 hs (dez) do dia 28 de Maio de 2Ôl4, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu, reuniu-se os r-1cmbros da Comissão de Licitações e Pregão designados pela 
Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dcs envelopes e julgamento 
das propostas, da licitação acirn& referida o qual objetiva a Contratação de Horas Máquinas de 
Escavadeira Hirdráulica, err.. co:iforE1iótde com ,,s disposições co:1tidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, efetuaüào o ~r::d:::-!..::iarnento e recebimento dos envelopes, que teve como 

artici ante a em resa: 

H. M. DIAS & DIAS LTDA - ME 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

~iv/PRESA/ CNP J 

Aberta a sessão pelo presidente. constatOu-se que 01 e:!lpresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os tnvdop•:s C::: n·~ úl e 02. In~ciou-se ~nt~o a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sertdo cs se2.uinte nrma. 
LOTE N° 01 - ÚNICO· 

]I~ QTDADE PRODUTO - Preço Unitário I Valor Total I 
01 1.200 Horas l'/~[lqumas - RS-2:.5,00 I RS-258.000,00 

Horas Escavadc1~·a Ei:bídica 

I 
I 
' conforme especr:icaç~.o em I 
I 

I edital. l 
~-

I 

- .. -lmciou-se então a aoeriu!':J ~·.:- e:·.vttope 2omendo z. do ::::.Hner:!:a·;ao de qLahficaçao d:.r 
participante, e, contatou-se qu~ <1 E""'!pre.sa :Jpresent0u a jocument2..ção exigida em Edital. 

Os participantes renur.ciara expressarr.e ~-= o düeito à :cccr:;o, c:.Jncordando integralmente 
com as decisões exaradas pela CCJruissão, abóca.-. do seu di1~it\.1 de rec:..!SO tm rel..1ção a qualq'...!er 
documento, ato ou forma de ?rc::edir,1-:nto. 

Pelo fato de apresemm- a !Ttebor proposta e o menor preço, r:;;comenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seju ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE 01 - ítem único - no V:11J. "f ota! de RS-258.000,00 (D~zen ~c~ e Cinquenta e OHo 1\.lil 
Reais): a empresa: H. M. D:AS & üíAS L TDA - ME. !t~scr!w no CNPJ sob (, ;;,-> 

07.038.473/0001-27; 
Nada mais havendo a t~D..!ar. e::~-:-;rcou-s~ a reunião e la\·r.:1u-sc a r:;>re_;ente ata que após lidã e 

aprovada vai assinada. "[o''"U78 de Maio de 2.014. 

~~~ ~/ ___ , ____ __ 

Equipe de Apoio: v 



H. 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 008/2014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição da 
Serviços de Horas Máquinas com Escavadeira Hidráulica, objeto do Edital de Carta Convite - n° 
004/2013, conforme segue: 

LOTE n° 01 - ÚNICO 
ÍTEM QTDADE PEÇA PR~ÇO I VALOR 

~ 
UN/TAR/0 I TOTAL 

0'1 

I 
1.200 (um PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA R$~215,00 R$~258.000,00 I 

I 
! 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Mil e MAQUINA DE ESCAVADEIRA 
I 

I 
Duzentos) I HIDRAULICA. COM .POTENCIA I 

I MINIMA DE 122 HP. EQUIPADA COM Horas 
CAÇAMBA MINIMA DE l,OOM', Máquinas I ESTEIRA MINIMA DE 700!\-1\1, PESO I 

J OPER.<\CIONAL !\HNIMO DE 1 -:r.ooo ~G, I 
BOM ESTADO DE CONSERV AÇAO, I 

I COM FORNECIMENTO DE 1 I i COMBUSTÍVEL E MOTORISTA I I 

I TOTAL 
I ! R$-258.000,00 I I 

O pagamento é de até 05 dias, após a emissão da nota fiscal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissão de licitação. 

H. M. 



H. • S& TD 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 008/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
lic itatório, sob a modalidade - PREGÃO no 008/2014, instaurado pelo Município de No\a 
Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Públicc, 
em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

H. DA- ME 



H. • s 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

Campin.~ da Lagoa, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 008/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, !la qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 008/2014 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



H. • T 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão - n° 008/2014 

Campina da l agoa, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
l icitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 008/2014 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, 
que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



H. 
CNPJ n° 07.038.473/0001-27 

Rua Vitório faccini~ n° 169-A - Terreo 
Campina da Lagoa~Pr, ~ CEP .. 87 m345-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Edital de Pregão- n° 008/2014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO no 008/2014 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
ainda que preencha todos os requis itos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

atenciosamente, 



. . 
. . . . . . -

H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 
CNPJ N° 07.038.473/0001-27 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

MARCIO KLEBER DIAS, nascido em 01/07/1979, brasileiro, casado sob 
regime de Comunhão,Parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 6.513.116-1 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob o n° 026.692.499-90, residente 
e domiciliado à Rua Vitória Faccini , 169, centro, nesta cidade e Comaca de Campina da 
Lagoa - PR, CEP 87.345-000 e HELEN DE MATTOS DIAS, brasileira, nascida em 
03/12/1984, casada sob regime de Comunhão Parcial de Bens, professora, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 8.552.464-0 SSP/PR ,_ e do CPF n° 055.218.529-99, residente 
e domiciliada ~ua Vitória Faccini, 169, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da 
Lagoa - PR, CEP 87.345-000,; únicos sócios da sociedade empresaria de 
responsabilidade limitada que gira nesta praça sob a denominação de "H. M. DIAS & 
DIAS LTDA- ME", com sede estabelecida à Rua Vitória Faccini, 169-A, térreo, centro, 
nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa, estado do Paraná, CEP 87.345-000, 
devidamente registrada na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA sob o 
n° 41205337094 em 15/10/2004, alteração contratual registrada em 09/01/2007, sob o n° 
20070106169, alteração contratual registrada em 05/10/2009, sob n° 20096548720, e 
alteração contratual registrada em 25 de março de 2011, sob n° 20112357245, resolvem 
alterar o contrato socia l e alterações havidas e o fazem por este instrumento na .m.elhor 
forma de direito e sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA 1a. DO OBEJETIVO SOCIAL: A sociedade passa a ter por objetivo 
mercantil. principal o ramo de: 7711 -0/00 - Locação de Automóveis sem condutor. 

E ramos secundários: 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, _exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal; 4313-4/00 - Obras de terraplanagem na área da 
·agricultura -; 4520-0/01 - Serviços de manutenÇão e reparação mecânica de velculos 
automotores; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas meJálicas; 23.30-3-02 - Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção; 4 7.44-0-99 - Comércio varejista de 
materiais de construção em geral; 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura; 4789-0/01-
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 43030-4/99 - Outras obras de 
acabamento da construção. 

CLÁUSULA 28 
• • DO INGRESSO NA SOCIEDADE -Ingressa na sociedade, o sócio 

NIWTON DIAS, nascido em 31/08/1954, brasileiro, · casado, empresário, portador da 
· Cédula de Identidade RG n° 1.404.899 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

281.310.539-20, residente e domiciliado à Rua General Osório, 166, centro, nesta cidade 
e Comarca de Campina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000. 

CLÁUSULA 38
• DO CAPITAL - O capital da empresa é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

totalmente integralizado dividido em 30.000 (trinta mil quotas) no valor sub.serito de R$ 
1,00 (hum real) cada, e passa a ser de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) dividido 
em 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, com valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada, 
sendo que o sócio ingressante integraliza neste ato R$ 15.000,00 (quinze mil reais) avista 
em moeda corrente nacional, ficando o capital assim distribuído. 
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H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 
CNPJ N° 07.038.473/0001-27 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

SÓCIOS 

HELEN DE MATTOS . .DIAS 
MARCIO KLEBER DIAS 
NIWTON DIAS 
TOTAL 

VALOR QUOTAS 

R$ 15.000,00 
R$ 15.000,00 
R$ 15.000,00 
R$ 45.000,00 

15.000 
15.000 
15.000 
45.000 

CLÁUSULA i:· DA FILIAL - Fica criada filial com sede estabelecida junto à Avenida 
Jaime Canet, s'/n, centro, na cidade de Altamira do Paraná - PR, Comarca de Campina da 
Lagoa - PR, CEP 85.280-000. · 

CLÁUSULA sa. DA INALTERAÇÃO- Permanecem inalteradas as demais cláusulas não 
atingidas pqr esta alteração. 

CLÁUSULA Ga. DA CONSOLIDAÇÃO - A vista das modificações ora ajustadas, 
consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
"H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME" 

CNPJ n. 07.038.473/0001-27 
NIRE n. 41205337094 

MARCIO KLEBER DIAS, nascido em 01/07/1979, brasileiro, casado sob regime de 
Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 
6.513.116-1 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob o n° 026.692.499-90, residente e 
domiciliado à Rua Vitório Faccini , 169, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da 
Lagoa - PR, CEP 87.345-000 e HELEN DE MATTOS DIAS, brasileira, nascida em 
03/12/1984, casàda sob regime de Comunhão Parcial de Bens, professora, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 8.552.464-0 SSP/PR, e do CPF n° 055:218.529-99, residente 
e domiciliada a Rua Vitório Faccini, 169, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da 
Lagoa - PR, CEP 87.345-000, NIWTON DIAS, nascido em 31/08/1954, brasileiro, casado, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.404.899 SSP/PR, devidamente 
inscrito no CPF sob o n° 281.310.539-20, residente e domiciliado à Rua General Osório, 
166, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000. 

1a.: A sociedade gira sob a denominação social de 11H. M. DIAS & DIAS'LTDA ·ME", 
com sede ·estabelecida à Rua Vitório Faccini, 169-A, centro, CEP 87.345-000, nesta 
cidade e Comarca de Campina da Lagoa .- PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.038.473/0001-27, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do 
território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes. 



H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 
CNPJ N° 07.038~473/0001-27 . 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Único: A sociedade tem filial estabelecida junto à Avenida Jaime Canet, s/n, 
centro, na cidade de Altamira do Paraná - PR, Comarca de Campina da lagoa - PR, 
CEP 85.280-000. 

2a.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas 
atividades no dia 15/10/2004. 

3a.: O capital da empresa é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) dividido em 
45.000 (quarenta e cinco mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (hum real) cada uma e 
assim distribuído~- · 

SÓCIOS 

MARCIO KLEBER DIAS 
HElEN DE MATTOS DIAS 
NIWTON DIAS 

VALOR 

R$ 15.000,00 
R$ 15.000,00 
R$ 15.000,00 

QUOTAS 

15.000 
15.000 
15.000 

43
.: As quotas são indivisiveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço, direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

53
.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todo~ 

respondem solidariamente pela integralização do capital social, nós termos da lei em 
vigor. 

6a.: A sociedade tem por objetivo mercantil principal o ramo de 7711-0/00- locação de 
Automóveis sem condutor. • 

E ramos secundários: 4930-2/01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal; 4313-4/00 - Obras de terraplanagem na área da 
agricultura; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculas 
automotores; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 23.30-3-02 - Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção; 47.44-0-99 - Comércio varejista de 
materiais de construção em geral; 8592-9/99 - Ensino de arte e culturai 4789-0/01-
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 43030-4/99 - Outras obras de 
acabamento da construção. 

· 73
.: A Administração da sociedade é exercida individualmente pelos sócios MARCIO 

KlEBER DIAS ou· NIWTON DIAS, tendo os mesmos amplos poderes para o bom 
desempenho de sua função, autorizado o uso do nome ·empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor. ·de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como· onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio · · · 

§ 1 ~ É vedado uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. 



... 

H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 
CNPJ N° 07.038.473/0001-27 

A o o 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL· 

§ 2° Faculta-se aos admiradores, atuando isoladamente constituirem em nome da 
sociedade procuradores para período determinado devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

Parágrafo Único: Os Sócios Administradores usam sua própria assinatura como 
assinam no fim deste. 

aa.: Pelos serviços que prestarem os soc1os à sociedade, perceberão a titulo de 
remuneração "Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios, que 
será levada a ~nta de despesas administrativas. 

ga.: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser 
procedido o Balanço patrimonial da sociedade., obedecidas as prescrições legais e 
técnicas pertinentes a matéria. Os . resultados serão atribuidos aos sócios 
proporcionalmente às quotas que possuírem na sociedade, podendo os lucros a critério 
dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. 

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, 
não poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a maioria absoluta 
do capital social da empresa, e sim por comum acordo. 

1 oa.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido 
o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios 
sobreviventes ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. 
Após a liquidação e, solvidos o Ativo e Passivo, serão os sócios supérstites e os herdeiros 
do ·"de cujus" quitados de seus haveres, se existirem, estes de conformidade com o 
Formal de Partilha, devidamente homologado pela autoridade judiciária competente: Fica 
também o liquidante com o encargo de ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, 
inclusive, apresentando para arquivamento o respectivo distrato social na MM. Junta 
Comercial do Estado do Paraná. 

Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na continuidade da sociedade por parte 
dos sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de cujus", poderá a sociedade 

continuar, ingressando os herdeiros com seu quinhão respectivo, não havendo 
impedimento legal quanto ·à sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu 
quinhão à um ou mais dos sócios sobreviventes. · 

11 8
. : Os Administradores declaram, sob as penas da lei, 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 economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública,ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1° C/C 2002). 

12a - A sociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para 
prestação de contas e demais deliberações, com .base no artigo 70 da Lei Complementar 

~3de14/12/2006. . r~P ~ ·~ 



H. M. DIAS & DiAS L TOA - ME 
CNPJ N° 07.038.473/0001-27 

QUARTA ALTERAÇÃO E CC ·:-c' ':J ~'l.ÇÃO CONTRATUAL 

1° - As deliberações, sociais serão tomad a~. -:;:; 11 ') ~se no artigo 70 da Lei Complementar 
n°. 123 de 14/12/2006. 
2° - As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios e 
obedecera a quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002. 
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societário com exceção 
da alteração contratual, com base no artigo n '). 71 da Lei Complementar n°. 123/12/2006. 

13a.: Fica eleito o foro da Comarca de Ca.np1n<J da Lagoa - Pr, para o exercfcio e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resul tantes deste contrato . .. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam; o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e 
por seus herdeiros, a CUmpri-lo em todos 1.1S SE:ll 3 lermos. , . 

Campina da Lagoa- PR, 08 de julho de 2013. 

--------- ' I ., 

~ ' '7" c_ . .1 • \ / ' I f I 

I)U /J1 · ; (! ,. . ___ · W~N QE MATl(O~ 
~/ ( \ 

'i./ · .~ 
__ 11ft[!/! ;{Í]"< 

../NIWTON DIAS 
(ingressante)-------._ 

JUNTA CO ERCiA(-DÕPÃRANA:-·.--- .. ·-----~ 
AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE ' 

. CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/07/20 
SOB NÚMER0:'20133921816 
Protocolo: 13/392181-6, DE 09/07/201 

8mpresa:41 2 0533709 4 
H. M. DIAS & DIAS LTDA - ME 
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Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 
1511012004 

I NOME EMPRESARIAL 
H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONCMICA PRINCIPAL 

77.11-0-00- Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATNIDADES ECONCMICAS SECUNDARIAS 
49.30-2-01 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
25.11 -0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206·2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R VITORIO FACCINI 
I NÚMERO 

169-A 
I COMPLEMENTO 

TERREO 

CEP 

87.345-000 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
I MUNICIPIO 

CAMPINA DA LAGOA 

SITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

15/10/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 02/05/2014 às 10:36:06 (data e hora de Brasília). 
(Voltar j 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*****••• 

Páaina: 1/1 

A RFB agradece a sua visita. Para infom1ações sobre política de privacidade e so, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://www.receita.fazenda.gov. br/PessoaJuridica/CNP J/cnpjreva/C'npjreva _ Comprov .. . 02/05/2014 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 025192014-88888473 
Nome: H. M. DIAS & DIAS L TOA- ME 
CNPJ: 07.038.4 73/0001-27 

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sc~iedade 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://www. receita. fazenda. gov. br> 

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

Emitida em 01/02/2014. 
Válida até 31/07/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www3 .dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws _ mv2.asp?COMS _ BIN/SIW _Contexto=... 02/05/2014 



Emissão de 23 via de Certidão 

F. Receita Federal 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Fed~ral do Brasil 

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

Nome: H. M. DIAS & DIAS L TOA - ME 
CNPJ: 07.038.473/0001-27 

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 válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritaç em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 12:02:12 do dia 17/04/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/10/2014. 
Código de controle da certidão: D793.AE88.F545.CCOB 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ PNpar• p-'glna 
..... JI'M'IlftiJII'U&fO 

http:/ /www.receita.fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ A T~PO/Certidao/CNDConj untaSeg Via... 02/05/2014 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0703847310001-27 

Razão S.ocial: H M DIAS E DIAS LTDA ME 
Endereço: RUA VITORIO FACCINI 169 A I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA I 

PR I 87345-000 

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

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

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014 

Certificação Número: 2014042105283191406230 

Informação obtida em 02/05/2014, às 10:41:57. 

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

https://www.sifge.caixa.gov .br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprirnirPapel.asp?V ARPes. .. 02/05/2014 
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FllilN041 
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Di'vida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 11838637-41 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.038.473/0001-27 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná. 

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. 

Finalidade : Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 17/09/2014- Fornecimento Gratuito 

\1) 
PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 11838637-41 

Emitida Eletronicamente via Internet 
20/05/2014 - 14:16:32 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/IVMW.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=07.038.473/0001-27&eCadicms=&eNumlrrage=pepaax&eFinalidade=L... 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos para os devidos fins, que revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não 
encontrar nenhum débito em nome da firma: H. M. DIAS & DIAS L TOA 
ME, firma estabelecida à Rua Vitória Faccini, No 169-A, nesta cidade e 
Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n°. 
07.038.473/0001-27, com inscrição Municipal n°. 542260, com o ramo de 
atividade de: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS DE CONDUTOR, não 
havendo, portanto nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

Campina da Lagoa- Paraná, 20 de Maio de 2014. 

~~r=rrt:+----=-o

' Gerei no Mendes de Souza 
Depto. de fibutação. ---

Praça João XXIII, 996 - Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 
Telefax- (Oxx44) 3542 2303 I 3542 2432 

CNP] 76950070/0001-72 tributacao@campinadalaqoa.pr.qov.br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : H. M. DIAS & DIAS LTDA - ME (MATRIZ 8 FILIAIS) 
CNPJ: 07.038.473/0001-27 
Certidão n°: 43472617/20 14 
Expedição: 28/05/2014, às 09:26 :13 
Validade: 23/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicào. 

Certi fi ca-se q~e H. M. DIAS & DIAS LTDA- ME (MATRI Z E FILIAIS), 

i.r.:::cri to (a) no CNE-J sob o no 07.038.473/0001- 27, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores T~abalhista s. 

Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescen~ado pela Lei n° 12.440 , de 7 de ju~ho de 201 1, e 
na Resolução Atimi~~strativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , d e 24 de agosto de 20 11. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabil~dade dos 
T ribunais c.c '='::ê.ba l ho e estão atualizados aL.é 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão a~esta a empresa em re l ação 
a t odos os seus estabelecime~tos , agências ou filia1s . 
A aceitação desta certidão condi ciona -s e à verificação de sua 
auten ticidade no cortal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http·.//wt:w.tst . jus.br) 
Ce rtidão emitida gratui~a~enL.e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedo r es TrabalhisL.as constam os dados 
necessários à iden~iflcação tias pessoas natura1s e jurídicas 
inadi mplen t es perante a J us tiça do Trab2lho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença conde natória transiL.ada em j il l gado ou em 
acordes jvd iciais trabalhis tas, inclusive no concernente aos 
r ecol hime ntos previdenciá.r i os, a honorár i os, a custas, a 
emolumenL.os ou a r2colhimen1:.~s determi nados em le i; o u decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Minis~é~iú ~0bl ico do 
Traba l he ou Comissão de Conciliação P~évia. 

' . '· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 020/2014 
PREGÃO, na forma Presencial 

N• 008/2014- PMNC 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas (Escavadeira Hidráulica), 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 28 de Maio de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às li :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Maio de 2.014. 

AffiTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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228 /SSN 1677-7069 

missoN' 107/2013. Coosid=ndo oaitériode classili<oç!o. fica ven«dcra o 
cmpo=R&R Eogcnh:lriac Consll\lçÕcs Lub-CNPJ n' l7.780.4ó510001.05 
com o valor de RS 64.950,00 (sesscn14 c quo1ro mil novecentos e cinqO<n.; 
reais), para IL execução int.egn.J do objeto, oompreendendo todos os 5er\1ÇOS e 
especificações detalhadas consmntes do plano de trnba lho em anc:x.o, confor
me proposta de preços :mexa ao processo. 

Tenno de Homolog;>ç3o c Adj~ de Pmcesso Ucit11ório 
=ci1~Wlicipal de Undoes1e, ENdo do p,.>n:Í, oo uso de s.w olri-

Resol\'e Horrologaro raulbdodo liá~. modolidodc Tom:xh de Proç>os n. 
• 00412014 de 19.052014, que teve como objeto a Contratação de Etnp<sa 
E<pecia1izoda p3[3 E=:uçlo de 1.136,90 m2 de R«ope As51óeo sob!< Po
vimcntaç3o PoliC:dric:l. incluindo sirW~ viária cbs vias.. re(cn:ruc 30 Con
traiO de Repasse Jf0387942~1/l012.- MCIDADES. Coosidmodo o aitério 
deelassiticação.fiC>-oempresaVALBIERO&CIALTDA-CNPJ 
n• 79.189.71810001-28, com o Y3lor de RS 288.338,04 (Wzc:ntos e oitenta e 
oito nül oitoccnros e trinta e oito n:ais e quatro c:c:ntavos), para a cxccuçlo 
integral do objeto, compreendendo todos os serviços e especificações deta
lh3d.u constantes do plano de trabalho em anexo, coo.fonnc proposta de preços 
:mc:x:~. ao processo. 

Tcnno de Homologação e Adjudicação de Pmcesso Licitllório 
O Prefeitn Municipal de Lindoeste, Estado do Pllr.Ulli. no uso de suns aai
buiç&.lcgais. 
Resolve Homologar o raulbdo da ~citaçio, moda~dadc Tomada de Preços n. 
• 00512014 de 19.052014. que teve como objeto a Coo~ de Empr= 
Espccializoda pan exC>C<JÇJo de Rdonna e Ampll>çio do Ginásio de~ 
Municipal, refino" ao Cootr.UO de Rc:possc n• 038623s-85120121Ministlrio 
dos &:portes. Considerando o critério de classif1C3Ç3o, f ~e~ venocdor.1 a cm-
1"= J FABIAN CONSTRUÇOES LIDA- CNPJ n' 05.834.0600001-23, 
com o volor de RS 784.164,84 (set<C<Dto< e oit<nta e quo1ro mil centn e ses
sc:nt& e QU3tro reais c oitcnb e qu:~tro centavos) p.va a execução inc.egral do 
objctn. compn:<ndcnclo todos oo servô9oJ e cspocifiC>ç&. de1alhadas eons
bntes do plano de trabalho em anexo, confom1e p~ de preços Dnexa ao 
processo. 

SILVIO DE SOUZA 

PREFEITURA MUN!CIPAL DE MARINGÁ 

_ AVISOS DE UCITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 1700014-PMM 

_,idadcsT~de~~~~.às..:: 
ri23dos """-és do Conv<nio ~ n'. ffi88412012. por solici~:JÇao do Se
cn:aria de Recunos Motaiais, AbastocimentD e Logística- SEMIJ. EotTega 
doo Envelopa: até às 13:45 hor.Js do dia os (cioco) do mês de junho de 2014. 
Abettur:> dos proposw: às 14:00 hor.Js do di:> OS (cinco) do mês de junho de 
2014, no Dimoria de Licitaç&.- Av. XV de Novembro, 701 - Centro-?'. 
andor - Moringó-Pr. A p3Stl t!cnic:a com o doeumentoç;lo completa do edito!. 
anexos c dc:mais documentos c:ncontr.un-sc i disposiç3o rm Av. XV de No-
vembro. 70 I - Ccn!ro - Secretaria de Adminis1ração- Diretoria de Licitaç&.-
2'. Andar-nohor.iriodos08:00às 11:30edos 13:3035 17:00hor.uouotrovés 

do site: www.m.vinga.ptgov.br.scrvicos-licitacocs. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 17412014-PMM 

AQUISIÇÃO de Equipamentos de Áudio. Vidco e Ccno<écnico 
clestimdosiPraçadosEsponosedoCultlndodisaitndelguatemi;confonne 
pedido do Se=tvia Munic:ip>l de CultW> de Moringa - SEMUC, por so
~taçõo da Socrearia Municipal de R=nos Malaiais, Abasu:cirnento e Ln
g!stica-SEMIJ. Enlrq;;ldoo Em'Oiopes: até às 13:45 hor.Js do dia 09 (nove) 
do mês de junho de 2014. Al>cttur:t dos proposw: às 14:00 boros do dia 09 
(nove) do mês de junbo de 2014, na Diretoria de Licitaç&.- Av. XV de No
vembro, 701 - Ccnlro - ?'. andor - MorinP,.Pr. A p;uta técnico com a do
cumenbÇâo complcti do cditll. anexos c dernais documentos encontram-se i 
dispo<içio no Av. XV de Novembro, 701 -Centro- Sc:cn:toria de Adminis
trJÇ3o - Diretoria de Licit:IÇÕCS - 2'. Andar - no hor.lrio das 08:00 às li :30 e 
das 13:30 às 17:00 horas ou através do sitc: \WtW.maringa.pr.gov.br-scrvicos
ticitllCOC:$. 

Em21 deMaiodc2014 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

PreCeito 

PREFEITURA MUN!CIPAL DE NOVA CANTU 

AYJSOS DE U CITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 7/2014 

PROCESSO UCITATÓRIO o'019/l014 
PREGÃO. na Forma Presencio~ N' 007/2014- PMNC 
OBJETO: Aquisiçio de Camisetas Escol=<. 
ABERTIJRA: A partir <W 09:00 (nove) Horas do DIA 28 de Maio de 2.014, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Now Cantu. Parani. 

~..":n~P~do~a~ÕE~~~';~X; 
jun10 a Divis:lode Licitoç;lo, no horário dos 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00:\s 
17:00 lu. Telefooe/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

PREGÃO PRESENCIAL N'812014- PMNC 

-PROCESSO UCITATÓRIO n' 02012014 
PREGÃO, na Forma Prescttcial N' 00812014- PMNC 
OBJETO:~ de H..., Móquinas (Esc:ovodcir.t Hidriulica). 
ABER1URA: A partir das 10:00 (dez) HO<>J do DIA 28 de Moio de 2.014, na 
sala de n:uniões do Poço MuoicipaJ, em N<MI Camu, Paraná. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

A P3Sta com inteiro 1eor do Ediml. 11nexos e infortn3ÇÕCS po<~mo .ser soli
cibdos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, 
junto • Divis:lo de Licilllção, no hor.irio dos 8:30 is 11:00 Hs e dos 14:00 às 
17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Novo C.ntu, 14 de Maio de 2.014. 
AIRTON Al'ITONJO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

_ AVISODEUCITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 3812014-PMJ\1. 

O Muniápio de Novo Loronjeiros. Estodo do Paraná. insaitn no 
CNPJ sob n' 95.581.64810001-12. aJnvésde 1<11 Prego<iro, tendo em vi>to a 
disposlo no Lei Feder.tl n.' 10.52012002. Doemo Feder.tl 3.555/2000, Lei 
Compltment:U' n. •JlW6 e Decretos Municip3is n,..s 136106, 34107, to nu pu· 
blieo que JCri r.ali:z:ub licit:lç3o às 09:00hor.Jsdo diaOó de Junho de 2014, na 
sede da Prefeitura Municipal, situada 3 Rua Rlo Gr.ulde do Sul2122~ centro, 
fone (42) 3637-1148, licit:lÇ<lo na modolid:lde Pregão Presencio! n'.3812014-
PMN'L cujo objeto é aquisição de 1.281.25 toneladas de c:1lcirio dolomítico 
PRNT Mfnimo 75% com recursos do convênio 7S9S60/201 1 - MAPA. O 
odíW c .seus o.nexos devcrlo scrretir..dos na sede cb Prefeitura Municipal, no 
enderoço supracibdo. junto oo l>ep;u1amentn de Licilll\)Ocs. 

Novo Loronjeiru-PR. 20 de Moio de 2014. 
GILMAR CARRARO BRAGA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUN!CIPAL DE NOVA TESAS 

,O, VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' Sln014 

PROCEDIMENTO LI CITATÓRIO N' 10612014 
O Município de Nova Tcbas, Estado do Pamná, toma público que 

far.i realizar às 14:00 horas, do di3 0510612014, na sodc da Prcfcüura Mu· 
nicipal, S3la de licil.!lçõc:s, sito a Av. Belo Horizonte. 695 Centro, Nova Tcb:IS. 
l'r, PREGÃO PRESENCIAL, lipn MJiNOR PREÇO POR ITEM, a preços 

fixos e sem reaJustes, para a AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL QUE SERA 
UlU.IZADO PARA A READEQUAÇÃQ DE ESTRADAS VICJNAJS 
ATRAVÉS DE REVÇSTIMENTO PRIMARIO (CASCAlllAMENTO~ 
CÇ>NFORME CONVENIO N' 70887~/2009, FIR.\oiADO COM O MINIS
TERJO DA AG!UCUL11.JRA. PECUARJA E ABASTECIMENTO- MA
PA EO MUNICIPIO DE NOVA TEBAS- PR. Adoeumentaçio completado 
cditll e ""' t1:$pCCtivos modelos e anexos estario dispnnibilizodos no siu: 
www.novat<:bos.pr.p.bc; também podendo ser retirados oo enderoço supra
tn<l>cionodo junlammu: com a equipe n:spnnsável pela divisio de lici1açào. 
Moion:s iofonnaçõcs no Sede da Prefci ... Munietpal de Novo Tebas. en
dctoço supnmcncionado. Fone: (042) 3643 l i 09. 

Nova Tc:bas, ~de nuio de 2014. 
HELOISA IVASZEK IENSEN 

Prdc:it.D. 

PREFEITURA MUN!CIPAL DE PALMITAL 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 812014 

Proccditncotn LicilliiÔÓo o• 089/20 14 

LeiF~~=~:2~~~~~7-~~ 
demais oonnas regulamcolar.s apliávcis à espécie, comwUC1 que ~ 
liciulçio confonnc as s.guintes especi1ic:oç>Oe: OBJE10; COI'm\ATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZAOA EM CONSTRUÇAO qvn_ EM RE
GIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA ÇONSTRUç;\0 DE UMA 
UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS PADRAO I COM AREA TPTAL 
DE 293,91 M', A SER EXEC\ITAPA NO LOCALIDADE DE AGUA 
QUENTE, INTERIOR DO MUNIC!PIO DE PALMJTAL-PR. A ser cxe
cuta(b de JCOrdo com as especificações c quantitativos constantes no memo
rial desaiêvo e projetns anexo ao oqitll. DATA DE ABERTURA: li de Ju
nho de 2014 às 09:00 haas CRITERIO ,DE JULGAMENTO: Empreitada 
Glob>l- Menor Preço Global VALOR MAXIMO GLOBAL: RS 433.721,17 
(Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Setec<ntos e Vunee Um~ e Dezcss«c 
Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital, Anexos e p..., Técoica estio dispn
nívcis no site www.~tal.pc.gov.br, também podendo ser l'd:iDdos na sede 
do Prerci ... MIOiictpal de Palmital, sitn à Rua Moisés L~ioo o' 1001 - Ccn
::.: ~~oraoi, Fone: (42) 3657-1222, desesundaisexta-fcira, no 

TOMADA DE PREÇOS N' 9/2014 

Procc:dimc:nto Lic.itatório n• 09012014 

ui F~~S~~:otfta:~~~~~~-nu~:~ 
demais normas regulamcntatts aplicáveis à espécie, comwúca que real~ 
~citoç;lo conforme as s.guintes espccifiC>ç&.: OBJETO: COI'ITRATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DA ACAOE
MlA DE TERCEIRA IDADE NA PRAÇA ANro]'llO BARBOSA, CON
TENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: EXECUÇAO DE PISO EM CON
CRETO lNTERTRAVAOO DELIMTTAOO POR MEIO FIO TIPO FlNCA
Dij'4HA_ IMPLANTAÇÃO DOS APAREUIQS DA ACADEMIA DE Gl-

~<;~~=~~~~g~~:: 
an3Cb. de ac:onlo com as cspcxi1icaç(,es e quantitativos constanteS no memo
rial dcscriUvo e projetos anc:xo ao edital. DATA DE ABERTIJRA: li de lu-

N' 97, sexta-feira, 23 de maio de 2014 

nho de 2014 is 15:00 haas CRITÉRIO 9E JULGAMENTO: Empreit:>do 
Glob>l-M~r Preyo Global VALOR MAXIMO GLOBAL: RS 50.000.00 
(Ctnquenta Mtl Re:us). 

INFORMAÇÕES: O Edital, Anexos e P:!sto Té<ni.., estão dispo
níveis na sede da Pn:fcirura Municipil de Palmital, sito i Rua Moisés Lupion 
n• 1001- Centro, em Palmital- Pllr.Ulll. Fone: (42) 3657-1222, de segunda à 
sextl-fcir.t. no horário de expediente. 

Palmilai-PR. 22 de Maio de 2014. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA 

AVISO DE CHAMA.'\olE.'ITO PÚBUCO N' 212014. 

O Munielpio de Pololim/PR ovis:> oos interess>dos que esti i dis
pnsiçOO edital do O=umento Público n' 00212014 obj<li\....00 o CREDEN-

~~~~~~",F}J'~Cirr:f'~~~~~~ 
ALIMENTAÇAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO E CENTROS DE EDUCAÇÃO lNFANTn. C<lrúonnc espccifi
c:nçõcs contidas no Edital Com prazo de crcdcncimlc:nto c:om inicio no dia 
2210512014 e término no dia 2410ó12014. Editll esti odispnsiçiona Prefeitur.l 
Municipal de Pololina/PR, poder.i ser solicil4do pelo em:ail c:om~o
tina.pr.gov.br, e no silc d.l prefeitura www.palotin:~.pr.gov.br. 

Em21 deMaiode2014 
JUCENJR l.EA."'DRO STEI'lTZLER 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P!NHALÃO 

_ AVISO DE LCUTAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 1412014 -SRP 

DEP~o~o:~~~\~{Çt~!/~~~~~~~ 
04/2014, de 0810112014, lOm:l púb~co. poro conhecimento elos intcn:ssodos 
que fur.lr.aliz:lt no dio 0510612014, às 98:30 hor.>S. no endereço. RUA DO
MINGOS CALIXTO, 483, PINHALAO-PR. a =iJo de recebimentn e 
abertur.1 cbs documentações e propost:ls, eonfonne especificado no Edil:ll de 
Licitação N'. 1412014-PR no ~dode PREGÃO PRESENCIAL, objeti
vondo rq;isii'O de proços. 

Informamos que a inu:gJ2 do Editll pnderi ser solicit>da ,..,.és do 
emoil: lici~~=f'v.br. =de pessoo(s) juridica(s) do ramo peninenu: por.r oquisição. 
pelo menor preço ofenodo de gêneros >lirneruicios. utensilios de cozinho. gàs 
de cozinh:l c ~ potável dc:stinados a uxb.,.. :u: KCn:brbis do município. 
mediante espcaficaç3o c:onstlnCC: no edital. 
Critério de Julgamcntn- Menor Preço POR ITEM. 

Pinha tão, 22 de m3io de 2014. 
RODRIGO BALDIM 

Prcsociro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

AVISO DF; LICITAÇÃO 
CONCORREl'CIA :-1'112014. 

Pmcesso Liciwório n' Oól/2014 
eor-rineia l'llbliea N'. 00112014. 
Objeto: "C<lnccssllo de espaços públicos pan o insu~ e I1\0f1UlenÇJo de 
elementos do mobili:itio uti>ono." Al>cttur:t: 21 de julho de 2014. :ls 09:30brs. 
no deport:unc:ntn de licitaç&. sinbdo a Rodovi:l PR 407, Km 19- B>lncirio 
Praia de Lcs!c • Pontll do Paraná. Critério de Julgamento: melhor técnica com 

:::.,..~de Li~~~~::,~.~ ~~do$~8~~'1t"~o. ~ 
131130 is 151100. oo volor de RS 10,00 (dez reois), no site: www.pnnlllldo
p3r.ln4.pr.gov.br. consulta M)mente do edital. 

Em. 20 de moio de 2014 
GEOVANANUUUACORDERO 

Pre&OCii'J 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU 

_ AVISO D~ UCITAÇÃO 
PREGAO ELETRO:-IICO :-J' 3312014/PMQI 

O Munieipio de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná. com • 
devida au<orização expedida pelo Exeelentissimo Senhor PrefeitD EDSON 
JUCEMAR HOFFMANN PRADO, de conformidade com o disposto no Lei 
n' 8.666,de 2110ó11993, no Lei n' l0.520, de 17/07/2002, no Decreto n' 5.450, 
de 3110512005 e na Lei C<lmplement:tro' l23, del4/121200ó, lOm:l púb~co 

~d~~mi~~~~Ó~~:~~~~~~~~i~,Lõ~= 
jo objctn é a aquisição de O I (wna) Grade Ar.ldora, nova, valor máximo de RS 
11.970,00, OI (wm) Rctrocseavadeira, nova. valor máximo de RS 215.000,00, 
OI (um) Tratnr Agicola, novo, valor máximo de RS 95.600,00, OI (wna) Co
lhcit>dc:iro de Fotr.~gcns, novo, valor miximo de RS 16.680,00, c OI (urno) 

==~í'!:!~~nodcT~~·We=r~~!!fl~ 
Pregão EleuOOico n' 03312014/PMQ1e seus anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: Ar.\ às 08:30 hor.as do dio OSIOó/2014 (Hor.irio de Brosili:l~ 
INFORMAç0ES SOBRE O PREGÃO: O cditll pnderi ser obtido oo sitc 
www.liáracocs.c.com.br ou na Comissão de Licitações, loealizo<b oo Dcpar-

Este documento pode ser verificado no endereço elcLrônico bttp:/lwww.in.gov~. Doeumento assinado disitalmcntc conforme MP n' 2.200-2 de 24/0812001. que institui a 
pelo código 00032014052300228 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-Brasil. 
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5'feira 115/Mai/2014 -Edição n' 9206 
DiáriLIÜFlClALPar;;ná 

I NOVA AMERICA D} DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
225222514 

PREFEITt:RA ~JV~ICIPAL DE :'\OVA Documento emir•do ern 22/05/2014 10:34:37 

EsTAooooPt\R o·· · or · 1 c 1 d s · 
AVISO DE RE\"OG, 18fl0 ICJ8 Om. n . e .. 8fVIÇOS " I. om No1·" C•ntu. Poran,;. 

TOM .. -~OA DE J>REÇO 1\ N° 9206 I 15/05/2014 I PAG. 26 li. ru1cxos < .nform>ç3c' pud,·r~u ser ''' '"irod(r; 
O PREFEITO :VIt!NIC!P .. -\L DE NOVA A~ !ÉR!• Para >Orificara autoMicidade desta página. basta informar o O~ "-'UVA CA'\TU- PARA '<A .. Junro 3 Uivis:lJ 
ltribuh;J~::; h:g;ii;l. em ~onforrnidadl.! t•om 0 db ~~~/nop~_i~~~o~f1g;~]~~~9g~6!. . ~~ ... ! LOU f-ls >! drn, 1-1-:0ü :lS I/.C11) Hs. 
nu ~ -066.93. I"I:SIJ I ~t ~ tornar NllLO vs .UI.)S d~ Licira..,:3 • .> tcornando -:~m ~.feito .... .... """· ' ...... ~,...,..,..,., __ , 'w"•' •. ) ..... •·ll~l 
Lodvs os ~H(IS a ~\c dir~ta ~m inJirr!Hmente rclaciCinadu~ retroagindo a~~ :1 folha Nov:l C;lntu. Estad;J do ::1r~n:i. 14 ~c \J;1i~ de 2.01 4. 
96, dl!lermin<ultk) Jind:t a :~.berwra J~ ncwa d~H:J da pr~')ccsso Ji~it:nóri~ ..:0m o AlRTON AN1 Ot\10 -~G:"OLl~ 
mc,rno objl!tt) p,Jr raz.Jes ~1c intl!re~:-:e public~ det· orrc:nt~ tlmü.id~de lfl~<ll.!~vel Prefeiro l\luniC'ipal 
dcvidameme ..::ump.rov:Ido, qua l st-ja. por n3o atender o an. 21 l dt~ Lei n118.~66."93. RS 168,00-44156/2014 

Nt'\'a Am0t i-.:,, ~la C,lina. l 3 J ... \·bio J .... 201 ~ 
Em;;·WJ AlcX(l;r.drl.! l3;as;,v 

Pnd..::ito \1uni~tpi!l 
RS 96,00 .. 4392612014 

PREFEITURA MJ.:l\JCIPAL DE NOVA .. -'r...\1ÊR1CA DA COLl'IA 
ESTADO DO PARA:>~,\ 

AVISO I> E LJCITAÇ.:i.O 
Texto resumo do Objew :contnH:'\;::!o Jt: emprCS<t d:- engenhari:1. para 
lmpla!'lláÇ~v . rt.:\ it:.1! izaçào r,: :\\l:.:.qt:o.çào d.:: plt~S-~i(,~s públlt·os t!nl vi~ urbOJ!J.S 
dv munic1pio. CLicnre : Pr~fo.!Hur.a M\!nic1pal de Nova .~.meric~ Da Cotma l PR 
T<r mo de C:ompromi«o n'7S5!H/2tll3 MCJDADESiCAIX.A 
Pregoeiro :Leandro Pere-z ú:- Oliveira f.dit:ll : l)Q4 20t4 
Procc<So : }~.'2{>!~ Modoliclodciripo :TOM·U.J.-1 DF. PREÇO 
Tipo: EMPREITADA GLOBAL Porticipoç!lo do fornecedor : Ampl~ 

Pt37.0 p::tra impu!!n~ção :ltê :l12 dia1s 1 
Si te: \l.'V. w.n1n :'l:lrnçnpd:H:\t!Ín;1 pr t't1\ .br 
Em:lit: licira r<t nf1Va:\m\!ricad~cf\lint!..rr.2cw.br Fone :4-3 35.53 1633 V~lor:RS 

:.:' 1.000,00 (cmquem3 ::: um m1l r:tnis) Inicio acolhim~nro de proposras 
: 15/05.-'20 14 Um ir..:: aculhimento de proposras: 02/06.-2014 Abertura d:.1s 
JWOJlOSf~s:O::!'OD/2!) 1 4 hc>râ d:l disputa: 9h:30min-T~I:!túne:(.l3) J55J -w· 1633 -· 
Moeda do licitação :rRS> Real Prefeito ~1unicip>1: ER'\ESTO ALEXA'\DRE 
BASSO- O>~ o de public:\ç:\o: 15;05<!014 

RS 120,00 .. 4392412914 

I NOVA CANTU 

PREFEITl!RA MU:'\TCIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARAI\.".. 

C':'IP.In' 7i.845 . 3~4i000l-03 

Rua llahia, 85 .. CEP 87.330-000 
A\'lSO DE LICITAÇ,\0- PROCESSO .L!ClTATÓRIO n' 0!9/2014 

PREG,\0. no form• Presenci•l W 007/2014 - PM~C 
OBJETO: Aquisiçdo 1..h: Cíuni~ct:\S Escol:ir..;:s, contOrmc ~sp~.:ifit.:I1ÇÜ(.:::i ...:m ,.:tlit:.J. 
,\.BERTURA: .\ rJ.rtir d..1..; u9:(1fJ (1'\ov~!) Hora" do di~i ~R de tv1JJó dt !JJ J ~. n:l ::-ala 
~.L: rt.:uni<'..:s J(' ? at.:o l\..!uni::1pal. em N0\'.3 C.:mru. Pa.ra.n:1. 
."\ Pasto. com mt~iro lc;!1)1 (h> Ednal. :.!no::xos r;! i1Hb:-m:.1-:0e~ pt)d:::1?11.1 ser --:0\iciuJos 
n.1 PRI;:r"F.ITUR.-\ 1\.!L:~I(!I',\L [)E '-ÜVA ( .-1Nl U- P.\RAN.-\.JUI\!0 o Dil"isiio 
dr.: Liciu....::ln. lhl htlr::irio d:~~ :':1:30 :ls 11 :O(l Hs c- dt!:'l 1~:1)(1 i., J 7:0(1 Hs. 
Telefotte.-FJ;,. (~) 352 i! 363- 35::!1 w 1:81 

NO\ a C:mru. Estt~J.c.' do Pílr.an::\. 14 d~ i\1&iu de ~.014. 

A1RTé1N A .. \;TONIU AG~:OLIN 
Prl.!f..::üo .\iunidpa! 

PREFEITURA Ml!NTCJP.\1 .. DE KOVA CAI"TV 
ESTADO DO PARAN.-\ 

C':O.:PJ n" 77.8-15.39-!IOOOJ-03 
Ruo Bahia. S5 .. CEP 87.330..000 

AVISO DE LJCITAÇÀO- PROCESSO LJCJT.-I.TÓRIO n• 02Gi201-l 
PREG:i.O. na forma Presoncial N"" 00812014- P .. \1:'\C: 

OBJETO: .-\qlllsicão de Hür~s ).·l,~qmn:.ls (E-sc2v3dt ir>J Hidrau!tc:,). -eonforn1e 
cs-reci1k:J.çõl.!'i em ~dir.-tl . 
ABI'.R.TwRA: A partir dr:. JU:OO (de<)llorn< do di3 ~~do :Ma!o de 2.01-;, na ;ala 
d>! rcun iÕC :i do l)::.ço Muni.:ipd. em NO\ l Cantu, P2o.n.nú. 
A Pasr~ c:v1n inl.ciro tt:or do Ed•tal. an~xos c: iniorrua~ões pod:!r~o S!!r solic1ta.Jos 
"' PREFEiTLfRA :\!L"'ICIP.-\L DE};QV.• .. C.•.NTU- P>.R.:\.1"..\.Juntc • Divrsão 
de: LJcit3ç3v. no hor:irio das, ~:.30 as ll:l)O Hs f! das 14:t'IO üs 17:(101is. 

Nü\J C'::miu. E<~t:tdo do Par!.ln:l, 14 de MrtÍl) de 1.014. 
AI R TO).. ,\NTONIO .-\G\;QLJN 

t>,.c.:'.::.iiJl. \ tw.l : -irl--IÜ. 

l'REF'UTL: Rr~. ~1l N!Cii'AI.. DE .'.OV'I. CAl\ TU 
E:STADO 00 PAR·\:\ Á 

C!\PJ n"' 77.~-15.394/0UOJ-03 
Ruo Bohio. S5 - CEP 8L13U-OOO 

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE 

AVISO DE LICITAÇ . .i..O 
PREC.-\0 PRESE:-.ICIAI.. :-./"' .. 032/2014- REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO~·. 591~014 
O Mt:NJCIPIO DE ',()\'A ESPER.\.1\ÇA DO SllfJ(.JESTF.. E>m,l<r d~ 

Paraná. p~·Hoa JUridi~a d-! ctirl!íto pUbiic.J mt.!nlv. il"'5("nto no CNPJ't~lf ~.,)b 
n" 95.Sg9.2S9M001-32., com <;edl! n~ .-\verud.: igll ~\~U, 75(J, .:enrrn. n~1 CJdaJ~ 
d~ ~UV:l E:;p~::r:mça Jo SudiJI!!-:t~. t:..;tsdo Jo PMdn:i, tüfi1J público que. IH) d1:1 
2t '05'1~ . i..; (JI)h(JOmiJi, nr, enderece acu'l"\a mt::I1Ci·,n:.ldo. realinni '-'C:->sàCI J~ 
PREGAO PRESE'\C'lAL. nr. nr:.nuaa RFCiiSTRO DF. PRE(0S. ~k:nin::~l~' ,t: 

AQL'!SIÇ): .. u DE MEDICAMENTOS C ~IATERlAL DE Cll'iSI .. 'Mú PAíL\ 
O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDL I·AR.\·1.-\.l."!A 8.~StCA 1:.. HOSPIT.-\L 
:I•!CNIClPAL SÃO '.1.\THELS DE NO\A ESPERAN~·r, DO SUDOESTE. 
PARA:NA Ce l ici~ão tipo M~rlOt we.;:v- Un~d.rin. (J..; in tefi!S ... :ldO!'\ .:1"11 ('hirtl~ip:lf 
da pr~scnre !icir:-tçào. paJeràt' r~tir;!f o F.\lira! n~ scd..:. c!:. Pr;.)fcirul":l tl-·1ttni.::p:l.l. s.:l, 
:t :\v~::nida lgu3ç:u, 750. C(;ntro. Nm-a Espcr<1oça Jl• Sudo~~!t'. P:..~r:.1mi. (h:; s1.:gumia 
a. :;cxr:;-fcira. das ú8h00min ::'1$ ! 1 h30n1!n hor.:ts c é.~s I Jh:;Omin i!) 17h30mm. ou 
infonn.1çl>ts pelo Fon(! /F:~.x : (46} 3546-iJ-14. 

Nova F.sper~nça dH Sud-.>csrc, Porun:.í. em 13 de m~io de 2014. 

I 

Jair Stangc Dirceu Bonin 
Pr.:r\!itcJ ~1unidpal Pregoeiro 

ORTIGUEIRA 

RS 168,00 • 44147/2014 

PREFE!Tl:RA 1\IUNIC'IPAL DE OUTIGUElRA 
TO!\ IA DA DE .PREÇOS n' 003/14 I menor preço global) 

Ohjcro: Conu-:n:lç:~o de erolpresa de ;;!nger\h:Hid t.'ir!'cialb::J.d3 -em !J~\"hlêi1LlCão 
con1 p~,lru::a iJ·r~.:gt.:lu.re :; P<-'S".! Vilc~ Gonh.:, F;b~ 11. C:~'lll{um~ co~Hr:::lt· d~ ! <:p:.l'::a~ :l 
0~5585! -8) "200S MCIDADES. 

R~~lizaç-àt): d1a ll~/0612U 1-" às 14:30 hort~~. 

i/ 
::P::R-:E"G7',~'-o""· """'E:::'L:-:::E:::T:::RciO~ICO n' 00 I li -1 'menor preço por irem' 
PRESE!\CIAL :-;• 04i114 
Objew: .·\quisiçào J~ I) I ~Ul1l1 tr:.1wr 75 C\' ~-c ,rn cn'\.aU:.. ...:n..:.•nr~:ro~dc~r:.:... 1.0Jllcnl'1.: 

.:ontr:uc de repass~ n· i07!7t\·lOU~\'ID,\/CAIX,\ 

Roll iL<çào: d•" !~IIJ5i2014 os ~9:3ü horos. 
_____ _../! ______________ _ 

?'\ot3 . 0$ Edi1.1is tncontram-soe: dl.~poniv.::i'-1 3 C~105.tt lt!. g.ratui tamt:nTe. 1~.\ t;;e.de .l"l 
p r:feiru .. ::l. bnp:-'.-pMt.~l.orrigue Jp.p(.i,O'.f:·• e l16tM;il.:1 \~\t•.v'lll orr+ hr. \-1:\u)t~:-\ 

l1f~rtn::.tçõ.!s p~.JI.) l..!lcf..>nc {42) 3277- 13~8 . Ot1lg_UC:I r:-.-P t. !..t J.~ lllJÍô d.: :!(JI ~ 

DI0RGE'\ES L\L"Rli\1'1(> 
Pre~iG.r!nll.: de Comi-;s;,~.,l 

I PARANAGUÁ 

AVISO DE Sl;SPE!'rS,i.O 
PREC..:i.O ELETRÓ'\ICO :-<• 024/2014 

RS 144,00 .. 4409712014 

A PREFEITLRt\ DO .\!l!'\!C!.PIO J)E PAR..\.NAGU,\.. ATRA\"ÉS DE .~El1 

I'RECOEH<O OFICIAL NOME.-illO PELO DECRETO Mt:I"ICli'AL l'ó"" 
549/20!3. TORI'IA PL'BI..lCO QUE O PREG),O EM EPRIGR·ü'E EST,\. 
SUSPENSO ATÉ llLTERIOR DELIBERAÇ.-\0. 
OUTROS ESCL\!U:Cl!\lENTOS PODER..~O ~ER l'OR..'<ECIDO$ l'ELO 
!eREGOEIRO. RUA JÜ .. L\ DA COSTA . .122 .. Ct::YfRU. '\0 UORi.RIO 
lhS 08:00 .. ~S ll:OOH f. !)AS !3:fln -~~ lH:OilH OU PELO TELEFO'\E '\ · 
(~1) J-120-60ú3. 
I'~RAi'AGliÁ. 12 Df: J\IAIO Df. 2111-1 
JEA '11 JO'\ATAS Nl!NES CABRAL 
l'REGOElRO 

RS 96,00 .. 4:l:l3êi2C14 
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PROCESSO LICITATORIO N° 020/2014 z~ 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 008/2014 
ABERTURA: 28/MAI0/2014 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 28 de Maio do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Serviços de Horas Máquinas com Escavadeira Hidráulica, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - único· - . 
lTEM. QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 1.200 (Um Mil e 
I 

Horas Horas de Locação de escavadeira 
Duzentos) Máquina Hidráulica, com no máximo 05 anos de uso, 

potência mínima 138 HP, peso operacional 
mínimo de 21.570 kgs., equipada com 
caçamba mínima de 1,40 M3 

As Horas Máquinas serão utilizadas conforme solicitadas pelo Município nos serviços 
de Retirada de cascalho (quebra de pedras) e outros serviços de interesse da administração. 

Obs.: O Contratado deverá disponibilizar prancha para transporte do equipamento, 
motorista e transporte da máquina quando necessário, sem ônus para o Município 

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

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 
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3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada :mpossibilitada de partic~par no certame licitatóno; 

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

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou cor.trato 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; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em qlle 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 li); 
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d) Declar ação de entrega (Modelo ANEXO III); 

e) Declar ação de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho not urno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, 2 partir de H(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acr escentou 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); 

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; 

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 vahaade 
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 n° 01 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício tímbrado, 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 'Jnitário e total por irem 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. 
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5.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1- A sessão do pregão será realizada cem 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 ê 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((, 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), ?ara 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 sorreio 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 
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decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

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

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

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

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabêlecida 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 exan:.i.nará 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 ria 
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 apuação de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação consra:J.te do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

7.1.8 - Apurada a melhor proposta que atenda às condições ex1gidas 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. 
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7.1.10 - Da reunião será lavrada Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

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

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

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

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

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

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

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

8.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá ~ 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 
Recursos destinados ao Transporte Escolar. 

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

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

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dota cão 
' 

Secretaria 
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0602.2678.20534-2025-33.90.39.21 
0603.1545.20323-2026-33.90.39.21 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-264.000,00 (Duzentos e 
Sessenta e Quatro Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 - Ao contratado tmal 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 petiçilo 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: 
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13.1 - Declarada a licitante vencedo;:a, poderão as de::::J.ais 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 úreis 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 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegunàa 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 ( ci..rJ.co) 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 hcitames via fax ou e-mai~ . 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGÃÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o P~·egoeiro 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 serãc admitidas a esta lic:tação as empresas e/o~: 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 auwnomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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15.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 

interpelar, assinar ata, apresentar recurs0s, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8 .666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

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

15.8 - Atendida a conveniência adminísuativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornec:L.'11ento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos~ incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste cename, 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 sext~-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARP.NÁ, na Rua Bahia, N° 85. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 14 de Maio de 2014. 

~ 

ASS.C 

.., 

RASE LICITAÇÕES PRESI~E DA COMISSÃO C.P.L. 

-~ . 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 020/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

-

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
----------------- --- ponador (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 2014. --- --------
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(MODELO ANEXO !I) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃ-O) No 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2014, 

instaurado pelo Município de Nova Canta, 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 Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇAO) N° 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, nz. Forma Presencial N° 008/2014 

DECLARAC_Ã..O DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 00812014 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometem.os 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 D_A_TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do represêmante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 008/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURI\. MUNICIPAL DE NOVA CP .. ::'lTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇA.O) No 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma P:resenci~- ~o 008/2014 

DECLARAC-Ã.O 

Declaramos para os devi :!O~ fins àe dirciio, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a mode..iidade - PREGÃO, na Forn:a Presencial :1c 008;2014 

instaurado pelo Mun:cípio de Nova Ca:1tu, que a eillp{esa poponenre, conhece todos os termos d&. 

licitação, bem como tomou conheciment0 de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que preencha todos os :~quisitos n&. ~H~.bilitação. 

Por ser expressão da verdade, :ir::.n2mos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Cari.n:.bo ê Ass:.natura 

''c ... e'"' re~"'"nla11re lea?l ;.._~ ' l. r- :"), . - - e;,""·-
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 020/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 008/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Horas Máquinas com Escavadeira Hidráulica. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ __..!d::..:e==---- - - - de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PROCESSO n° 020/2014 ~ 

"\·uf.A Mu 
.:C ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTlJ....... . '~ 
L. N.o.Q~:;-·· r-
v)~ -·-·;i"' 
~\.1' 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: _Aguisição de Serviços de Horas 
/ 

Escavadeira Hidráulica, maquinas com para 
'"' 

retirarda de cascalho~ guebra de Qedra e outros 
servicos.- 1.200 Horas Máquinas. 
VALOR ESTIMADO - R$-264.000,00 (Duzentos e 
Sessenta e Quatro Mil Reais). 

I 1/is~ 
PARA: 

NÂO AUTORIZADO 
Visto: 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 

DATA C .2 I o5 /.JoJ. 4, 

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

--------


