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Prefeitura Munici1Jal de Nova Cantu 
·-

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNP.J :'1/.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fotx (044) 3527-1363 

E-maii: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu(a·i\!.<.:Om.hr 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n" 022/2014 -Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 009/2014, para aquisição de Materiais Elétricos para 
Iluminação Pública, conforme especificação no Edital. 

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

"'LOTE N(J 01 -ÚNICO- ITEM UNI CO" 
Empresa: NACIONAL Materiais Elétricos - R. A. Bispo & Cia Ltda-ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38, no Valor de R$-66.400,00 (Sessenta e Seis Mil e 
Quatrocentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Junho de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/20i 2 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 -Neva Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3.)27-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) ~527- 1363 

E-mail: omncam·J@hotrnail.com ou pmncantu@ig.com.,)r 

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 L1citações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resL!tado do 

Processo Licitatório n° 022/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 009/2014 em 

conformidade com a Ata da reunião da ""0missão Municipal de Licitação de 11 de 

Junho de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Junho de 2.014. 

~~ \_~~'7 
D. DIVONSIR G~ 

OAB-PR no 4.058 

Assesso1 Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI- Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 022/2014. 
Processo Licitatório n°. 009/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 009/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 009/2014 Aquisição de Materiais 
Elétricos (Iluminação Pública). 

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, 18 de Junho de 2014. 

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@ig.com.br 



""' 
TERMO DE ADJUDICACAO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/201~. 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 009/2014 

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 I 
n" 

Objeto Proponente Valor (R$) 

01, Aquisição de Materiais NACIONAL Materiais Elétricos - R. A. Proposta preços. Total 
02, Elétricos para Bispo & Cia Ltda-ME R$ -66.400,00 (Sessenta 
03, Iluminação Pública. CNPJ 04.218.825/0001-38 e Seis Mil e 
04, Quatrocentos Rea1s) 
05 

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

Nova Cantu, Paraná, 11 de Junho de 2.014. 

omissão de Licitações: 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 022/2014 

PREGÃO, na forma presencial n° 009/2014 

Às 14:00 hs (quatorze) do dia 11 de Junho de 2014, 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 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Materiais 
Elétricos para Iluminação Pública, 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/CNPJ 
NACIONAL Materiais Elétricos- R. A Bispo & Cia Ltda-ME I 
~C_N_P_J_0_4_.2_1_8_.8_25~/_00_0_1_-3_8 __________________________________________ _ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope 01 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: 
NACIONAL Materiais Elétricos- R. A. 
Bispo & Cia Ltda-ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 

LJTES E/OU ITENS: I 
Lote Unico - itens 01, 02, 03, 04 e 05 no 1 

valor total de RS-66.400,00 (Sessenta e 1 

Seis Mil e Quatrocentos Reais); 

Encerrada a fase de negocmçao com a empresa vencedora, iniciou-<;e a abertur~1 do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante. e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e ~oi qualificada/habilitada no referido certame. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso. concordando integ:ralm::nte 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qua:q.1er 
documento, ato ou forma de procedimento. 

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

LOTE ÚNICO - ITENS 01, 02, 03, 04 e 05, no Valor Total de R$-66.400,00 (Sessenta e Seis 
Mil e Quatrocentos Reais) a empresa: NACIONAL Materiais Elétricos- R. A. Bispu & Cia 
Ltda-ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que aoó:; i;da e 
aprovada vai assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Junho de 2 014. 



Equipe de A 
\7 



ACION 
Maleriais Elélrico. 

R A BISPO & CIA. L TOA. - ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº022/ 2014 

REF.: Edital de Pregão, na Forma Presencial nºº 009/ 2014-PMNC 

DATA: 11/06/2014 

PROPOSTA DE PREÇOS 

QUANT UNO MATERIAL P.UNIT. P.TOTAL 

200 PÇS BRAÇO TEMPO GALV. A FOGO 1 MT PADRÃO COPEL 20,00 

1000 PÇS LAMPADA SÓDIO 70WTS OVO IDE 16,00 

500 PÇS REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 WTS AFP EXT.C/BASE 54,00 

500 PÇS RELE FOTO ELETRIC. 220V 34,00 

500 PÇS CONECTOR TAPIT PREFUR. 10 A 70 MM 4,80 

VALOR TOTAL 

(SESSENTA E SEIS MIL, E QUATROCENTOS REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA ABERTURA DA PROPOSTA COMER

CIAL. 

lo4.218.82stooo1-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

Av. Caprtão lndio Bande1ra, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ _j 

4.000,00 

16.000,00 

27.000,00 

17.000,00 

2.400,00 

66.400,00 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 04.218.825/0001 -38 
Código: 338699 
Contribuinte: R. A. BISPO & CIA L TOA - EPP 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2261 -SALA 01 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Nl209/2014 

Certifi co para os devrdos fins que INEXIS TEM DÉBITOS referentes a Trrbutos r. luntCIJBIS 
rnscntos ou nao em )r· .. rcla Atr.-a er·n nome do contrrburnte acwna crtaclo ate a presente data 

Reserva -se o cllrerto da Fazenda r,lunrcrpal cobrar cl rvrdas postenormente apuradas mesmo as 
refer·entes a penados compreendrclos nesta CERTIDAO. 

A acertaçáo ela presente certrclao esta condrcronacia ,j 'Jenfl•: a•;ão ele sua ·Jahdac!e r·ra rnterTret no 
enclereço W'N\"' campor·nourao pr gov br \.Ser·., rç o~-·-=·nl rnel 

Observação Esta ce111clào é val1cla somente para o contribuinte ac1rna 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 24/07/2014 às 09:17:55 



i'l/612014 Comprovante de Inscrição e de Siiuação Cadastral - Impressão 

Recerta federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte , 

Confil"a 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 

NUMERO DE ltJSCRIÇÃO 

- •. 218.825/0001-38 
.ATRIZ. 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

R. A. BISPO & CIA L TOA - EPP 

TÍTULO DO EST.A.BELECIMENTO !NOME DE FANTASIA) 

NACIONAL M ATERIAIS 8...ETRICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO D A ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.42-3-00 - Comércio var ejista de material elétrico 

CÚDIGO E DêSCê:IÇÃO D AS ATI'JIDADES ECONÓMiCAS SECUNDÀR!AS 

47.54-7-03 - Com ércio varejista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCR.IÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EM PRESA RIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV CAP. INDIO BANDE!RA 

CEP 

87.301-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NUMERO 

2261 

MUN!CIPIO 

COMPLEMENTO 

SALA 01 

CAMPO MOURAO 

DATA DE ABERTURA 

04/01/2001 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

·-!vA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/01/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇ.ÃO ESPECIAL 
***:'t**** 

Aprovado pela instr!..lç8o Normaiiva RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 11/06/2014 às 08:55:25 (d2ta e hor2 de Brasília). 

I Voltar I 

D.•l A DA S'TUAÇÃO ESP:OCIAL 

******** 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/06/2014 

http://mNJ.receite.fozenda.g ov. br /prepararlmpressao/1mpri mePag i na.asp 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: R . A . BISPO & CIA LTDA - EPP (M~TRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04 . 218 . 825/0001 - 38 
Certidão r. 0

: 4912459 0/2014 
Expedição: 11/06/ 2014, às 08:54:35 
Validade : 07/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da da~a 
de sua expedição . 

Cert~fica - se que R. A. BISPO & CIA LTDA- EPP (~~TRIZ E FILIAIS ), 
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 04. 21 8.82 5 /0001-38, NÃO CONSTA do Ba:-tco 
Naciona l de Devedores Trabalhi stas . 
Certidáo ewit i da com base no ar t . 642 - A da Consolidação das Le is do 
Trabalho, acrescentado pela Lei r. 0 12.440, de 7 de JU 1 hc de 20:1, e 
na Resolução Adn~nistrat~va n° 1470/2011 do Tribunal Su?erio~ do 
Trabalho, de 24 de agosto de 20 11. 
Os dados constantes d es ta Cert idão são de responsabil~dade dos 
Tribu:~ais do Trabalho e estã o att:alizados até 2 (dols) d· as 
an te riores à da~a àa sua expedição. 
No caso de pessoa jurídlca, a Ce rtidão a~ e sta a empresa em relação 
a ~odes os seus estabelecimentos , agências ou flllais. 
A aceita cão desta c ertidão cor.diciona - se à ver~fi~acão de sca 
au Le n ti cidade no portal do T~ i bunal Superlo~ do Trabal:~~ na 
In ternet (h Ltp : //wHw .ts t.jus.br) 
Certidão emitida grat u~ ~amenLe. 

I NFORMAÇÃO IMPORTk~TE 
Do 3 anco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os daoos 
ne cessários à iden t~f~ cação das pessoas naturai s e juríà~ ças 

inadi mplentes perant e a Justiça do Traba~ho quan Ls às obr igac5~s 

estabelecidas em sentença condena~ória trans i ~ada em JUlgado o~ er. 
acordos judic i ais trabalh i stas , inclusive no concerner.Le aos 
re colhlmentos p::evlde nciár i os, a honorários, a cusLaS: a 
emo l umentos ou a recolhi mento s dete rminados em le i ; ou decorrer.tes 
de execução de acordos firmados perante o Mini stério Ptb:ic~ do 
Traba~ho cu Com~ssào de Conci l~açà o P::évia. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUICÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIRÓS 

N° 064262014-88888825 
Nome: R. A. BISPO & CIA L TOA- EPP 
CNPJ: 04.218.825/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever qu&isquer 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 paca: 

- 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 J2.neiro de 
2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à tinalidade 
para a qual foi emitida e à verificação de sua auienticidade 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 20'10. 

Emitida em 06/03/2014. 
Válida até 02/09/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0421882510001-38 
Razão Social: R A BISPO E CIA LTDA ME 
Endereço: AV CAP INDIO BANDEIRA 2261 SALA 01 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301 -000 

A Caixa Econômica rederal, no uso da auibuição que ;he confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta aata , a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perarte o 
Fundo de Garant ia 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 obrige:ções com o FGTS. 

Validade: 09/06/2014 a 08/07/2014 

Certificação Número: 2014060904514740345089 

Informação obtida em ::!.1/06/2014, às 09 :01:41. 

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

. j2 

tJ -----· 3'' ~.,_.Jf - .«-'/ 
}'a C.: ..... / 

https:li'NviMI.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprim:rPaoei.asp?VARPessoaMatriz=9455392&VARPessoa=9455392&VARJf=PR&V.O.Rinsc.-=GL21.. 1/". 
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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 DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: R. A. BISPO & CIA LTDA ~ EPP 
CNPJ: 04.218.825/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não co:1stam 
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 passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiÇões 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnterne"C r:os 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://WINI.I\/.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:49:19 do dia 17/03/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/09/2014. 
Código de controle da certidão: EF14.6543.4D1 E.28F9 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11932763-82 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.218.825/0001-38 

Nome: R A BISPO & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\ler e cobrar débitos ainda não registrados oL. 
que \tenham a ser apurados, certificamos que, \lerificando os registros da Secretana ae Estado aa 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

Finalidade: Simples \.trificação 

A autenticidade desta Certidão de\lerá ser confirmada vis Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 09/10/2014 -Fornecimento Gratuito 

' Es:ado do Parana 
l.OJ. Secretaria de Estado da Fazenaa 

PA_RANA Coordenaçao da Receita do Estadc 

Certidão N° '1932763-82 

Emitida Eletronicamente v1a Internet 
11 /06/201~. 09:02:58 

')ados transmitidos de fo:ma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/fw.w.l.ari nternet.pr .g ov.br/outros/ _ d _ neg ativa2.asp?eU ser= &eC PF = &.eC N P J=0"-.218.825/0001-38&eCad!cr;.s = &aN umlmag e= 9aoekd&eFi r.ali oa!:e=S&eM. 1/1 



R. A . BISPO & CIA. LTDA. - ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Processo Licitatório (Licitação) nº 022/2014. 
Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 009/2014 

Objeto: Aquisição de Materiais elétricos (Iluminação Pública) 

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

Nova Cantu, 11 de Junho de 2014. 

lo4.218.825/ooo1-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA • ME 

Av. Caprtão lndio Bandeira, 2261 
CEP 87300.005 Centro 

L CAMPO MOURÃO. PARANA_j 



ACIONAb 
M111eri11is Elélrico. 

R. A. B ISPO & C IA. L TOA. -ME 
CNPJ 04.218.825/0001 -38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO UCITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 022/2014 
Ref. Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 009/2014 - PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. José Carmelo de Jesus Almeida, 
portador da Cédula de Identidade sob Nº 3.651.028-5 e CPF/MF nº 634.085.389-72, a 
participar do procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, instaurado 
por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de rep resentante legal da empresa R.A BISPO E CIA LTDA, 

outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito 

de interposição de recurso. 

Nova Cantu, 11 de junho de 2014. 

R.A BISPO E CIA LTDA 

04.218.825/0001-38 
José Carmelo de Jesus Almeida 

lo4.218.82stooo1-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

Av. Cap1tão lndio Bande1ra, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ _j 



ACION 
R. A. BISPO & CIA. L TOA.- ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO 11 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão de Licitação 
Processo Licitatório (Licitação) nº 022/2014 
Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 009/2014. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencia l nº 
009/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, 

Nova Cantu, 11 de junho de 2014 

José Carmelo de Jesus Almeida 

lo4.21S.s2stooo1-381 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

Av. Caprtão lndio Bandetra, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ .J 



ACION 
R. A. BISPO & CIA. LTDA. - ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO 111 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão de Licitação 
Processo Licitatório (Licitação) nº 022/2014 
Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 009/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modal idade - PREGÃO, na Forma Presencia l nº 
009/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edita l 
supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Nova Cantu, 11 de junho de 2014. 

R.A BISPO E CIA LTDA 

04.218.825/0001-38 

Jo~ô4.21° 8.825lôoõ1~3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

Av. Caprtão lndio Bande1ra, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO. PARANA_j 



ACION 
R A BISPO & CIA LTDA- ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão de Licitação 
Processo Li citatório (Licitação) nº 022/ 2014 
Edital de Pregão, Na Forma Presencial nº 009/ 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial nº 
009/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insa lubre 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 o presente. 

N~, 11 d~~h/J~~~4 
~ ..- 1,/-lf!_ ..--'-----

./ . .A B P; E ~A L TOA 

o 18.825/0001-38 

Jof5ô4~2'1 ~~82'5/ôQQ.1:Gsl 
R. A. BISPO E CIA LTDA • ME 

Av. Caprtão lndio Bandeira, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ .J 



ACION 
Mllleri11is ElétricD. 

R. A. BISPO & C IA . L TDA. - ME 
CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

ANEXO V 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão de Licitação 
Processo Licitatório (Licitação) nº 022/2014 
Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 009/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial nº 
009/2014 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 requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Nova Cantu, 11 de 
. ......--.--,... 

// 

{_ ~ r---7~ 
R.A, ISPO E CIA LTDA 
04.218.825/0001-38 

José Carmelo de Jesus Almeida 

lo4.218.825/0001-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA • ME 

Av. Capitão lndio Bandeira, 2261 
CEP 87300-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ.J 

,-



PREFEITURA Mt;r.;tCIPAL DE !'I'OVA CANTt' 
ESTADO DO PARANÁ 

C:>lPJ n• '7.845.394/0001-03 
Ruo Bahia, 85 - CEP 87.330-0CO 

A'- ISO DE LICITAÇ },O - PROCE:>$0 LICIT . .oi,. TÓRIO,, 022nOt4 

L PREGÃO. n. fnrotJ Pr.s,ndol -·--- ---1 I ~· 009 1~014- PM!'I'C 

OBJETO: Aquisiç;jo de !VI:lteriais EJétrkrs {L:lnlp3d.,s. reles. eu· ... , parQ ' I ilum:n:lç:io públic1, ~.:unfo:m1: csp\.'~o:ilka~.J~.::\ ~.:m td i• .• d. 

I 1\.lll.:RTL'RA: ,\ partir dos 14:Uú (quaturto) i l~ra< dn di> lt õe Junh. 
1 2.014. no sala de ceuniõcs do t>sco Municiplll. em Nov~ Camu. P;u-w:!. 

A P;.c;ta cvm inteiro \evr do Et!ilO)!. d.tlexos ~ infurm2.cê<.:S code:-:io I 
ser •nlicita<lt., n> PREFE!'llJF.A MUI-i!ClP.'\T Df' 1\'0YA c_,j.; f1J -
~'A RI\!\ Á. junt.>. Divisão de Li.:il•ç:O<>. r.c hJráric Jos H:30 à.> ll:GO Hs e d•< I 
14:00 às 17:00 tis. 

T~.:J c:·or.t.•I J :....<. (4~) :i5:!7!:;63- ~5~7-.i2'-'Xl'-----·--------< 
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AVISO OE UCITAÇÀO • TOMAD~ DE PSIEÇOS N.' 019110" • iomz 
~<.o a ft31Za-;áo as 09"100 elo dJ 01 d! ,~uno a:e 201: a T~i dt 
Preços N • 019'2014 do ti!l'Q rreror pr~ gloC'i! 0'~10 
CONTRATAÇÃO OE E~'PRES~ 0 A't'. COIJSTRUÇAO OE 
COBERTUAA NA Aq:A RECREATtV' 'O C:lliRO MUNICIPAL DE 
EDIJCAÇ•o l~rANTIIl SJSSEGO OA MPJ.W: - SECRETAAJ;, OA 
EIJI.;CAçAO- SEC<:D. ccrfo1'1! as :onóç!es eslab!!!om "ECt.ll 
'ltl:t ~Sb'r .. ~.:de RS 25 So, .70 ~'lt()l! t ;Y,i'lol ;rf q.III'YI!BOS d C(i"\ti c 

l.l.T rears f s!:~:a Cf-"'t!'·"Ot). Ret\nO$ rrt~t:r.(l$_ o Eilt.al c.;~ltro e 
maio~es lt'f;t~...S ~ia w ab:r:~ na ?:9wra ~ da 
C""po t.lou:ã,.;>r, no Cep..,.,.,. di S""""a.os R-" B'ISI, 14Q7 
- c..tro · Tel (44) l518·1178, FAX (« ) õ51!-1182 a p;m• <11 
pUb!CaÇão de~e av.so, n~ rterà!lo cbi Oêh as 11t'13Cm.n e dõ~ 
1lh30mt'l. ~ 16h30"1'!1'1, ClJ ro ~~. 
C!mpo Mcwto, 29 de ma :o df! 2014 Odii' Fêrretra oe )tS~- V~tl
Pres.oen:e r;, Cem:s.slcca ~ 

AV SO C: LIC$T.tCÂO- TOtA-\0~ OE ?RêÇOS N' c~~--20lo4- Íotr')f 
pu~.co a tt::3QiÚO as ~'O d' daa 2.! Ct Jrho :t ~C1.t! 1 ionoa de 
P·eç~ 'I' O~t,í01~ oo 1•.:0 nerOf P't'"...O g<:JI Cb·n 
CQI\TR~õAÇJIJ DE W?RESA P- CG~STRUC!O Cl. 
C08ERTL.R... DA CUA.DfV. POUESPORTIJA )J. ESCCL~ 
MlNIC,PAL CONSaN- -~0 LISBOA DE MEOEIRGS- SECRõ-AR•A 
DA EOL.c;.c .. c - Sê.CE.O tOrrlo1mt !S co:'ld çée:s e;:at:tSt:ir.u ")) 
Eótta •. Valor tsrmado c!!~) '.53 ..u5 65 lC~n:o e no•&'lla e oro m,l, 
qua!l.l.:.ti'I!Vs e le,s tu .. c t ef.tnb e 1or1 ~1::>$;, ~..cc .. "'K4 ?rcpr~s 

O Eâr.al ~*'.: • rra.o:u •r-..'vm-.açee-s podt~lo su OOU::t "'. 
P"ffiAll'õ l."IJ1..-Q;oal df Cat"'po Moui'i,..,Pr r.: 0eoart1MV.Cc oa! 
S.:pr!"nt"::s RA e-asr~ •()7- Ce_":tf~. Ttt ~U· ~13-tli8, :M ~Uj, 
S1!·116l i ;:?rf• C:J ~.;td:ação ce-s:t IYIS~ r-o hnrio tli.S C$h ~~I 
11h3:'TJ!" t ~ai •JtJtn., as :S'-l:r""iU\ ?U r: 
www campomourao pr.qov br. Cir..po M:.-.:'âc i9 d~ Mi.IO otl 2~1t 

Ods1r Ftfre: :a.:).; Je!VS- Vrce-P-es. de1:e- 03 Corr: sslo ce UeibçSo 

AVISO o= .!CITAÇÃO· TO'.IAD,> DE PREÇOS I<' 0152014 • Torr1 
:IJb, co fi re-õ'll2~C as C9~:)0 dO a;a 25 d-E 1!.1"~1'0 de: 2014 l T0rrlld.a de 
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jec'lc~çõê; :mt<;';od2S r o Ewl v>!or """'do de RS n 255 l9 
(CEnto e tre!e r!l. duzer:,.)Ç ~ t.l l~·!l ~ e:n:..:: -c:l.i 5 :SAl ! 1'10\'E. 

centavos~ Re:ur5os Royal~t-s O Ett~ c:mp;a, e mair.II'!Slnicll'"a;óts 
podar:o ~er cb~dos rn Pr~fe1:~~a Vu."ti').aj dE C~rn:::-o Ml)l. ·Je·~ r.o 
O.e:a.":aMatlfO de 5LP"H1'1!'"..i:OS ~Li araS!. •&!,j7 - :frr.r~. it! I~! 
518·11·3 F~), ,'412513-11ô2 i e&ür ~ ç..:trt.:aç.ão do'..s:-! i\.SO. ro 

."~o•a.".:: da~ cs., a3 nr.::.c.-~1'1. t o;.s 13r,j:l-r•n. ~ _~G.,X'~,. ~ ~1 "-.comoolr.ou,.c.or.oov.b• • Ct<-npo Meu<~. :~'" T.O.O ele 1C1< 
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Diá.rioQFJCIAL 
CoJDcrtle, lnthhlf 

Paraná 
1. •Srnlc-o• 

anexos c dcm:~is documenros cncon[l"am·s~ :i dasposJçào na Av. XV de NO\I!mbro. 
701 -Centro - Secr~tari3. Municlpal d~ Recursos Materiais. Ablstuimenro e 
Logística- Diretori:l de Licit!'içõe.:;- 2 ... A.ndar - no hor3rJo das OS:Oo fü 11:30 e das 
13:JO às 17:00 hofa"' ou atr"J\'~' do si te: " v .. , !\ I ' II pl. 1 ,, ,,. h.-s~., i~o;o,-licitacv.: ., 

I NOVA CANTU ~~~\.·~0~ ,,r• 
O,. , r'' !l-

,- ~~ _, , 
I ,.- 1!•\ 

Carlos Rob~110 Pupm 
Pref~ito Muni..:ip=J 

RS1«,oo -49n7/2014 

I MARQUINHO 

MUNICiPIO DE MARQUJNHO 

SEDU/PARANACIDADE- PAM 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 01212014. 

O Municipio de Marquinho. Estado do Paraná, torna publico que as 
10:00 horas do dia 13 de junho do ano de 2014, na Sede aa Prefeitura 
Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, s/n°, em Marquinho. Param~ . 
Brasil, realizará licitação na modaliaade Pregão Presencial. do tipo 
menor preço, para aquisição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de 
acordo com espec•ficaçlles do edital. 

LOTE OBJETO QUANTI VALOR PRAZO 

-DADE TOTAL RS (DIAS) 

01 VAN 16 LUGARES 01 143.300,00 45 

Os interessados. em panicipar do presente cer1sme lic'latóno, deverão 
retirar o EDITAL, no endereço eletrônico v·.v\'i.1)3rgu,oho .çr.nov nr. a 
partir das 08:00 horas do dia 02 de junho de 2014. A Pasta Técnica. 
com o inteiro teor do Edital e seus respec~vos modelos. adendos e 
anexos. poderá ser examinada no endereço acima mencionado, sito a 
Rua Sete de Setembro, s/n'. em Marquinho, Paraná, Brasil. a panir 
do dia 02 de JUnho de 20í4. em horário comercial. Informações e 
esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos ~oaerão ser 
solicitados junto ao Pregoeiro do Mun.cipio oe Marquinho/PR. Brasil -
Telefone (42) 3648-1102. fax (42) 3648-1102 - "e-maif' 
~}S![Q.lli!J.b.Q~1ª.Ç9..9_fl!9m~l!_,com. 

Marc;uinho/PR. em 29 de maio de 2014. 

LUIZ CEZAR BP.PTISTEL 
Prefeito Municipal 

RS 240,00 - 50426/2014 

I MIRASELVA 

EXTRATO DE TERMO DE DISPE:-JS.-1. 

Processo n~> JS :!014 Dic;pens:mdo. nos tem1os do mcaso li dl) an.. 24. da L~i n" 
R.666/93. o liciuc~o a fovor do ompre<a TONI'I & TON!N COMBCSTÍ\'EIS 
LTDA- EPP. parn n conlratJçJo de \:mp1cSõ1 pMa aqu:~içJ.o de lO.OOO !1tro::; d~ 
Óleo Di.:scl para a r.::~upcrJ.clo da trai~&2.bilid:ldt: de 3 864 quilômc:tros, no trecho 
d:! csrrada Co Palmat31Zinho- Igr~ja Jasto. n;) mumcipio de Miras..:lva. no \'alor de 
RS 23.500,00 (vinte e três m1l ~quinhentos reais). 

Mirnselva, 29 de MaiC'I de 2014. 

JUAO MARCOS FERRER 
Pr~fei ro :viunicipll 

I MORRETES 

RS 96,00 - 50398/2014 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 6012014 PREGÃO PRESENCIAL 
N'37/2014AVI SO D E LICI TAÇÃO AEquipede 
Apoio e o Pregoeiro do Municipio de MorrP.tP.• tnrn• n•'•hlir.n """ f"rA 

PREFE!TI..:RA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ....... 
ESTADO DO PARANA 

C:'\PJ n' 77.845394/0001-03 
Rua Bahio, 85- CEP 87.330-000 

A \'ISO DE LI ClT AÇÃO - PROCESSO LICITA TO RIO n' 022/2014 
PREGAO, n• formo Pr<S<nci•l 

:'\' 009/2014 - PM:'\C 

OBJETO: A quisic:lo de \loteria I< Elétricos (L:imp•d•s. reles. etc ... ). por• 
Uumin:lção pública 1 cunfo1me esp<:cíficaçõe;,; em edit:1l. 

ABERTLRA: .i.. pa:>ir das 14:0!1 (quat~rzoJ H"'" do d1a li Jo Junho do 
2.014. nl S:J.la de rcuniõ t.: :i d\l Paço Y1unicipal. em Nu\a Canru. P:tr-.ma. 

A P:l..~ C!lm intt&ro tear do Edi t:1J, ::mexas e infoml:lÇões poder3.o 
ser sohcn.ldos no PREFEITURA ~U:-JlClPAL DE :-IOVA CA:-;TU -
PARAJ\'.Ã., JUnto 3 D1\'is~o de LlcnJção. no hor:inv dJS 8:30 is li :00 Hs c das 
14:00 ;,, 17:00 Hs. 

Telelo11.e Fax: l44l 35271363 -35c7- ll~l 

N1w3 C'onru. Es.rado do P:1ranã. 26 d~ Main de 2.014. 

AIRTON A:-.ITONIO AG:>:OLI!\ 
Prefeito Municij>al 

RS 192,00 • 5024412014 

I NOVA ESPERANÇA 

AVISO DE LICl T Aç.~o 
O Muüicipio de Nov!\ Csp.:ranp. Estado dC'I Par3Jl:i. torna púhliCC'I pu;~. 

conhecJmcmo do~ imeress:~,do~ . qu~ l~H:O reJ iiza1 Lic-ilJÇ.lo n;\ modaliJ.1tk 
Pr~gàiJ Pr..::)c:n..:t..!.l, s:ob o n" ~)S 7·2014·PM!'E. Ô\.'1 tipO M..:nl.lr Pr.:..;o ror Item. 
conforme cspectfic:J.do no Ed1t:1:. 
Do ObJeto: AQt:lSlÇÃO DF. LiMA. PA CARRFG'\Of.IR.-\. c-.>m re:~ur~\l" d., 
Progr>mJ PRODES:\. Convcnio n' 7>57o9 20D':-.11NIST!:RIU O\ 
AGRlCULTt:RA. PECUARIA E AllASTECJMENTO CAIXA. Jo>~•n•u.' -
Secret:1n:1 Mumcip3! de ·"gncuJmt:l 
Do recebime:uo e abem:•~ do!\ cn":lopec:: O< :nvelopeo;. ~cro.o rec~bido~ Qtc t..: 

08h4Smin do c! ia 16 J~ ;unho de 201 4. s:endo que a sess:.io pUblica par.1 abcnura 
e JUigttm~niO ~~r.í :1.:\ ruc~mo di;~. •t.."' I)'J hllr;u, n.t :.ala dl.! r..:uniô..:s LI:\ Pr.;t~nur;.~ 
.'4UJ\1Cip3l 
Mais 1nformaçõe::a e cópms do Edila l poder;lo .;e obl:da.s na Unidade de Com!u:t.: 
e Licir:~.ções. no hor.ir.o de I.!Xp.:dl;:nh:. t.h: sc,t,runda a sexruHú:ir..\, das 0Rh30mm 
õ.s l l h30min. e: das 13h30minils 17h, na Av. Roch2 Pombo. 1453. telefone (44· 
3252 4545), fax 44-3252 4545- "cmJil .. l iCililC:'lOÚt•novuc'(l..:•"O.nCO nr gov br 
Nu' a C..Sperunçfl. 29 Je m;..io de 2014 
01!h1Jn Z.:mu:.so 
Pre:f~1t0 ~unic1p::!:~ 

I NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTE 

AVI~O DE RETIFICAÇÃO 

RS 144,00 - 5039912014 

~o oviso de iica::tção do Pro::e~so 11°. 621101 -' do Município de Novl C"tper::~nço 
do Suctoest~. P:üan:í. publicado n'> Dtârio Ofic!ai do Estadc de P::~~n~ . 
Comercto. !ndésrna 1! Scr\'lt.;OS, no d1l ~3 · 05 ... 201~. p:!gir.é! Jó. ONDI! SC LE 
TO~Ai)A DE PREÇOS N' 033t::UI4, LEIA-S!::: PREG . .i.O PRESENC'lAL 
N•. 03312014. 

No\~ Espl!ra.'lça do SuJo~st.::.. Po~rJiia ~m 2B de nu·o dt 2014. 

J:1ir 5C3n2"t: 
PrefeitO ~umc1pal 

Dirceu Boniu 
Pr~goe iro 

RS 72,00 . 50212/2014 

realizar às 1 Ohrs do dia 11 da Junho de 201 
Morretes, sito a Praça Rocha Pombo, 10 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 
objeta o Registro de Preços para Aquisição 
conforme as espectficaçõe:; descritas no te1 
aue faz pane integrante do Edital. V< 
23.500,00 (vime e três tntl e quinhentcs 
Edital de Licitação deverá ser ad 
.~rtp:;i'w;>;,.nlorretes.pr.gov.br lr.fom1açlles 
Morreles, 29 de Maio de 201 4. JUARE2 

DOCUMENTO CERTIFICADO 1 DE RETIFICAÇ.'-0 

JUNIOR PREGOEIRO 

CÓDIGO LOCALIZAOOR: 
239223114 

Documento emittoo em 30105120"':4 09:00;59. 

Diário Oficiõl Com lnd. e Serv1cos 
N° 9217 130/05/20141 PÁG. 31 

Pars .terificar a Ç)ufsntic:dada d&sts págir.s, ~os1.3 intarmar o 
Cóoioa Localizador r,o SI[O do DION; 
ww.Jí.- jmpransao IC:~~~~·.~~ ... ~:..uu dp.:ol 

RS 96,00 • 50141r.014 

o n~. 63. 2014 do Mu,nicipio de NO\":i E:>p.:rJnç~ 
.> nu Oi:ino ot:cul do .Csmd~l u~, P~mtn.l -
n~ d1:1 23 05 20!~. pã~in::. 36. O~DE SF. u~~ 

4 20 i4- REGISTRO DE PREÇOS. LEIA-SE: 
34-'2014- REGISTRO DE PREÇOS. 

·anti em lS a~ m::io d~ 20 14. 

Dirceu Bonin 
Pregoeiro 

R$ 72,00 • 50213/2014 

v;J c~ f··· 



:AA:õ 
~ 236 /SSN 1677-7069 

EXTRATO 00 COJ\"TR.\TO '\ •5<::01~ 

REF: TOMADA DE PREÇOS N. • 005.1014 CONTRATA:-.TI: MU
NIC!PIO DE LINDOESTE. CO:-ITRATADA: J F•.EL~:-1 CONSTRU· 
ÇOES LTDA. OBJETO: Comra<aç:ID de Empresa Esp<eiali:za<ta pau 
execução de Refom1D e Ampl i3ção do Gin:\.sio de Esportes Munic!pll. 
rdcrl!nte 1\l Cl)ntr:Ho de Repasse: n• 0386235·SS/20!2, M1:1istc:no dos. 
Esportes. VALOR: RS 784. I64,S4 (s..:tccc:ntos c mtent:l e quatm mil 
c.:pto e sessenta .: quatro rea1s e oitenta e quatn"' centavos). E...XECU· 
ÇAO.: 90 (novento.) dins, comados da o.ssil131ura da Ordem de Sen iço:::. 
VIGENClA: O pre5cntc ConLr:Ho ser:i vigente desde a su:l Jssinarura.. 
liltC 31 de dezembro de 2014. RECURSOS: Os recursos pm cust..;:o do 
presente Conlr.lto !ieni.o pnl\ enientes da Sêguirne dasllificaç:in c'rç::
menuiri>: 17.01.27.812.0016.1.538- 4.4.90.51.00.00- Obm< e lnst.llo
çõcs. G:~.binctc do Prefeito Municip:ll de L111do:st~. E.sudo do P~n:i, 
em 26 de: m:~io d~ 2014. 

FUl\'DO Ml.i>/lCJPAL DE SAÚDE 

Uciuçào ~ 41/20 t 4 

A\ ISO. DE LICI'f.\Ç.\0 
PRECAO I'TU:SEJ\Cl.ú. 

O FL'l\1l0 MUNICIPAL DE SAl.rDE DE lll'DOESTE, Es
tado do Pan.mi. com a devida aulOriz:lÇio expedid:.l pelo E."t;elenlissim~ 
S:nhor Prcf:1t0 SILVIO DE SOUZA. de conr'om1icb.de com o disi)(.Sto 
1\:i lei n• 8.666. d~ ~1/06/1993. na L.:1 n• 10.5!0. d;: 17.07i2002, no 
D:cn:to n• 3.555, de 08 08 ~000 c: na L~i Compl:me:1w n* J23. ée 
I ~1 1212006. toma público que lierá teilhzaeü> no dta ll/06 '20 14, prc
c:tdimcnto d< licitaÇ:Io, n• modalidade PREGÃO DE FORMA PRE· 
'·ENCIAL. do !ipo \fEl\OR PREÇO. cu;o objeto t AquiSição de M>· 
riai~ de: Canswno pat:l ApnmM:uncnto <b.s Aç(k!:s da \'igii.1a.:i:l S:l

aiciria e Vigi1:incio. Epidemiul~lgtca Jn Func!oJ MWticipal àe S:túdt t.!e 
Lindoestc, em conformidade co:n as eipeciticJ~ões consl1Jllc:3 no.i aa.~e
xos do Preg:io n:l Fonna PresenciJI n• 023'1014 RECEBlME\'TO 
DAS PROPOSTAS· até,_ IOhOO ntin h"ns do d•' 11.06/2014 (Ho
r.irio de Bmsil ia). 

INFORMAÇÕeS SOBRE O PREGÃO O ecL~ padeci '" 
obtido no Dcpo.run,~nto de Lieiuç!\o d.1 Pref:itur:1 Munieip:ll de: Lm
doesll.', E.<nado do Plran:i, locallz::~d.3. à Avc:nida M:~r.:~h!!l Ron.:l.oln, S.-'N. 
Fone: (45) 3237-8000. Fox: (45) 3237-8000. no hor:irio das 08:00 às 
11:30 horllS e das 13:30 às 17:00 horas. mediancc pa1•n.mcnlo d~ D.-'\..i\.f
Documcnco de Arrl!cadoção Municip:l! no v~lor de RS 100.00 (cem 

rl!ais}. 

LaiCC.:st~..~. :o..!.;.. :n ... i.J Jc ~Q !.u 
l'OLLYA.,'NA 'nBES 

Pr ... :;o:.:im 

<!LVI() DE :iOüZ~. 
r1 .. :.:~~~· 

PREFEITURA MIY.'IICJPAL DE MARIALVA 

A\' ISO [)R l.iC'TAÇ \0 
PRF.l)ÁO r·RI:SENCI ,<L '<' 531:014 

PROCESSO AD:I.HNISTRATIVO N" 8312014. ObJeto: Aqu,.iç~o de K" 
C3ni!h:lc ce:r-.ificado do PROEP..O • Pr>Jgr..nw Educacatmal di! Rc:si!t~ncia 
is: Orog:u e i VioiCncia.. pelo Menor Preço po: llem. Ob~enção eü> Ed.tt"ll: 
Preftii'Uf'1 Muoicip3.l de Man:llva Rua Sano Efigh~ia. óSO Mariai\"J.·Pr. 
Recebunento das Proposw: Oté li d: junho ddO 14is 0Sh30min Ab<r
tur.l dlS Prupo..w: 11 de: junho d.: 20J4 .i.~ 09h00ruin. lnform:tc3es: (44) 
3232-&370 (voz c: fax) ou compnc;/~:capitalcbu\-alin.:l.com.br 

\JJri.llv.r.-Pr. 26 êe 111:110 d.t ~õ:t 
EDGAR SILVESTRE 

l'l;;t::th• 

PREFEITURA Ml.i>JICIPAL DE MATNHOS 

A\'ISO DI; l.lClT.,Ç.~() 
CO~('ORRI:::'\CIA :-i" 4!201• 

PROCESSO N' 11412014. OBJETO: CONSTRuç.:.o DE 
UM MERCADO PUBLICO ~IUNICIPAL,conformo.<di~ 

ABERTVIV. DAS PROPOSTAS. JOt06l2014 .•S 09:00 HOR...S 
VALOR: R$1.C\19.737.S3 (um m1 lhào. sei..;::etHOS c dezenove 

mil. sctccçn;:ns c uinra c sete rc:h~ c dnqüen~ e 'J".!s. cenuvos) 
D.,TA DO AVlSO: 22'05 :<.OI" 

JANETf DE FATIMA SCINlTZ 
Prc'Oid::11IC 1.b ( .•lui~,;.,j(l f'enr . ..:..·~r'H:: & r..:ci1..:. • .;;; \ 

PREFEITURA MU:-.!JCJPAL DE MJSSA.l. 

AVIso m: ucrr.,çi.o 
TO'I.1AD.\ Uf. PREÇO~'\' n,. J.j 

Ençonm-s.: abe.ru na $~;cr .:t.u:iJ. Mw;icifJll c!o.: At!m.Jru:õtr'..:.~u 
do MUNICIPIO DE :'JIISSAL-PR. Rua 1-:oS>a s,nhol'll da Coocciç;o 
555. Centro. Miml, Panni. a TOMADA CC PREÇOS "l" r.o; :OI". 
p:1r.1. execução sob regime de emprciud! po: p.-eço glohal. ti;:~o menor 
é)t~o. a pn:çus fixos c s<:nl r..:ajus1e dl seguinte obra: 

l..oc:t.l do Objeto: Une n• 6SS-A-tl.'l • \'istaAJcs;r~ Mis:cl- ParJ.ni 
Objeto: 204.1 O m1 de r~fomu de Unidade Bâ.s!ca de Sride, 

com iomcctmento de m:lten:ll c m!o de "b~ 
Font.: cl: R«""-><: Proj,'l"..n\0 R"'!Wtiti.::>Ç:io L'BSdnGm"""' F.!Oo:r:ll 
Valor: RS 31.608.90 

Diário Oficial da União - se~o 3 

PROTOCOLO DvS ENVELOPES: Ati » 1::00 r.or..s dJ di> 
13 de: Jlll~hc. de 201-4. no li!tor J~ rr· ll .. ..:ulos, d.a Pr:1(1Nn. 

ABE.RTURA DOS E~VELOPES: As 1<;:00 horu dv '"" 1:, de 
junJ.o je 2014, LW sala. de teu.niü:s J..J Prereicura Mun:cípai. 

O Editnl ~n-. uucíro teor c SI:~ r~pcctivos mcddos, ad~ndo<. c 
! nexos. podcrlo ser e.nmin::tdos no enJer..:.;:o :iUpr3mcn~tOJ\1do s p:H"'J r 
do d.t:l ~6 ele me.to de 2014. a\CI Mr!1·io corue:-c1:l c scd fornecido m:
diante o pa~atnento de R$ 25,00. 

M i:Btl. 2:" c!.: ml'JiO de ,:(.'! ~ 
ADILTO LUIS FERRAJU 

1' r;;: '.; ~t.; 

PREFEITURA MUl\IC!PAL DE NO\'A CANTu 

\VlSO 111; LIClT.\Ç,i.O 
~~ rRF.Ci\o "~E~ NCI·"· "~' 9!2014 

P:-.lc;~.;J Lim.:uónô ~ i)22·2014 
OBJETO: . .t,.(!uisJç!'lo de t>.l:lh.dais El~tnCOi (iluulinzç~o pU

blca), coufonn: espec:iüc:s.çõe) em e<11w.l. 
ABERTL'RA. A p:utir das l4:00 (q!13roru) Hor>< do DL'. ! 1 

c'.! Junho d~ ~.0 14. na nl3 de re'Jniôes do PJço Municipal, em ~ov:~ 
C:llltu. Pomni. 

A P:ul:! :om intttro t:.lr do Ednal, ane."<.:>S: e info~"rmcões ço
d<rõo m soliciuth'' no PREFEITURA MU:-IICIPAL DE NOVA CA>"· 
TU -'PARANÁ. JUnco~ 01\tls!o de Licitaçlo. no horãrio c),s 9:00 oh 
!J:OO Hs c das 14:00 is 17:00 Hs. Teltfonc.:'fax: (44) .)5271363- 3527-
128 I • pnmcomu@•a.com br 

:"lJ\.a C::rLr.-PR Zó c.l:. ;r .. .;. 2 r)) .. 

~~TONA~~~~~? AGNOlll' 

PREFEJTURA Mln\~CIPAL DE NOVA OÜMPIA 

.\VI~05 IH' !.H 11.\ÇÃO 
TO~tAll.\ DF. P'RX:ÇOS 1\" 4/201~ 

O MvNICiPIO DE NO\'A OLfMPIA ESTADO DO PARA· 
N.\. torn:l publtco que fa.ri n!lllzar em su;lliCde. slla à Av. Hrgienópohs, 
~2 1 Centro. Liciuç&o na mod;dithlde de TOMADA DE PREÇOS, ob
jeriV"'..nJo a conmuçâo de emprcs:::. sob regime dt: i.!mprdrod3 giobal, 
r.ar.::r. cxccuçlo c!~ obr::1s :lb3il:o especificado: f:;;ti TF.X J. OBJETO: 1.1. 
E otjetv c:b. preseot~. t1. tMtrSt~çào de emprei~ ~cb regim~ de e:np:-el
t!-d.l gln!:u.l M. preços faXvs e sem te01.juste p:1ra a segutnte s~r,.iço: Lme: 
L'tuc~ll) Loc;.:J: Avc:nid.J Hi~i~nup.Jiis até P~u( ?-.1unicip:al d~ Rod::ioJ 
nc.ru: Munitipio d~ 1'\\)\'l Olim~la· PR Ob;e:ll: Corur.sl~.;l!u d! e.mpr.:~:l 
sob rcgm'!.e de empr~a<.ld3. ~.obal. pv:. e:\ecuç~n de serv:ços de Reur
b:l!l:u.eào e P!ib~grJmo cU .\\e" ida Hi&renopoJi) ::th~ Parq1-e W.un.ic1pa! 
d..; Rodeio~. compr\!cnd..:t'U!O st-rVtCrl~ d_ C.L!ç:..d.b, tlwnml..:4.a, p;.usa
gismo:. •.l!illlllsmo. com recursos dll1.1.:o Feaera.l. por ;ntr!'TI'.~..:ieo do 
Minis!erto oo T.Jtisma. reprt:senL..l.. pt:a Caixl Econômica Fed:rat 
!ilí.l\es t.!o c.,n"ê.nio r..• '79397 t. .:.l.d3 c Cootr:.to de Rep:!..SS~ r." 
1010603-:0.'2013. ~onforo'1'1..: pr\)jetos c p~ilbas em ~:xo a.a pro::.s.sÍ), 
c!.e lc:orjo Nm 3, nomlh.. coodiçô:."t c: esp:cltitlÇ3o!s cs::1bclecul:.s nl!.i
te Edit:..! c )~u) 1."'1e"os 1.1 a .... pr~ente liciiAÇ!o ser.l :egida pc:l.a U• :l' 
~.66o. :.l3, :Uter.ub pe!alei n• 8.8S3N4. e a Lei Complem.enlar nJ-123. de 
!4 de d.:zc.mbro :.1e ~006. 1.2. lnformaçõc:s c ~clar..:cim~tos rc!:"lth.o:. 
3.0 edJul. s=w modelos. 3dcndos t :laexos poderlo .se ~ solic•t!dos. pvr 
es.:rito, ~ con-.isdo de Lic1t:1Çlo, atê OS(cinco) dias Utds lllles d3 c:br.!: 
limite plrt o re~.:eb.i.Jllento das propo:uas( envelope 01 e 02), sendo q~.:: 
:1.s r~po'w ~=tlo ..::nvi:ld=ui por l!scrito a todas :os pr"l'on..:nii!S. 3t.: 
02(dcis) dils Ute:.s lll~~ JJ recebio)emi> c!..u proo.Jst.:..~. or:.!m :oeuufeJr l 
pro:;>one1He qu~ J~u or1gem 'COibuJta. 1.3. A qu3.lqu!r ~empo, anl~ .L 
~r3 llmite p:lí..i r• r..::ccbiml!nto tt:u pcopv)ta!) (cm·eJop.::. OI : 02). ll 
1i.:ltJ.c.lor po<kr.i . por sua própn.1 micbtiv:l ou c:om ~or.seq"ilÇr:.;lJ. Je 
:~.lgwn esclCL:·~ctmcncu 30IICit:Jdo pCir uma posslv~ l propone.ote. ::.henr os 
t~mpos do edit:J l, mediume ~ emi~sJr J~· um ade11do. 1.4. l\os caso~ em 
que l theroç:to do E.dtt!.l 1mponJ:; em ffil'dificação das proposrus. o u
c.:imdor pror.-og_~ri o ~I""JZO d~.: cnrrc:~a das tuc:sm~s 1.5. GARANTIA DE 
MANUTENÇAO DA PROPOSTA: 1.5.1. RS 15.000.00 (qcinze mil 
ret~tú L.5.2 C.:aptwl Social nu'nimo; R$ 150.000,00 (cenlo c ci.n~Uem.:.1 
mil reais). LS.3. Cabi!í.Í """' propon~nce p:-c:~w g:llõl!\ti.a de m:ln\.<tc:nç.ão 
d:i pr;lpoS!=< no v~l.:~r th:lrr.:l e'pc .. iti~c!J p.>d:-nd~ vpt:lr !):!:i.~ ml)dJ
E~d\,':.i de 6;!1':1.!'.\i~ dispos1oi: ntl A.Jt. Sb ~ j • d.:l L.: i Federnt n~ 8 666.93. 
l.ó. ~10DALIDADE: 1.6.l.Tomo<la d< Preços. 1.7. TIPO DE J,.!CI
TAÇAO I. 7.1 ~i~rJor preço Gl\,b1l. 1.8. LOCAL. DATA. HOR.~O 
PARA RECEBIMENTO E ABERT\JRA DA DOC~TAÇ'O E 
PROPOST'S !.o. I. LOCAL' Sed• dl PREFEITt:R.o~. Ml ':'oi!CiP~.l 
DE :O.OV.~ OLÍMPc' I U DATA: 13 de jun!lo de 201~. 1.>.3 HO· 
fl..tR!G· 9:30 (t<O\-: hoJ:".u c trL~t.l minulllst. I 9. LOC.~ 0!\DE PO
DERÃO SER ".XAM[)'o;ADOS E ADQU!R!DOS OS EDITAIS 1.9.1. 
N" Sede <Ll PRUEITUllA ML:-IIC:!'o\.L DE NO\:'\ OllMPI.~. 1.10 
LOCAL HORARIOS E CÓ;:J!G0~ DE ACESSO DOS ~1EIOS DE 
COMUNICAÇÃO • A DISTÀ.\ICI.\ EM QUE SERÃO FORKECI· 
:JCS OS ELEJo.iJ:"NTOS. [)'o;FORl\:.·.;ÕES E ::.SCLARECiMDITOS: 
- Av. Hi~•enópo"s ~21 · Centro- :-IOVA Ol.ÍMPIA·PK. • CEP. S7.,90-
000 . • Telefone. (441 36S5-i313. Ramal209. FaJ<- (044)36,5-1313 • 
C;lix:t Posg,.l - ~5 o: $11 - 0..: Sc:gl;.a& a Sexu-I'o:i.ra. a.:.s 8:00 ás ! 1· 30 
c cbs 13;30 J~ l7:ú0h. - E-mail: hdt.a:au::f! . .nov~ohr.-~pt.l pr.go\'.br Paço 
~-lcmctpal Pr~:feito E~vJidrl Rod.rigu:li ?:.»a.~. 26 d!. m:uo de 
2014 

TO .J \O., ~:: PRrço-; N' 5'2t11< 

. O ~IL'NlCiPIU DF to.OVA OLlMPIA. F.STADU 00 PAR."· 
-....:.~. ~Jnl.:. p-.lblic.;, q•.l .. J'.c"J r~Jiii:Jr ~m ... u.;. ,cdr.:. o; i!.;. .. A\, I h~pJ:núpoh:s:, 
Sll, C~nt!o, ~iciU!f.lJ n:s mocWidadc d:: TOMADA DE PREÇOS ,tb
jt::h·::ill;;;.o :l conltll.tJ<;:S.•> d~ ..:mpr..::.il sob r~gtm~: cJc. cmprei~ ~lob:ll 
P.!lnl <:<.~..:uçln d~ ubr.u tlb3 ixo e:tpcci:ie:ldn: ~~ TEX I. OBJETO: I 1 
E obj;:w d:J pre:)ente: . a c(>ntto.U:.IÇ!i\1 de: c:mprfc<~. ~~lb cc::g ime di! empre:•
~ g!Ob.l l, :J. preços nxos :. :;em re:lJUSIC paru o SC:jj:Uinte ~fi"\ I CO. LO!e 
: Un.ico :1) Lo>c;Jl : C.s.Uaio Munic1p3! R:lph:lel Jü3ó .Z.mpl- Munic:'pló de: 
Nova Ollmpi:'i- PR Ol:JCttl: Controc:lcào d~ empresa Sl)b r~g1n1~ de e,;1-
pr:it:ld:!. g!obJI. p:Ul execuç~u de ~~rviços de Reforma R~:ldCqu:iCJO c 
Mod~m1z;:.o;io do Est.\dio Munictp:ll dtnomin:J;do ibrhac: Jo5o Z....upJ, 
compre..:ndcndl) ;crvi~O'\ de arqu ib:l.I1CadJ.«: . .:obcrtu:"J ..: Jl:!.mbrJdcs. 
c"m r..:cursM dd Un.ij11 FcJ.:ral. pM 1n:.!mt..:d.iv du 1\.hmst~rio d,, E.,. 
pcrtt:. r..::pr~~cnwda p..:l .. C.ux11 Ec,•n.jmtca Fc<!;;.ral. atr.l\~S do C"n'·~mCI 
n.• 794..f7b:20J 3 e CC\ntr.uo de Repa.s:sc n.w 1010~19-71 ·'2013. J:Cinf<.'rme 
projelc:. e pl.~nilho~!: em ::u1c:xo ao processo. de: ~cor® com as norm~ 
cond:.;ô::s : e:tp~cJ.icações esubtl~~~~ ncsi.e Edual e se~ it.n~xo~. 
I.! .a ~- pre)e,ue l•ciiJc:!.o ser:i re:lid:l pcll Le1 :1" 8.666.'":13. l.ltertcb peh: 
L::: n• 8 SS)o'Q.; :;. L..:i Cor.l;;,lc.m:u::u n"l13. de 14 de d:z.::-:1~ro d~ 
2006. 1.2 1nfomt:~.;:3~s: e e~c:l~tmlen:.o~ r:lativo' ao cdll~l. ,, .. us mo
delos . .Jdendo, c ;.ulCXlh pu\!,!rJo si! r 'iO!icrc3do~. por e~:ntu. ;j .:omis~o 
de Liciuo;:lo, :ué 05(~incoJJ di3( U:c:is: 3nt.:...i d.:i d3t:l linm .. plra o rc· 
c.:.bimcnt.l ~ !lfüposu.s( covd!Jp~ O I ~: 02 ), scnckl q'.1c :a.s r.!.spo.lst.u 
scr:io e:nvt3dls por c:(crito a üldl~ ;:.) pt(\p!.\n::ncc.;, "'"·: fJ2(d.,i.;.) di:.b U!.i!!.s 
antes J~, re~:e~uml!!flh' J..:u prnp,lSI.l.(. sern tdcnhli"":lf .1 prt\j)MCnlc: qt...e 
d:u or:gcm it. consulta. 1.3 . .'\ qu:.llquer tempo. ~U~tcs da <Ltta luntLc p:.r.t. 
"rcçcbimento d:ls ptcpo:lilas (envelope~ OI e 02). o liciudor poder3, 
per 3ua propri:t intc1all\':l \lu com cons~quênci<t de algum cs:cbr~:i
mcnu. ~l)liCitJdo por u;nl pos,ivcl prop~ncntl!, :~hcr.u c.s; t:mpos do 
cJn31. mcdt:lnt;. :.1 cmPd.) c!.:: um 111.: ~do I 4 'lo~ CJ.·•o ... ..:rn q~.: :1 

j ll.:mr;:·.u do Eo1t.tl tl'nf•tJn. ~.:m nhxhrir.:;.~\.lu d.l' pr~~ru>t.J ... 1,) Ji~.:1tJdu~ 

~~t\Ç~~ó~~:' ruR~~~~sr:~·; ~~~~~~~s'~~~~~~~~J~~~~;~~~ 
,·int~ ' t.: tlll.: •' r..::l1') .. 5.2 C:.:~p1wl ~~~cial mmim•' : RS 51.250.0(1 (cm
qü.ent.t e um -ni1 úu.o::cl\hl-: .e cu.quem.~ rl!.tis) 1.5.3 (Jb~.-r..i :.m ptu· 
ponentl! prt:i:.3J' à~rll r>J de rr.!lnutcnç:.a l.IJ propo:.tl 110 •J! :tr :lCJ01a 
espc:cuic:Jdo ~odendo optar p~las moc!J.lid:ldes de garanti: d1sponos flc• 
Art. 55> I' d, Lei Fcdoruln' 8.666 93. 1.6. !'..fODALIDADE: l6.1.To
nud:l de Preço•. 1.7. TIPO DE llC,IT.WÃO: 1.7.1. Menor preço Glo
b,l. 1.~ LOCAL. DATA HORARJO PARA RECEBIV.E~TO E 
.~BERTVRA DA DOCUMF.NT.,ÇÃO F PROPOSTAS: . . S. i. LO· 
C.>.l So<l• d• l'REF!:.ITURA MUNICIPAL DE :-,0\'A ULIMPi.-. 
1.0.2 OAT,a. · 13 de Junho d::: 2CJ!4, I.:U. HOR...\!UO: !•bH (qlllltnrz~ 
hor.s c tr;ntn mi nut<~•l. 1.9. LOCAL ONDE PODERAO ;ER EXA
).f!NADOS E ADQUIRIDOS OS EDIT.~.IS 1.9.1. :-,, Sede d.1 PRE
FEITURA MVNICIP.'.L DE NOVA OLI~lPI\. I 10. LOCAl.. HO
RÁRIOS L CÓDIGOS JJ!! ACl:SSO DOS ML!OS D~ (i).V.L!\ I C.~· 
ÇÀO • .~ DISTÂNCIA tM ()L'!:. SElli.O fORNECIDOS OS El~
w.ENTOS. I~FOR.\tACÕF.S E E~CLARECIMENTOS : • .~v Higt<· 
nOpoh~. ~21- C~o;mrv • "ú\'A OLI\.IPIA·PR- CEP. '\iAÇ·IJ-000. • T~
kr\)"e- (44\ 36f:t:'-1313- RJm.u 169. F;u;- (1)~4~ 3(.~5- 1 313 - C:ú\ .. 
Post:!.J. 35 ~SI I -De S~;~unUl a S.::\w-f.::r:l. d..ls ~:nn :i.~ L·30 e é:...'> 
13:30 €ls !7:0ilh. - E-,.~it: li:l~..:•~(ÃnO\":.I~lhmJ'Ii3.pq;,"· ~:- P:Jç(l \1~.>.
oi..:ipal F'reic::o E:u,·:.•dl) Roc.lri1\"I!:S Pb$;..."\1\ ... 2fl de R1:uo Je 2UJ4 

Lt "· l·\.1 ~\~f.J :)üK'\.'0" 
T•c..::t. '~'"' 

PREFEITURA. MUNiCJPAL DE PAJÇANDU 

,\VISO DE: tiCIL\(',\0 
I•REG.~O ~RF.SE:"CI-<L 'I• J7;!014 

N!..:n~'r Prc.;o OSJE fO Aquis r ~.:it' d~.: UJu \>..:u:ul,, .siJ.t•'Oh'hlt J"llr.! su~rir 
:s n..:C\!S!lld~u.. .. da' CRE . .1,S- C.:ntm J;,; R;;r Espo.:ci.ltza<UcL A~úst Sn
ci:ll du Mu11icipi<l d~.P..ll~:lndu C•IOÚimlc COI'\VENIO ""J· 233C.Oi3, 
SE.DS . . ·\BE:RiURA: .\. ~ O~:JO (nove) hor.t"i c.h' ,,iJ;l lO deJul'lhCI de ~C 14, 
tU S:~b. c!: Laciuçôc.:~. ,i,:.wC:.I no. Pr~lc~tw-J Municíp:~ l d~ Pl.lçJ:~óu Mn:o
res !n!orm~Çôé:i e cóp1:.~ Jo EditJI. pod~ràC\ ser oblrdas 110 Dep:.rt3..'11t:nl.:t 
de Licit::çOes. ll<J h.J:1r.o .1c cxpcd1C1H~. ~c Sq;unJ;:. J Sc>. tJ-f:tr.J. c.rtrc i~ 
OS·JO :.S 17:00 hor:lS. Fone· <;4 3244 0"11 

r.~iy,t.ndu-PP.. . 2- C~ rtl.ml d~ 2rr 1.: 
I'ARCISIO ~!ARQuES DOS REIS 

P:·,.,f(; J 

PREFEJTIJRA MUl\lCIPAL DE PARA:-.1-\GUÁ 

\\'I~OS Uf PI<OR!!Ut;.,ç.\o 
t'Rl·t:-'o r.LE.ntÓJ'I'ICO y · ~S.'lHI-t 

REGISTP.O DE i'RcÇOS S' 019 201, 
A PREFEITUR." Mv'NICIP"L OI:. PARA -;AGUA C0\11:

~iC.," fOOOS OS !l'TERESSADOS Df FICA PRORROGADA A 
DATA DE AbERTt;~.; DO PPEGÀO F,\f F.PIGRAFE P~R., ll DIA 
!! DE JL!\'!!0 DE 21Jl4 AS 14ht)Omin 

!:o."C:OR~I.\~ !0$ A!ND.~ QL'E SE E:O.CONTR.\ DISPON!
\.El O EDITAL RETIFICADO NO SITE DA PRZFE!Tt:llA. 
W\\'W.pJ>-nag~p;.g(W. 

Oulros eJdare.:tm..:nto~ poderlo ser romecidos pel;. COil\bs:o 
pc:m:r.enl! de hcll.l.;Jo, R~ Júlia d.:l Cl,)su_ J12 Centro. no holcirit~ 
cornercíal ou all'3vé.s; d~l!d.:.fon.: n• (.41} 3~20·óf)().\ 

Este documc:nlo pode ler verificado no endereço dcl.rónico http:/tv.ww.in.gov.~..ici<bdeJuml. 

pdu coidiso 00032014051~00236 
Oocum.:nto a:;sin.tdo dt!!.1talmcotc: ..:onf~mM' ~IP n• ~ ~f.lü-1 J..:: 14:U8110.')J, que irdcitul 3. 

- lnfracst~'Uturn de Chave.i Pt'·blicas Bra~lll!ira · ICP-Brl3rl. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~==================================~~~oL~n\u· PROCESSO LICITATORIO N° 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2014 
ABERTURA: 11/JUNH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 11 de Junho 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 D 0 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 
Materiais Elétricos, para iluminação pública, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - ÚNICO: 

ITEM UNIDADE MATERIAL 
01 200 Braços (01 mt.) para poste 
02 1.000 Lâmpadas 70 W. vapor de sódio 
03 500 Reator externo 70 w. vapor de sódio c/ base 
04 500 Relê (base) 
05 500 Conector Emborrachado - Tapit Perfurante 

Obs. Os materiais serão entregues parceladamente de acordo com a necessidade do 
Município. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇAO 

2.1 - Poderão particípar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado 
no presente certame, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte ~ 
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, 
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devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a respond~:~la ·y 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através àe instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documemo constante do Anexo 1 deste edital que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da 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 FGT~; 
-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 po:r 
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 Ill); 

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 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 mcluídos 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 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura ~1unicipal de Nova Cantu 
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ABERTURA: HORARIO: .. 
EMPRESA: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, c 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 (t:-ês) 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 Pregoeíro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distimos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

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

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 
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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 orde!n 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 pa_ra a Administração Pública, observadas as regras de mercado. 

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

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

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de 
que a proponente: 
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

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

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

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

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

9 -DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 
Até o 5° dia útil do mês subsequente a emissão da Nota fiscal. 

9.2- RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0603.15451.0327- 1019 - 33.90.39 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
0603.15452.0323-2026- 33.90.30 Secretaria Municipal de Administração 

0302.04122.0021 - 2006- 33.90.30.26 

10-DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-65.000,00 (Sessenta e 
Cinco Mil Reais). 

11 - DAS PENALID.A.DES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável confQJIDe. 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 @fi 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 convoca tório 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 <>.s 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos . 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imeàiata 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 decidid(_)S no prazo c e 5 ( cin~o) 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 lic~ração as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regi111e 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 empresa~ 

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 adm:tidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

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

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

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

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

NOVA CANTU - PARAi~Á, 26 de Maio de 2014. 

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 022/2014 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 009/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade_ de representante 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) ~~ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 009/2014 

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° 009/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO III) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 009/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2014 

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

por esta empresa, no.s .termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do represemante legal 
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(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 009/2014 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2014 

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 l~(quatorze) anos, em obs~rvância a Lei Federal 

9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 009/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2014 

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 requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N" 022/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 009/2014 

Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos (Iluminação Pública). 

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 

ç~ 
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ESTADO DO PARANÁ o:_ FI;)------,... 
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PROCESSO n° 022/2014 ~cantu-~ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de Materiais Elétricos 
(LâmQadas~ conectares~ reatores e outros) nara 
iluminação pública. 
VALOR ESTIMADO - R$-65 .000,00 (Sessenta e 
Cinco Mil Reais) . 

- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPR.<\S: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO DATA ''5 I O.:!f/lol.t 

~\,~ c· r~sir Gr ./ 
.. ·. I PR 4.058 

•3.S.8.709-30 

Rua Proj: Jocío Farias da Cowa, sln°- Fone (44) 3527-!28111363- CEP 87.330-000 


