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Prefeitura Municipal de Nova (~antu 
Rua Bahia no 85 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-63- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (il44) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hormail.com ou omncantu@iP..com.br 

HOMOLOGAÇ,ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 019/2015 -Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 009/2015, para aquisição de Produtos de Higiene e 
Limpeza, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo 1icitatório em epígrafe à Empresa: 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
OI .... ......... Produtos de Higiene FELIX & SANTOS R$-16.708,50 

e Limpeza CJ'.TPJ 12.056.597/0001-75 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Abril de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Ballla, 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 pmncamu@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° 019/2015, Edital de Pregão, na Fonna Presencial n° 009/2015, 

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

Março de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Abril de 2.015. 

r 

\ ' ) 
I ~'-'~ \. \ -~ \"-
Dr.'DIVONSIR GRA~F 

~AB-PR no 4.058 

A\sessor J urídíco 



_,,,,,=-=.---==-::.-.-.- .-.-.-.-:::.-.-.-.-....-.-.-.-.-.- .-.-.- .-.-.-,.-f~'õ'TIE--=:.fd.iPi5i'C7\cret.-.-.-:::.-.-=:.-.-.-.-.-.-.-::.-.-.-.-.- .- .-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.- ::::::::.-::=:.-.-.-.-::.-:::.-.-.-.-.... _.,,,,,,= 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N• O 19/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 009120 !5 

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 F E LIX & SANTOS, inscrito no CNP J sob o n• 12.056.597/000 1-75, conforme segue: 
LOTE OI ÚNICO -

lTEM OTDADE DESCRJ_Ç_ÃO Pr~o Unitário I Total 
OI ISO Fds. c/8 Papel Hieiênico (Rolãlll_ RS-24,95 R$-3.742,50 
02 100 RI. Papel Hir.iênico 4xl6x60 mts. RS-47,90 R$-4.790 00 
03 100 Fds. Papel Toalha RS-7,80 R$- 780,00 
04 20 Pct. c/100 Luvas de Plástico RS-9,45 R$- 189,00 
CS 20 Pct. c/100. Touca Descartável RS-17,90 RS- 358 00 
06 200 Pct. c/1 00 Copos Descartiivel R$-3,75 RS- 750,00 
07 600 Und. Sacolão Plãsti.co_(gigante)_ R$-0,50 RS- 300,00 
08 02 Baldes (ede) Alveiantc R$-309 00 RS- 618 00 
09 02 Baldes (!!de) Neutralizador R$-350 00 RS- 700 00 
10 02 Baldes (gde) Sabão em pasta R$-309,00 RS- 618,00 
11 02 Baldes (gde) Sabão em pó p/ máquina industrial RS-309,00 RS- 618,00 
12 02 Baldesjg_deJ Amaciante RS-279,00 RS- 558,00 
13 40 Und. Suporte para Alcooi!Sabonete RS-29,80 RS- 1.192,00 
14 100 Gl. 5 lts. Sabonete Liquido R$-14,95 R$- 1.495,00 

Total R$-16. 708,50 . . . . ' . Comumca outross1m, que a com1ssão de ltcttação aara v1stas ao respectiva processo ltc1tatono, a quem se smta preJudicada . 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Março de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 

PUP. !C/ ! I f .~...Q_:l_ [O~ 1=2o ,.~- ·. 

J(. ~~n-a. ~ _7-n-li/Vt..O\ 

E DI( io O N .c_.:J.p fS" :_o_t:;;;;_ __ 

RESPONSÁVEL-.<A . .-s-~---





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

·::======::==:::======Al''A''n'E''XB':E:RTDR'A''nE:''L'i'ciTAÇlo"=============================================================== 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
PREGÃO, na forma presencial n° 009/2015 

Às 10:30 hs (dez horas e trinta minutos) do dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e 
Pregão designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de materiais de limpeza, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelo_f)es,_gue teve como _f)_articiQante a empresa: 

FELIX & SANTOS L TDA - ME 
CNPJ -12.056.597/0001-75 

Eflr'JPRESA I L"'NP.J 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para panicipar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário I Total 

01 150 Fds. c/8 Papel Higiênico _{Rolão) R$·-24,95 R$-3.742,50 
02 100 RI. Papel Higiênico 4x16x60 mts. R$-47,90 R$-4.790,00 
03 100 Fds. Papel Toalha R$-7,80 R$- 780,00 
04 20 Pct. c/100 Luvas de Plástico R$-9,45 R$- 189,00 
05 20 Pct. c/100. Touca Descaziável R$-17,90 R$- 358,00 
06 200 Pct. c/100 Copos Descartável R$-3,75 R$- 750,00 
07 600 Und. Sacolão Plástico (~igante) R.$ .. 0,50 R$ .. 300,00 
08 02 Baldes (gde) Alvejante R$-309,00 R$- 618,00 
09 02 Baldes (gde) Neutralizador R$-350,00 R$- 700,00 
10 02 Baldes (gde) Sabão em pasta R$-309,00 R$- 618,00 
11 02 Baldes (gde) Sabão em pó p/ máquina industrial R.$-309,00 R$- 618,00 
12 02 Baldes (gde) Amaciante R$-279,00 R$- 558,00 
13 40 Und. Suporte para Álcool/Sabonete R$-29,80 R$- 1.192,00 
14 100 Gl. 5 lts. Sabonete Líquido R$-14,95 R$- 1.495,00 

Total R$-16.708,50 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de quallficação da 

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

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

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

LOTE 01 - no Valor Total de R$-16.708,50 (Dezesseis Mil, Setecentos e Oito Reais e 
Cinquenta Centavos): a empresa: FELIX & SANTOS LTDA-ME, Inscrito no CNPJ sob o 

n' 12.056.597/0001-75; / ~ 

~ '9 



Prefeitura Municipal de Nova 

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

Nova Cantu, Paraná, 31 de Março de 2.015. 

Equipe de Apoio: i\1'\r'l.~ 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

LOTE 01 - ÚNICO 
Proponente : Felix e Santos 

ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Marca 

OJ ISO Fds. c/8 Papel Higiênico (Rolão) SUMMER 

02 100 RI. Papel Higiênico 4x16x60 SIRIUS 
mts. 

03 100 Fds. Papel Toalha SANTA TERESA 

04 20 Pct. c/1 00 Luvas de Plástico SANRO 

05 20 Pct. c/100. Touca Descartável VOLI< 

06 200 Pct. Copos Descartável COPOMAIS 
c/100 

07 600 Und. Sacolão Plástico (gigante) PLASTPEROLA 

08 02 Baldes Alvejante ALTOLIM 
(gde) 

09 02 Baldes Neutralizador ALTOUM 
(gde) 

Valor 
Unitário 
24,95 

47,90 

7,80 

9,45 

17,90 

3,75 

0,50 

309,00 
~ 

350,00 

-
1 ' · 02 Baldes Sabão em pasta ALTOLIM 309,00 

I (gde) 
11 02 Baldes Sabão em pó p/ máquina ALTOLIM 309,00 

(gde) inclustria I 
I 

12 02 Baldes Amaciante ALTOLIM 279,00 
(gde) 

, 

13 40 Und. Suporte pa 1·a 
Álcool/Sabonete 

PREMISSE 29,80 

14 100 Gl. 5 lts. Sabonete Líquido MIRELLE 14,95 

I 

TOTAL GERAL: R$ 16.708,50 (dezesseis mil setecentos e oito rea is e cinquenta centavos) 
Va lidade da proposta 60 (sessenta) dias. contados da abertura da proposta Comercial. 

12056E97/0001-75, 1l 

Valor Total 

3 .742,50 v 
4.790,00 v 

780,00 

-
189,00 

358,00 v 

750,00 ---
300,00 

618,00 

700,00 

618,00 

618,00 

558,00 

1.192,00 

1.495,00 

\ 

Felix & Santos Ltda. • ME 
~çal"s dos Santos 

AV. GUILHERME DE PAULA XAYIER, 11~6 , 
CENTRO-CEP~~~ Gmlherme de Paula Xavier, 1184 - Centro 

CAMPO MOU~O- PR Campo Mourão- PR- Cep. 87302050 



30/03/2015 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~·Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

12.056.597/0001 -75 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

)ME EMPRESARIAL 

. ELIX & SANTOS L TOA - EPP / 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA} 

S P LIMP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÀRIAS 

47.61 -0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria 

DATA DE ABERTURA 

07/06/2010 

47.51 -2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.89-0-07- Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso 
doméstico, exceto informática e comunicação 
47.63-6-01- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
82.19-9-01 - Fotocópias 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
95.11 -8-00- Reparação e manutenção de computadores e de equ ipamentos periféricos 
81.11 -7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.81 -4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
46.42-7-02- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 

>.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
... 7.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV GUILHERME DE PAULA XAVIER 

CEP 

87.302-050 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 

NÚMERO 

1184 
COMPLEMENTO 

MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

TELEFONE 

(44) 3523-2557 

UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/06/2010 

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC IAL 

******** 
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30/03/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

12.056.597/0001-75 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

FELIX & SANTOS L TOA - EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔM ICAS SECUNDÁRIAS 

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

/ 

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

DATA DE ABERTURA 

07/06/2010 

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
47.63-6-02- Comércio varejista de artigos esportivos 
47.72-5-00- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
46.63-0-00- Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

' 6-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO NUMERO 

1184 
COMPLEMENTO 

AV GUILHERME DE PAULA XAVIER 

CEP 

87.302-050 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

****• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

TELEFONE 

(44) 3523-2557 

P. vado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 30/03/2015 às 11:40:03 (data e hora de Brasília) . 

Consulta QSA I Capital Soe~ 

UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

07/06/2010 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 2/2 

I Voltar j 
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PARÀNÁ 
GO\IfP.t;O DO EHI,QO 

S•cretvt.ac.•ll~~:t~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013029481 -21 

Ce1iidão fornecida para o CNP.J/MF: 12.056.597/0001w75 
Nome: FELIX & SANTOS L TOA • ME / 

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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

P4gina 1 de 1 

Válida até 29/07/2015 -7ecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser contirmada via Internet 
www.falenda.pr.Q.Qv.!)_r 

Emitido via Internet Publica (311031201510:33:46) 



20/0312015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: FELIX & SANTOS L TOA - EPP 
CNPJ: 12.056.597/0001-75 / 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB}, com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN , este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 07:42:14 do dia 0~3/2015 <hora e data de Bras ilia>. 
Válida até 30/08/2015. · .. 
Código de controle da certidão: 6155.3336.8962.97EA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:Jtwww.receita.fazenda.gov.br/Afi.icacoes/ATSPO/CertidaoiCNDConjlJ'ltaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 1/1 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte : 
C.N.P.J.: 12.056.597/0001 -7 5 

Código: 6031463 

Contribuinte. FELIX & SANTOS LTDA- ME 

Endereço: AVN GUILHERME DE P XAVIER,1184 

Bairro: CENTRO / 

C1dade: 

Estado: 

CEP: 

CAMPO MOURAO 

PR 

87302050 

Final idade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 3173/2015 

Certifrco, para os devidos fins, que INEXI STEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou nao em Divida Ativa, ern norne do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Resei\Ja-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas rnesrno as 
rE:ferentes a perio(~os compreencidos nestõ CERTIDÃO. 

1\ aceitação da presente certidao está condicionada a verificaçao de sua validade na internet no 
endereço: wvvvv carnpomourao.pr.gov.br (SeNiços-Online). · 

Obsel\/açao. Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

/ 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 09/03/2015 às 14:48:49 



CAl A 
C . .!I.IXA ECONÓM C.A. FED E RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1205659710001-75 

Razão Social: FELIX E SANTOS LTDA ME 

Nom e Fantasia:s P LIMP 
Ende reço: AV GUILHERME DE PAULA XAVIER 1184 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87302-050 

/ 

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 
pera nte o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Va lidade: 02/03/2015 a 31/03/2015 

Ce rtifica ção Núme ro: 2015030208062907156167 

Informação obtida em 09/03/2015, às 19:11:43 . 

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

https://webp.caixa.gov.br/Empresa!Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaM... 09/03 /2015 



14/10/2014 
Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Rece ita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 262702014-88888597 
Nome: FELIX & SANTOS L TOA - EPP 
CNPJ: 12.056.597/0001-75 / 

Ressal'v'ado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certiiicado que não constam pendências 
Prn seu nome relati'v'as a contribuições administradas 

.a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Dívida Ati'v'a da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusi'v'amente 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 'v'alida 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 
:)veis; 

- 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, extin9ão de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB no 01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 13/10/2014. / 
Válida até 11/04/2015. 

,.... _ ....l.:-t=- ___ :.~.:..J- ---.&. . . :.&.-----"-
http://cnd.datapr ev.g ov. br /cws/contextofcnd/cnd. html 

I I. I , 

1/2 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FELIX & SANTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 12 .056 .597 /0001- 75 

/ Certidão n°: 87757003/2015 
Expedição: 20/03/2015, às 15:50:31 
Validade: 15/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que FELIX & SANTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.056.597/0001-75 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.j us.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sug~stóes: cnd~@tst.jus . br 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



DECLAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza e Higin7-

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

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

12056t97/0001-751 

Felix & Santos ltda. • ME 

14.V. GUILHERME DE PAULA XAVIER, 1116 
CENTRO • CEI' 87302..050 

CAMPO MOU~O • PR 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184 - Centro 
Campo Mourão - PR - Cep. 87302050 

'ALVES DOS SANTOS 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
dalidade- PREGÃO n° 009/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 
objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184 - Centro 
Campo Mourão - PR- Cep. 87302050 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARAÇÃO / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 009/20 I 5 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

1prega 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. 

12056~97/0001-75' 
Felix & Santos Ltda .• ME 

A.V. GUILHERME DE PAULA XAVIER, 1111 
CENTRO • CEP 87302..050 

CAMPO MOU~O • ,.p 

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184- Centro 
Campo Mourão - PR - Cep. 87302050 



ANEXO UI 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 009/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 
entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

:-\ 
12056E97 {0001 -7 5 

. " santos Ltda .• ME 
feh)( c.' 

)U>.VIER. 1116 
OE pAUl.A 

AV G\Jt\.HERNIE cEP 17302.050 
. cENtRO - u~O - p~ - .• ~. 

cAMPO MO 

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184- Centro 
Campo Mourão- PR - Cep. 87302050 



ANEXO 11 
PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

/ 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 009/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

:-) 

12056E 97/0001-75 
fe\ix & Santos Ltda .• ME 

E PAULA XAVIER. 111 
A.V. GUILHE~ME O CEP 87302·050 

cENiRO • R!lO . p~ 
CAMPOMOU 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184 - Centro 
Campo Mourão - PR - Cep. 87302050 

L VES DOS SANTOS 



f.Jel·:: Pl·es<;nte :nstrun::.= .. nr.o rJéHtic.:l r.lr. SiRLEY GONÇALVES DOS 
\ -\~\11'0::) iY3Siieir~l natura! oe C2r-:--ro f1.1ourão PF~. so ltc::· rca. maror. nascida em 
1 {·/O~ I~ 9'/D. (?.nlpi·es::.ir;a. CPF n<· 004.744.429-00. Cédula de lclentidade C ivi l R.G. n° 
r: 735.554 -~ · -SSP/Pr. res1de'l le (:' doP 1iciliada à Rua .Jo5o Se,·atl l iuk :-{' 177 Jardrrn 
·::::Hél iSO do Campo . C8rnp:J Mo:."rào, Est::-~do do Paranó , CEP-87302-010 e PAULA 
::1.J1P i,~UEL ,::>, fEL! X DA SI!.Y.b, brasilerra, natural de Tan(1umho - BA. solte ira, 
ma icr r::-,~:-;in;'" er-:1 23/11/18B·i. empresária, CPF n° 814.10G.225-04 Cédula de 
!dent'Ciac!:; C;\11: i~ C. nv 8.0/.0. :J?,·r-0-SSPíPr. residente e clornic!i.ad;:! à F~ua João 
:_:::'rattl:uk. il

0 .1-/i J;_,rdrnl Parai,;u do :~é i !TifJC: C:~Hnpo 1\tlour;;io, t:: sts:do do Pm;::,ná, 

:.· ;~,~,;: 1:~:02-0l :·. CCI1Slit•Jem urna SOC1ec
1ac!8 lim itada, rn~nte as seguintes 

.. \o.J ~ I' ' (.I \.J 

.;;;.:us;_:l.: ·j J A ::;os:edc.lie Qirará scb o n:..:me cr;;presarial FELlX & S /\i~TOS L.T;.;/, t: 

;,;:,·j sc::c!e 1:; dOilliCilio rl é'J /'.v. c; ; :ill-, t~IT\1(:: ·.ie F'c:wia X c:wier·. n° 1110, Centro. C:..\rr:,-;-J 
·. :'OtJ:'3c. C.:;1.<3dG c' o Paré1ná. C.~.:P-c)7302-050 

( ;;_; :..lsul;;: 2::. O ~apita: soc:al se-<) RS 20.u00.00 (\t! IW:'~ mil rea rs j. ciivid rck' c~m .:...C.CH .. ~.. 
1\' r~re 1n tll CJuot::,:: c.i ::! v3 lor non1rnal F<S 1.00 (hum re<J I), ;: !:.eg,D lizad 2:, , nr-:;ste aio €11· 

\ 1 r;·:dcl CJ !' i' t.';ii(e (]() P3!S, pe l o~; SO·.: IO:;: 

(:~àL~sul~ ~;·'. 0 o~"Jlcto !::Há: COMERCIO V,\REJi~~lA DE AFHIGGS D!:: F.c,f-'EU\F(~_·:.. 
·: .. ~::...(:: : !;T;.i1-0/03, COIV1ÉF;C!O VAREJIST;.; DE !VrÁQl; INAS, cOtJiP.r-.i·.1EfHOf. E 
i· .. :,Tr=r<t. i S DE :1-J ;.: 0;-{f,JJ\T :C h, CNP.E: <'17 . 5 í -2/00, cor~IERC:IO V_!:. :~ EJIS T t\ c::: 
i ')\/ ;_~!S rJ ~; '/t_;•.:' P .::,f-~,~ ESC ~:ITOi'-\ ;0 C!~f-. E.: 4 7. 54-7 fü ·l, COr· .. l É f:;;. CIO V iJ~E.HST .l>. L~ 
:-.·:~ : JiF1 :-'.i'v . r:í·:TUS r.:>;\tU•. ESC~ITO !~IO. Cf-l.: .. :::: ;7.8~:-0/87, COrVIE.F:CIC V/~REJISTA t:r,; 
i -·.çi.S C ,l.C i::S:::iOF<IOS ~'ARA p,p_~f-\EL:-!OS EL~TROELElHÔi·.JlCOS ?ARA USO 
!'.IC)r.1e::TICO, ·::,;..,CETO lr·~:=o;·çl\!i~.TIC~ E COM UNIC/.,_ç/,o Cf'U\E: 47.5í' -·:tc·, 
CO:vl f:;·~C!G VAnEJISI A DE 8RINC2Ut:.DOS E /\f<TtGOS RECREATIVOS, Ct.JP.E: 
'7 .63.GfO·'J , SERVIÇOS DE FOTOCÓi·:·L~~s . Cf·~:\E: 82.19 -9/01, ;\ l.UGu;::: r__ ·~ ·E 
~~O :v!PL.rr . .!\cOr-<r~s SEr.;1 OPEIU;,OO!:.: -- ;,,'\r~ HOUSE, C I•J.'\E: /7 .'~:3 - 1/00. COMERCIO 
'! .í~ 1~Ji~T;·. c;·,:~c;.:,, i-![C;\~:G.:~ F.::~· .. '! C/..,R~·ucHOS DE lr;i\PRl::~·iSCr<AS, CI~A[ : 47.51-
·_;\JJ, i~/1Ai~V.'Ei-.J~.:.2;,o, i'EP/,::.;AÇÃC E lr~STALAÇÃO OE fviÁQUll\JAS DE E::;CRITÓf{!C F 
!';c i!··lFOfUi:tÜIC/-\, Cí..J/\E: 95.1í-8/00, FOí:çí.JEC~rJI~:~JTO DE SEHVtÇOS COtv1BINP.DQS 
0'~ 1'-::~0 iC c CQ~.! :::.r_:::(\/A.ÇJ\0 (L!MPEZ;:..) UC: ~..JI~EDiOS , CNAE: s·t .i1 -7/00, SERV~ÇOS 
DL: c::: S I !~FcCÇ,\0. CNJ~E : ~'1.?2-2/00, C01'<1ÉRC10 VAREJ IST /-\ OE Pi,ODUT03 
s (,_hJbO.:.i'ríES DCi~ii!SSAr~IT ÁRIOS, Cf-JAE: 47.89-0/05, COfVléRCIO VAREJIST,:;. 
ROUl~As t..:t= C/\1\/l; ·,. fi, E$,11, E 8;\NHO, CNAE : 47.55-5/03 E C0i'II1Ér-!CIO VAHEJISTA OE 
[ .~CJ U ;::.','..S r~; ... ~>C \.i~-; !•: -·,'.: . F U;!i >J !f-.! ;:..s, ! i·! F ~-~·~ ·m; , C f·Jr...l:: 4 7 .81 -4/UO . 

.. . · ... \)tt . . i .~ . ~ ~a;i 1-.;c,J tJ·.JrH; , . in~r·r~ · ·ti·:!=. 1."'),93 Cf:NTF;,(J- C.:P.i\l~O r\l·l()U•..(r\O~t-if~ 
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'- 'J~..Jl í~ ATO DE Cüf\!STITU IÇÃO DE: FELIX & SANTOS L TOA. 

-:.'á us .lia 4a_ A soctedade mtctará suas atividades em 01/06/201 O e seu prazo de 
,_.uraçãc. e tndetermtnado. 

1: t~.usu,z. 5a _ As quoté1S são tndivisí·Jers e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
'2r:errcs sern o consenttn:ento do outro sócio, a quem fica assegurado. em 
:;tualoace de cond içoes e preço. dire ito de preferência para a sua aquisição se 

,··ostas a venda. formalizando. s:..: realizada a cessão delas, a alteração contratual 
r-eriinente. 

l ~usulc. 6a A responsabt ltdade de cada sócio é restrita ao va lor de suas quotas, 
~-~as todos responaen~ solidanarnente pela integralização do capita l social. 

.::.láusuia 7a A administração da soCe:.:lade caberá a SIRLEY GONÇALVES DOS 
SA!,JTOS, com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome 
empresarial. vedado. no entanto. em atividades estranhas ao in teresse socia l ou 
c- ssumir obrigacbes. seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
-::omo onerar ou alienar bens irnóve is da sociedade. sem autorização do outro sócio. 

".láusu la 82
. Ao término da cada exercício social. em 31 de dezembro, o 

õdministrador prestará cantas justificadas de sua administração, procedendo á 
~·zboração do inventé'nio . do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
: :o·lóilliCO cabendo aos s6c tos na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas 

C áusu a ·::~a 1\,os qL.atro meses segutntes ao térm tno do exercício social , os sócios 
:Jel iberarão sobre as contas e destgnarão administrador(es) quando for o caso. 

::; áusula '' oa. A sociedade poderá a qualquer te ,·npo , abrir ou fecha r fi lial ou outra 
dependênc,a. mediante alteração co1tratual assinada por todos os sóctos. 

C[áusulc: 11 a Os sócios poderão. de comum acordo. fixar uma retirada mensal, Q 

t itJio de pro labore". observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Ctáusula 12 3 Fa lecendo ou interd itado qualquer sócio. a soctedade conttnuará suas 
a.1V1Gades com os herdetros . sucessores e o mcapaz. Não sendo possível ou 
i,- extst111 do tn:eresse destes ou do(s) s6cro( s) remanescente(s). o valor de seus 
1, -veres set·a apurado e ltqutdaoo com base na situação patrimonia l da sociedade , à 
c, "!ta dé1 re::;olução. vcmficada em balanço espectalmente levantado. 

P::rágrai'o único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relé:lção a seu sócio. 

-- -- - - -~ --·- __ .,. __ ---

NOVA "'M- l 
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::0!-JTR.ó. lO DE CONSTITUIÇÃO DE: FELIX & SANTOS L Tf)A 

.:13 u.-ula i 3a O Ad rninistrador declara , sob as per,c?s J;; k~i . c.P. c;Je :1ã.J e3ta 
i1 npeck·lo de exerce1· a adm inistração da sociedélde , por lei especial . ou em virtude 
:c; conc..<:rêlção cr im1nal . ou por se encontraren·, sob os efeitos dela. a pena que 
ede , élll' ... 'a quP- t&rnporanamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime 

ial,mentar. de orev2.ncação, peita ou suborno, concussão. peculato. ou contra a 
economia ~opular. contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da 
concorrência . contra as r·elações de consumo. fé pública ou a propriedade. 

~ láu s ul a 14a Fica eleito o fórum de Campo Mourão, Estado do Paraná para o 
u çrcício c o cumprimento dos cirei tos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por esta1·em assim justos e contratados assinam o presente 
1rstrumento em 03 (três) vias. 

Campo Mourao-Pr. 26 de maio de 201 O 

S IRLEY GdNÇALV ES DO S SANTOS 

-----
;:- ó_Uu~.. t::i't11AN UELA FEI;.IX DA SILVA 
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AL TER!-\ÇÃO CONTRATUAL N° 001 DA SOCI EDADE: 
FELIX & SANTOS L TOA - ME 
CNPJ n° 12.056.597/0001 -75 

Pc!o preso;lte Instrumento part icular. SIRLEY GO~ J(,;t_L•/t-:~ ~)0~ 
S;-\1-J-OS, brasileira. natural de Campo Mourão - PR. solteira. maior, 
nasc1oa em 14/0í /1979 empr·esária. CPF n° 004.7 44.429-00. Cédu la de 
ldentrdade C1v1l R G. n° 6.735.554-7-SSP/Pr. residente e domiciliada à Rua 
Jcâo Serathruk. nu 177. Jard im Para íso do Campo, Campo Mourão. Estado 
co P;;;:aná. CEP-87302-010 e '=>AULA EMANUELA FELIX DA SILVA, 
!Y.::Jsil t: li·a. natur·al de Tanqurnl~o - BA solteira . maior. nascida em 
281: I /1 S3 í e•1~presana. CPF n° 81 L1 105.225-04. Cédula de Identidade Civil 
R.G 11' 3 070 53·, -0-SSP/Pr. res idente e domicrliada à Rua .João Serathiuk, 
:1° 1 Ti Jardim Pararso do Campo, Campo Mourão, Estado do Paraná, 
CEP-87302-010. únicas sócias da FELIX & SANTOS L TDA - ME, com sede 
e for-:> na Av. Guilherme de Paula Xavier. n" 11·16 Centro. Campo Mourão, 
E:stado do Para tlé CEP-"37302-050. com Contrato Socia l devidamente 
a:·qurvaco na Junta Comerc•al do E:stado do Paraná sob o NIR=: 41206782636 
em 07106.2010. rnsci"ita no CNPJ sob n. " 12.056 597/0001-75. resolvem , 
dSStPl al~erar o contrato socra!: 

C'áusL~iê. 1a- O capital social no valor de RS 20 000.00 (vinte mil reais) totalmente 
,ntegralizado fica elevado pa ra R$ 40.000.00 (quarenta mil reais), divid idos em 
<1-Q 000 'quarenta mil) quotas nG valor de RS 1.00 (um real) cada uma, cujo 
aumento 'lO valor de RS 20 .000 .00 !vinte mil reais) é fe ito ern moeda corrente legal 
do pats. na pesçn•e data 

CláusL·Ia 203 
- Em oecorréncra da presente aiteração. o capital social no valor de 

RS LO 00~) CO (quarenta mir re~1 i s) dtvididos E:m 40 000 (quarenta mi l) quotas de . 
··-<s 1.00 (urn real) cada uma. fica assim dis;ribuido entre os socios: 

Cláusula 3a - /-\ sociedade que t!nho por r·arno de: COMÉRCIO VAREJISTA 
DE ARTrGCS DE PAPELARIA. CNAE: 47.61-0/03, COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MÍ\QU if\JAS, EQUIPAí\~ENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CNAE: 
47.51-2/J'l. COMEHCiO VAREJISTA DE MOVE!S NOVOS PARA 
ESCRITCFUO CNAE: 47.54-7/01. COMÉRCIO VAREJISTA DE 
::QUl?t..i':1ENTOS PA.R/1. ESCR:TÓRIO, CNAE:· 47.89--0/07, COMÉRCIO 
VAREJISTA EM PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
::_ETROC:Lr.. fRÔNICOS PAR/l, USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA 
E COMUNICAÇÃO CNAE: 47 .57 -1/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
3Rií'-~QUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. CNAE: 47.63 .6/01, SERVIÇOS 
iJE FOTOCÓPIAS, CNAE : 82 .19-9/01, ALUG UEL DE COMPUTADORES 
SEM OPERADOR LAN HOUSE, CNAE: 77 .33-1/00, COMÉRCIO 
\/ AREJISTA Ct,RGA, RECARGA ENl CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, 

·------- -~~t:.r<h. N.:\T,\ --·êONTt\BI~.IOAO E ./ 
,,,. C;;r'l::: r•dc>• (;>' :'<ur·berl:J ' .lo!CüllCIE:"' 1393. C.:l: t\ITI-<0 · CAMPO 1\•lOURAO-PR 

f-01\Jf:- - ···-,:<L14-3:-2:J'25; 5 E-'118•: •la:an:;~ta_cor·:abii@terra com.br 
i\[Sf-1 U•'JS,.~.vt:'- - PP.ESC II./1 ;\L\/ES PER.EIRA FR!~NCIOi...l 
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AL TER.U.ÇÃO CONTRATUAL N° 001 DA SOCIEDADE: 
'=ELIX & SANTOS L TOA - ME 

lJ.J ).,1 'P 

~::JL-~~~ CNPJ n° '12.056.597/0001-75 

Ci'J/.,~ 47.5 í -2/0C. iVlA.NU-í ENÇÃO, REPARAÇÃO E l~.:sT:,L AÇ:\o DE 
i'v1.i.QU!i ·' AS DE ESC'=<ITÓRIO E DE INFORMÁTICA, CNAt: ~S.rl-8!00 , 
FORf,J c Cir\llE f\110 DE Se RVIÇOS COMBINADOS DE APOIO E 
C8r,ISERVAÇÃO iLIMPEZA) DE PRÉDIOS. CNAE: 81.11-7/00, SERVIÇOS 
D::: OcSII~FECÇ.AO , CNAE: 8_, .22-2/00. COMÉRCIO VAREJISTA DE 
r;::,ROC_:I_ -o~ S.L\N::AI,tTES DOMISSANITÁRIOS, CNAE: 47.89-0/05, 
COf•n:::PC IO V~ REJISTA ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CNAE: 
t'7 .55-5/J3 E CO \nÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS MASCULINAS 

' 

"a CanP • 

FEii~ININAS, INFAi\ITIS, CNA E 47 .81-4/00, passa ter como atividade o ramo 
de · COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, CNAE: 47.61-
C/03, COM~RCIO VAREJ ISTA DE MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E 
M.t.TER!1!\IS DE IN FORMÁT!C.~ , CNAE: 47.51 -2/01, COMERCIO VAREJISTA 
P~ MOVEIS í\IOVO S PAR.ó ESCRITORIO CNAE: 47.54-7/01, COMÉRCIO 
\'AP.E.JISTA DE c001P.~-Jv1 E NTOS PARA ESCRITÓRIO, CNAE: 47.89-0/07, 
COfvlt:RCIO VAREJ ISTA e M ?EÇAS E AC ESSÓRIOS PARA APARELHOS 
::::L:::TR.O ELETRÓ,·JiCOS PARA USO DOM ÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA 
c COt-liU:,JIC,::..~:: ii.O :NAE: 47.57-1/00. COMÉRCIO VAREJISTA DE 
BRir.: çu ~ :·Jos '7. Anr:Gos RECREATivos, CNAE: 47 .63.6/01, SERVIços 
DE FOTOCÓPIAS. Ci,JAE: 82.19-9/01 , ALUGU EL DE COMPUTADORES 
S:::!VI C ?ERADOR - LAN HOUSI::, CNAE: 77 .33-1/00 , COMÉRCIO 
V.b,F<.EJ!STA CARGA, RECA RGA EM CARTU CHOS DE IMPRESSORAS, 
CNfl.E : 4-7.51 -2/02. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
r._,~j~QUI~.AS De ::: SCRITÓRIO E DE IN FORMÁTICA, CNAE: 95.11 -8/00, 
FOFd!ECIMENTO DE SERVIÇOS COM BI NADOS DE APOIO E 
CONSeRVAÇÃO (LIMPeZA) DE PR.ÉDIOS, CNAE: 81.11-7/00, SERVIÇOS 
DE DESiNFECÇÃO, CNAE: 81 .22-2/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS SAN EANTES DOMISSANITÁRIOS , CNAE: 47 .89-0/05 , 
COrvlÉ~CIO VAR E:J ISTA ROUP1-\S DE CAMA, MESA E BANHO, CNAE: 
4-7 .55-5/03, COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS MASCULINAS, 
Fcl''ill'1tNAS. IN FANTIS . CNAE 47 .8 i -4/00, COIVIÉRC IO ATACADISTA DE 
ROUí='.~S E .~C ESSÓRiOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO. C~J;:\E: t-~ 6.42 -7 /02 . COMÉRCIO ATACADISTA DE 
lt,JSTRU ME NTOS. E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
HOSPITALAR E O~ LABORATÓRIOS, CNAE: 46 .45-1/01, COMÉRCIO 
VAREJISTA DE fl/iERCADORIAS EM GERAL, COí\11 PREDOfVliNÂNCIA DE 
PRODU- OS ALIM:=r;TÍC IOS MINIM ERCADOS, MERCEARIAS E 
ARMAZÉNS, CNAE : 47.'12 -·1/00, COMÉRCIO VAREJISTÃ DE MATERIAIS 
DE COI\!STRUÇÃO, c:·-J AE: 4744-0/05 , COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAL ELÉTRICO, CNA E: 4 742-3/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
FERRAM ENTAS, CNAE: 47.44-0/01, COM ÉRCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES . CNAE: t!732-6/00. 

Cláusula 4~ - A adrninistração da sociedade caberá a SIRLEY GONÇALVES 
DOS SANTOS e PAULA EMANU ELA FELIX DA SILVA, com os poderes 
amplos e ilim ttados autonzado o uso do nome empresarial individualmente , 

rvlARANA TA- CONTABILI OAlJE 
''v Come1~dac!c·· Nod~t:liO í·Acm:ondes 1393 CENTRO - CAMPO MOJRAO-PR 

r ~1· ::: - C:n-<' .. 1 3!:,252515 E mali !11aranata_cont?.bil@terra.con· br 
f-< 1. S )(.)t•JSi·'.rE. - PC\CSC IL/1 /\ I_VES PEREIRA Fr~AioJCIOLI 
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t.L TERAÇÃO CONTRATUAL N° 001 DA SOCIEDADE: 
FELIX & SA?\.JTOS L TOA - ME 
CNPJ n° '12.056.597/0001 -75 

vedado no entanto . em atividades estranhas ao interesse ~c:i31 O'J ·3ssr 'In ir 
obnç;ações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como 
onerar ou alienar bens rTióveis da sociedade. sem autorização do outro sócio. 

C 1áusJ a su - o::S' f\IIPEDIME NTO : Os administradores declaram que, sob as 
penas da lei . de que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade. por lei especia l, 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 
f rarlce iro nacronal cont ra normas de defesa da concorrência. contra as 
relaçoes de consumo. fé pública ou a propriedade. 

·_.;áusula 6a - 1~ responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas e todos respondem sol ida riamente pela integralização do capita l social. 

CláL;su la 7" - Perrnanecem inalteradas as demais clausu las vigentes. que não 
colidr r·em com as disposrções do presente instrumento. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
rnstrumento em 04 (q uatro) vias. 

Camoo MÓurão-Pr. 21 de setembro de 2011. 
/.~ . 

... .:!/ . //- ·;., .... ~# 
/\·~-;í .... - .. . 

SIRLEY QONÇALVES DOS SANTOS 

j ,/ I ' . , - I ~ 1.. '· ,__ 
I .... 

P.A.Ul:A EMANUELA FELIX DA SILVA 

PRt:.SCiLA ALVES PEREIRA FRANCIOLI 
CONTAiJORA 
CRC PR 038194/0-5 

Testemunhas 

P -- --
Dario José lemos da Silva 
R G. n° 8 656 887:0 SSP-PR 

2 o- - / ; / --'- •. - i .. 
---- -,.!!,-... ... 

Cleber Róberto Franciol i 
R G ·1° 5.516 5'17-3 SSP/PR 

--------~--------
\iARA,\JATA - CONTABILIDADE 

.C..v Co'11E:!lCI;:,dor Norberto ~.'i<:~contles. 1393 CENTRO- CAMPO MOURAO-PR 
Fn ',c- Oxx44 -352~,2~15 t:-~lai l rnaranata_contabll@terra .com br 

1·~ 1::$ 1-' 0NS ·~ / EL - PRES ::: il/, /1LVES PEREIRA FRANC iOLI 
ClW T AOOR/- - r_;RC-PR 038194/0-5 

" ~ :,:: 
~!! • - - --- -
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ALTERr:-1ÇÃO COi\iTRATUAL N° 002 DA SOCIEDADE: ~FL1 N.J· ~--··· ~ 
;=ELIX 6. SANTOS L TOA -ME 
CNPJ n° 12.056.597/0001 -75 ·----- --------· 

Pelo presente instrumento particular, SIRLEY GONÇALVES DOS ~Qva c tu.<?«--
:31\NTOS, brasileira, natural de Campo Mourão - PR, solteira , ma ior, nascida an 
=m 14/01/1979, empresária, CPF n° 004.744.429-00, Cédula de Identidade 
::: ivil R G. n° 6.735.554-7-SS?/Pr. res idente e domiciliada à Rua João 
Seré1thiul<., n° 177, Jardim Paraíso do Campo, Campo Mourão, Estado do 
-::>araná , CEP-87302-01 O e PAULA EMANUELA FELIX DA SILVA, brasileira, 
r,;;.tural de T anquinho - BA, so lteira, maior, nascida em 28/11/1981 , empresária, 
SPF n° 814.105.225-04, Cédu la de Identidade Civil R.G. n° 8 .070.531 -0-
SSP/Pr. residente e domiciliada à Rua João Serathiuk, n° 177, Jardim Paraíso 
do Campo, Campo Mou rão, Estado do Paraná, CEP-87302-01 O, únicas sócias 
::J ê. FELIX & SAr-JTOS L TDA- ME. com sede e foro na Av. Guilherme de Paula 
Xav ier, n° 1116, Centro, Campo Mourão , Estado do Paraná, CEP-87302-050, 
com Co'ltrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Pc.raná. sob o f\JIRE 4 1206782636 em 07/06/2010 e primeira alteração 
contratual registrada sob o n° 20117779121 em 27/09/2011 , inscrita no CNPJ 
sob n.0 12.056.597/0001 -75, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

Cláusula 1a -A sociedade com sede e foro á Av. Guilherme de Paula Xavier, n° 
1 i 16, Centro, Carnpo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87302-050, tem seu 
endereço alterado para Av. Guilherme de Paula Xavier, n° 1184, Centro, Campo 
Mour2o, Estado do Paraná, CEP-87302-050. 

Cláusula 2a - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias. 

Campo M'ourão-Pr, 05 de dezembro de 2011. 

SIRLEY GONC~LVES DOS SAN I OS 
- J 

P,D,ULA EMANUELA F ~LIX CA SILVA 

PRESC!LA ALVES PEREIRA FRANCIOLI 
CONTADORA 
CRC PR 03819~./0-5 

Testemunhas: ·· -. 
1 a_ '. I 

Dario José lêníos da Silva 
R.G. n° 8.6.58_,_SR~1o SSP-PR. 

2a- ( ' '-""'~:~"-' _··-::..· .c...\:-_,..-________ _ 

leber Rooerto Francioli 
.G. n° 5.51 6.517-3 SSP/P R 

\ JUNTA COMERCIPL DO PARANA 
\ !J, AGEN~~ R:=~IO~!-L DE CAMP<? MOU,~,l.O 

>> CE:RTIF '"O O R::.Gl.., , P.O EI·A l _ /.. _..., 
1'1 S'.)BNÚ'/ERO. l_ ·; ~lj ~'l_.:! ;;;," , 

~ O~ &o.l>.- ~~. Protocole· 11 S3C!710-2. DE 14/1212~/J7i7é-fi:t,-. ·. 

SESt>-S'T li- O r AOE A 

.~~ 
~~ne ltv..=c ... Larav.iü 

RG. 1.357.527-PR 
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. ____ :~------· ""- . / ~ - ~~ -~ -:::c :-ss::::-te --s:-x--=-~: ::-art :u!2~ SIRLEY GONÇALVES DO acanW 
~~ .~ TC~., oras !e1ró natural de C3mpo Mourão - PR. solteira. maior, nascida 
em 14/0'11'1979. empresária. CPF n° 004.744.429-00, Cédula de Identidade 
Civil R.G. ll

0 6.735.554-7-SSP/Pr, residente e domiciliada à Rua João 
38r2thiuk, no 177, Jardim Paraíso do Campo, Campo Mourão, Estado do 
Paraná, CEP-87302-0íO e PAULA EMANUELA FELIX DA SILVA, brasileira, 
natural de Tanquinho- BA, solteira, maior, nascida em 28/11/1981, empresária, 
-~p := no 81L .. 1 05.225-04. Cédula de Identidade Civil R.G. n° 8.070.531-0-
.SSP/Pr. resiciente e domiciliada à Rua João Serathiuk, n° 177, Jardim Paraíso 
::lo Campo, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87302-01 O, ún icas sócias 
da FEU~~ ~SANTOS L TD/\- ME, com sede e foro na Av. Guilherme de Paula 
:<aviei, n° '1'18t<., Centro, Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87302-050, 
•:om Cont:ato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
?aran2 sob o ~,IIRE 41206782636 em 07/06/2010, primeira alteração de 
::ontrato social registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
201 '17779'121 em 27/09/201'1 e segunda alteração de contrato social registrada 
lê' ,Jun~:<'J .::omercial do Estado do Paraná sob o n° 20118807102 em 

NOVACA 

5/12/20'11. inscrita no CNPJ sob n. 0 12.056.597/0001-75, resolvem, assim, 
alterar o contrato social: 

·::l ~tusub 1a- A sociedade que tinha por ramo de: COMÉRCIO VAREJISTA 
'JE .~.R'IIGOS DE PAPELARIA, CNAE: 47.61-0/03, COMÉRCIO 
\!AREJIS!li. DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 
:NFúR\\'!AT!C.~. CNAE: 47.51 -2/01, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 
··JGVOEi l.:;t:-.RA ESCRITORIO CNAE: 47.54-7/01, COMÉRCIO VAREJISTA 
'JE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRiO, CNAE: 47.89-0/07, COMÉRCIO 
'Jí- ;·(EJISTn. Ei'\11 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
,~LETF<OELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO 
liVFORMÁTICft. E COMUNICAÇÃO CNAE: 47.57-1/00, COMÉRCIO 
!/J\R.E.J!STA DE 3RINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, CNAE: 
-··7.ô3.G/01, SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, CNAE: 82.19-9/01, ALUGUEL 
~)E GCtVJ?U'TAOOF~ES SEI\II OPERADOR - LAN HOUSE, CNAE: 77.33-
'l/00, CONIÉRC!O VAREJISTA CARGA, RECARGA EM CARTUCHOS DE 
fí\llPRE3~· 011,!1.S, C['"Ac: 47.51 -2/00, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E 
INSTALACÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA, 
CNA.E: 95:11-8/00, FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE 
/:..POIO E CONSERVAÇÃO (lliVIPEZA) DE PRÉDIOS, CNAE: 81 .11 -7/00, 
SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO, CNAE: 81.22-2/00, COMÉRCIO 
V !-iREJ~ST ft. DE PRODUTOS SA~'I!EANTES DOI\IliSSANIT ÁRIOS, CNAE: 
,~7 .89-G:Of:.. , CO!\tlÉR.CIO VAREJISTA ROUPAS DE CAMA, MESA E 
3Ar-H-JO, C~\!,ô.E: 47.55-5/03, COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS 
MASCULINAS, t=EI\IiiNINAS, INFANTIS, CNAE 47.81-4/00, COMÉRCIO 
ATACt~DlSTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL 
t~ DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE: 46.42-7/02, COMÉRCIO 

CAOlSTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
GICO, HOSPiTALAR E DE LABORATÓRIOS, CNAE: 46.45-1/01, 
RC!O VAREJISTA DE . MERCADORIAS EM GERAL, COM 
OM!rú\NCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, 
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CNPJ n~ 12.C55.597/0001--5 ; • ·:~~-- _ .. _ .. ~:i· 

F.~tC:RCEARIA.S E ARMAZÉNS, CNAE: 47.12-1/00 , COMÉRCIO VAREJISTA . n~ 
DE nnATER~AIS DE CONSTRUÇÃO, CNAE: 4744-0/05 . COMÉRCIO 
•t ·~RE . .JISTf.\ DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE: 4742-3/00. COMÉRCIO 
. 1\f-.:EJISTA DE FERRAMENTAS, CNAE: 47.44-0/01, . COMÉRCIO 
. \f~EJIST~, DE LUi3RIFICA.N'fES, CNAE: 4732-6/00, passa ter como 
:7. .1vidad-3 o ramo de: COIIJIERClO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
, 'J.\PE LP..RJ1~, CiJAE: 47.61 -0/03, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS. 
·:C~!.!:!:=-.b.~J:Eh!TOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CNAE : 47.51-2/01: 
' :'f·rrERClO v,~\REJ!STA DE MOVErS NOVOS PARA ESCRITORIO CNAE: 
. f.;;,.:.!.-iff.rJ I CQM;~RCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA 

... : .. :.::X~ITÓRtO , CNAE: ~.'1!39 -0/07, COMÉRCIO VAREJISTA EM PEÇAS E 
: ~CES:só:=:~!OS PAHA P..?P.RELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO 
r~Oílilt:ST!GO, EXCr::TO H'JFORI\/JJ\TICA E COMUNICAÇÃO CNAE: 47.57-
,füü, :::ON,~i~!CiO VAREJISIA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
. I::CH:.,.:..-!-!\.'QL;;, CNAE: .~:-i'.63 .6/01 , SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, CNAE: 
,:.;~ - ~S .. 9fG·~- ALUGUEL DE COIVIPUTADORES SEM OPERADOR - LAN 
l10USE, ::i\! AE : í7 .33-'í /00, COMÉRCIO VAREJISTA •cARGA, RECARGA 
~J~~ Cf-\RTUCHOS DE Bi!l?RESSORAS, CNAE: 47.51-2/00, MANUTENÇÃO, 
~;;:pt\~.\~· .:.c E !hlSTAL~ÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE 
' 'F\)FH.!l,~ TiC,6.., CNA:=: 95. ~'i ~S/00, FORNECilVIENTO DE SERVIÇOS 
-:,()i'o1E.Ií ;.\DOS DE i\POIO E CONSERVAÇÃO (LIMPEZA) DE PRÉDIOS, 
!\!:-.=- ·: . :! ·i -7/00, SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO, CNAE: 81.22-2/00, 

. ~,0 1\'!t::FC lO VAREJiSTA DE PRODUTOS SANEANTES 
)C;i~W3~~ A .\llT fi.RIOS, CNAE: 47.89-0/05, COMÉRCIO VAREJISTA 
t<OLF·'AS OE CAí'JiA, MESA ;=: BANHO, CNAE: 47.55-5/03, COMÉRCIO 
'JAHr=:,.HSTt~ DE ROUPAS MASCUUNAS, FEMININAS, INFANTIS, CNAE 
.. /.3.'1 .. 'h}), CO~t~ÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS 
~~~f·F\ U20 PF!OF!SS!Oi\LI.:'IL E CE SEGURANÇA DO TRABALHO, CNAE: 
-:G.tl-2-í'/02, COIMif.:RCIO ATt.1;CADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
. ~F~A t_:.so t!"!i~DiCO, CIRÚRGiCO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, 
'A'>!ft.E: :•. :i.45~i/01 , COPttlÉHC!O VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
\. .ERft.L, COM PR:=DOI\!iil\lÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
f•liNtfi.~ER.CADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, CNAE: 47.12-1/00, 
C0í11É:1C~O VAREJ~ST.!.\ DE Mi-\TERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNAE: 
l 1.f't.\.,:~ .. 0/0!5, GC~if!ÉRCiO VAREJISTf-\ DE MATERIAL ELÉTRICO, CNAE: 
,\ ?'4-2<5/GC, CO!VlÉR1::IO VAREJISTA. DE FERRAMENTAS, CNAE: 47.44-
(1/D1, CO[t1ÉR,:;:o VARE.JIST.~ DE LUBRIFICANTES, CNAE: 4732-6/00, 
Al íV!Di-I.DES PA~SAGISTICAS, CNAE: 81 .30-3/00, SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA A?OIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS 
F RED1J\IS, Ci\\1-\E: 81.11.7/00, UMPEZ.A. E CONSERVAÇÃO DE FAIXAS 
[..iE SEF!VlDÃO, CNAE: 31 .29-0/00, VARRIÇÃO DE RUAS, CNAE: 81.29-
r\'00, UMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO, SARJETAS, 
C:AN . .I},LET ft,.S, DRENOS E CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS 
FlUVLAIS, P1REA EMPEDRADA, PINTURA DE MEIO FIO E CERCAS, 
·: ' N~ .. k!lA.NU.~.LJ COMBATE E CONTROLE DE INFESTAÇÕES DE 

DM~tNH~S E. PRAGAS, CNAE: 81.29-0/00, COM$RCIO 
' . , ADISTA DE M.-t.TERIAL ESPORTIVO, CNAE: 4649-4/99, COMERCIO 

"E,JtS~~A DE MA.l!ER!AL ESPORTIVO, CNAE: 47.63-6/02, COMÉRCIO 

' I 
I 

NO\/ACA!-l 
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- -- -----
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v'A :::.éJ!~ --A u= :::osr·~ETIC03. DRODU~OS DE PERFUMARIA E ~~anW S 
-;h;_;!·::NE P~SSCf\L . C r~A.E: 47.7'2-5/00 , COMÉRCIO ATACADISTA DE 
\·i.õ.QUII 'f...S :: ;: JUI PA \'1 ENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E 
::Eç.~,S E INST.~L:,·-;Ã.O, CNA.E : 46.65-6/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
\/IDRCS. CANE : 47 .43-1/00, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO 
:JE ELETRODOMéSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 
CNAE: l,7.53-9/0C, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E 
:.QUIP.A.~. ENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, CNAE: 
.q.6.G3-0/00 , COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 
GI\!AE: 4-6.49-4/01, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE 
"';QLCHOARIA, CNAE: 46.49-4/04 E COMÉRCIO VAREJISTA DE 
~QUIPAi\fENTOS DE LIMPEZA, CNAE: 47.59-8/99. 

~.:l áusul.:. 2á - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes, que não 
:olidirern COill as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
;nstrumemo em 04 (quatro) vias. 

Campo Mourão-Pr, 11 de novembro de 2013. 

I , 

·~ ( ' 

.-:AULA Eh11t~l'lUELt-\ F,ELIX DA SILVA 
f. 

:-·RESCilA ALVES PEREIRA FRANCIOLI 
·=:ONTADORA 
:RC Pf~ 038194/0-5 

I I 

I : (.
·; 

' I 

-.-estemunhas. _ .. __. ·.(~ li/ ·· -
---. z - •fi"';· . ·, ./ -· -, . t·· '1;. ~--:- --. ~(.f ... 

------~~~~--~------------
Cieber Roberto Francioli 
R.G. n° 5.516.517-3 SSP/PR 

Deividy Wilian Nunes 
R.G. n° 8.786 .905-9 SSP-PR 

~ -·· 

NOVACA~ 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

ANEXO I 

CREDENCIAMENTO 

'ela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Fernanda Gabriela Frares portador (a) da Cédula de identidade 
sob 11°. 9; 113;809-3 e CPF/ MF no. 049.464.889-95, a participar do procedimento licita tório sob o 
modalidade pregão presencial, instaurado por este Departamento de Compras. Na qualidade de 
representante legal da empresa FELIX E SANTOS L TDA EPP outorga-se ao acima credenciado (a), 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Campo Mourão 31 de março de 2015. 

Avenida Guilherme de Paula Xavier, 1184- Centro 
Campo Mourão - PR - Cep. 87302050 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n° 
01912015 
PREGÃO, na forma Presencial n° 009/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza (Educação e 
Saúde), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das I 0:30 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15, 
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 MUNlCIP AL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N" 52, quarta-feira, 18 de março de 20 I 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRJDA 

AI'ISOS !lF. LICITAÇÃO 
PREGAO 1\'' IJ/2015 

rara rewg~~ã:lOW:~O to~~~adí:~tod~0C:~:~o1~: S~~blS.q~! 
Rua Rua S3o Pedro, nG 443 em Florida. P~nâ, Bro.sil. PREGÃO 

~~rs~;o~= l~t~~~;s'~:~~: ~u~~~~;t~:f~~~~~~\fi~~ 
Coup11u e a ilqUISaçOO de moten:us de expediente:. sob 01 fonnil PRE· 
SENCIAL, tipo menor pm;o por Lote: 

Valor: RS 6 1.958,41 (sessenta e um m1l novec.c:ntos c em· 
qOcnta e 01to reais c quarenta c um centavos). 

lnform;,çõcs :ad•c•o~IS. dúvidos c pedidos de csc13rccimcnto 
deverlo ser dingidos i Com1s~ de Lac:ltaçlo no endereço :.K"Ima 
menc1onado- Telefone (44-3257-1212). fax (44-3257-1266). 

l'O~I.'lDA DE PREÇOS N' 212GI~ - MF 

ford real ~o~tm9:i80° t!c,!1~~d3fn c~~~ o n~~l~~~O 1~~iÓ1ú5~1 ~~ ~~~ 
Slo Pedro. n' 443 em Flondn. Pornn3, Br3Sil, TOMADA DE PREÇO 
paro IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO 
MUNICIPIO- CONSTRUÇÃO DE PISCINA E SANITÁRIOS NO 
CENTRO DE IDOSOS, Locahtada no Município de Floridn, sob 

regime d~ai:l.rR:s~~ f.7ó.f.9t{!~~~:Os1ir c:~~~~~&r~ç~m mil. se· 
tecentos ~ ~U:S~: T~~i~~~~~~~~ ei~~~oc~~~rv~~· Edual c seus rcs-
pecuvos modelos. adendos e anexos. ~rá ser examinada no cn
dereç~ acima Indicado a partir do dta 20 de março de 20 I ~. no 
horino comerc1aJ No caso de emprtsôl com sede fora do Mumcfp10 
de Flonda. a Pasb Têcmca pode1"3 ser env1:1da por e-mail. mediante 
sohc1tnção lnformaç~s 3dttiOI\óliS, dliVId::U c pcd1dos de esclare
Cimento devcr.lo ser ding•dos à Comissão dç L•citou;:âo no endereço 
ac:•mo. menc•onado- Telefone (44~3157-1212), fux (44-3257- 12<>6). 

f.lond;~. 16 de março de 1015 
ROSEMERY APARECIDA Li\YAGNOLLl MOLINI\ 

Pr\:l(it~• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

PnEG'ÃÓ5~~~i~·l~IA.~!·Sno 1s 

Comunicamos aos mteressados que se encontra aberu a h
Cttaçâo a stguir: Pregilo Presenciôl.l n• 01312015 • PMf, Processo Ad· 
min1str.1.tivo n• 1612015 - rcf a aquisi~ de :.vcnuus, ~pcl higié-mco 
c papel toalha.O Edital poderá ser obt1d0 Otr';lvcs do Sltc: www.ibi. 

ftj}j~7,~84~3 ~U:~i~::C.:Ct~n~~~~~~1ta~~ssrbi~~~.~o~~;fone 
PREG,\0 PRESENCI;\1, ,'1' 1<12015 

Comunic3.mos aos mteressados 2ue se encon\I3 3ben:J a li· 

~~~rs~~~:~s~lr2~ITf5 :r:;r.n~i~~~;s~~o12d0e1 1n;t~~ =~e~sta~~: 
ratóno Mumc1pai.O Edital poderà ser obtido atrovés do site. www.ib•-

ft)}j~r7\~84b:3 ~u~~~~~~~n;~:~~~:Ít3~~it~ru.~.1:ov~b~efone 
PREGÃO ?RESENClAL N' ISIZOlS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVI~O DE LIClT;\Ç.-'.0 
<"ONCORRENCIA 1"' CPI!'MGP-4/2015 

Comunicamos 3.0S mtere.ssados que~ eneontra(m) abma(s) 
a(s) hci~ação(Oes) a se~uir. CONCORRENCIA N" CP/SMGP-
000412015 - Refonn3S d1versas em 03 (trú) CMEI e 04 (quatro) 
EscoltU Municipais O(s) Ediul (is) poder.i (ao) ser obtido (s) através 
do Sltc wwwl.londrina.pr.gov.br Q~isqucr infonnações necessárias 
pelo telefone (43) 3372-4953 ou aind3 pelo c-m:~il. licita@londn
na ,pr.gov br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJALVA 

AYlSOS DE UCI'f,\ÇÃO 
PREGAO PHESENCIAL N' 3312015 

Diário Oficial da União - Seção 3 

tençlo do Ed1lal: Prefeitura MunicipJl de Mlltialva Rua Santa Efi
gémo. 680 M:ln<llvn-Pr. Recebimento d:1s Propost3.S: até 31 de março 
de 2015 âs 08h30min. Abcrturn das PropoSt:JS: 31 de março de 2015 
às 09h00mm. lnforn1ações: {44) 3232-8370 (voz e fax) ou com
pras@capitnldauvalina.com.br 

Processo Admintstrativo N• 5712015 
ObJeto: AqUisiç!l.o de Produtos Alim~;nhcJos honlfru••sr.m

jc:tro dcslln:~do a diversos setores desta mumc1pahd~e. pelo Menor 
Preço POf Jlem Obtenç;lo do Echtal Prefeitura Mun1e1paJ de Marialva 
Ru; S~ta Efiaêm3. 680 Mari:1fV11-Pr. Recebimento das Propostas 3té 
31 de m3fço de 20 I S :ls 13h45mtn. Abcrturo das Propos1as; 31 de 
março de 2015 âs 14h00nun. InformiiÇileS (44) 3232-8370 (voz e 
fax) ou eompras@c3.pttaldauvafina.com br 

Mzrmi\,J-Pr, 1(, d~ llhiJÇO d~ :!U15 
EDGAR SILVESTRE 

l'rcf~Ml 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE MARJLUZ 

,\I'ISOS 0!: II0\10LOGAÇÃO l 1\11 JliJlíCAÇi.O 
TOMAl>A OE !'REÇOS :-1' 212q1~ 

Esgotado o pra7..0 recursal, ~ h:lvcndo 1mpugn:ações ou 
recursos. HOMOLOGO e ADJUDICO o JUipnlento profendo pelo 
Presidente cb Comissão Perm:~ncntc de UcnaçOO c pcb Equ1pe de 
ApolO, que trata da Contr3taçâo de emprcu por empreitada global 
p:ua execuç5o de obras de construção de uma ula de fistolcmpi3 com 
72 00 m1, confom1e Projetos. Memonal descntivo. Cronogruma FI
SLCO Finnnc-:1ro- Prazo de Execução: 70 (dtas) contados os p:utir da 
íi$SLn:ttura do contrato c d3 ordem de scrv tço EMPRESA VE-:. 
CEDORA· RUIZ & MARTINEZ LTDA - EPP - CNPJ: 
06.129 90710001-l I -com Propost> de R$ 74.130.40 (setenla c quatro 
mil c.:nto e trinto. rcats c quarenta centavos). 

TO:-IA D.\ O~ PR~ÇOS N' J/20 15 

Esgotado o pn11.o recursal. nilo havendo impugnações ou 
recursos. IJOMOLOGO e AOJUOlCO o JUI83.nunto profendo pelo 
Presidente d3 Cornissão Pennanente de Lu:itaçilo t pela Eq1.Hpe de 
Apoio. que ~ta da Contr.lbÇâo de empresa por cmprcitilda global 
~r.l cxccuç~o de obras de rcform3 parc1ill do centro de saudc com 
ârea de 176,38 m= confonne Projetos, Memonal descntivo, CrOI'H>
groma fiSICO FmancelrO - Pra7.o de Exccuç~o ao (d•as) contados as 
~n•r da nsstnaturn do contrato c da ordem de SCf\'LÇO EMPRESA 
VENCEDORA: RUlZ & MARTINEZ !:lUA - EPP - CNPJ: 
06.1299071000 1-31- com PropoSI> de RS 141.504.00 (cenlo c qua
renta c um m1l quinhentos c quiltro rc;m). 

f..,!:mi~LI.., l7 d•: l'l":UÇu c;~ ~(llS 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

rrcf~LtO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RJCO 

A \'ISO DE UCITi\(',\('1 
Plt~:GÃO l'RESt:NCIA!.- I'' :anaiS 

A PREFEIIURA MUNICIPAL DE MATO RICO - PARA
NÁ, fa.z saber que se encontra abena a lieibç3o sob a Modalid3de 
PREGÃO PRF.SENCIAL N"46/20 14. do 1ipo MENOR PREÇO POR 
ITEM c que, às 10:00 (d~z) horas do dt::t 31 de março de 2015. n.:1. 
sala de reuniões da Prefc:.1tura, eslar.i rtcebendo propostas plra con
trntaçào de lilborotorio protético pnra confecçdo e fornecimento de 
pr61cscs dentárias nos moldes do progmma LRPO do Ministério dn 
S:lúdca, obscrv:)d:ls as Cõlra.ctcrísticas c demJis cond1çõcs csp<:cifi
cadas no Ediwl c em seus Anexos. 

~-hta "-te(\. 16 de l'llo.,r.;o do: 2015 
MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS 

Prd"~!t;t 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

.tSISOS DE I.JCfTAÇ,iO 
I'JtEGÃO Plli:SENC"IAL J'l ' 6/20 15 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 01612015 
PRI'!GÃO, na fonna Presencial n• 0061201 S - PMNC 

ODJETO: Aqu•siçào de Itens p3NJ Cesta d~ Pásco3 (fun
cionãdos). conforme especilicaçõcs em edital. 

ABERJUR/, A por~ ir das 08·00 llor>S do DIA 3 I de Mlllço 
de 2 OIS. na sala de reuniões do F3ÇO Mumctp31, em Nova Cantu, 
P3r:ln3 

A Pasta com mtetro teor do Ed1t:tl, 01ncxos c mformilçõe:s 
poderl!o ser soliei<>~os n> PREFEIIURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. JUn1o 3 Oivts:ào d~ l tCI13Ç;lo, no hor.lno d3S 
9 ·00 às I 1.00 Hs c das 14.00 às 17.00 Hs Telefone/Fax (44) 
35271363- 3527-128 1 - pmncnntu@•S com br 

/SSN 1677-7069 219 

PROCESSO LICITI\TÓRIO n' 01712015 
PREGÃO. n3 fortnu Prcscnciul n" 007120 I 5 • PMNC 
OBJETO AqUisiçfto de itens p;:ara C•;sta de Póscoa ( Aluno~ dn Rede 
Municipal de C,nstno), conforme cspectficaçõcs em cdttDI 
ABERTURA A p;;~nir das 09:00 1-foríls do DIA 31 de Março de 
2 OIS. na !:113 de rcumõcs do PJço Mumctp31. em Nova Cantu. 
Par.~ni. 
A Pa.s~.;s com mtetro teor do Ed1t:JI. u.nexos c mfomuçcks podcrJo ser 
sohcnndos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANIU -
PARANA, ;unto a D•v•s.Jo de l1ctta~o. no horano das 9 00 as li 00 
Hs e das 14 ·00 is 17 00 Hs. Telefon<ll'o.• (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu-:'!i!1g c,.;m br 

l'l<t:GÃO ?Rf:SEI"CIAI. W 81201~ 

PROCESSO UCITATORIO n' 018r-OJ5 
PREGÃO, na formo Prcsçnctul n' 008/2015 • PMNC 
OBJETO Aqutstç!lo de OxtgCnio Mcdtctnal c outros. conforme cs
pcc tlie:ações em edital 
ABERTURA· A p>n~t das 10:00 Horas do DIA 31 de Março ~e 
2 015. na .sala de reuniõc.s Jo Paço Mumc•pal, cnl NovJ C3ntu, 
Paranâ 
A Pasta com 1nte1ro teor do Edit31, anexos e mforrnaçôes poderio ser 
soilcnndqs na PREFEIIURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11J -
PARANA. JUnto a Oiv~o de Lici1ação. no holilno dtU 9 00 u 11 00 
Hs e d3S 14 00 às 17·00 Hs Telefono/Fax (44) 3527 1363 - 3527-
1231 - pmncnt~tu.'@Jg com br 

PRFG.\.0 PRESE; ... C:A.J ~ .. 9t:i.IJI~ 

PREGÃO, na forma Pres"nci:ll n• 009/2015 - PMNC 
OBJETO· Aqutsiç!lo de Produlos de Ltmpc7.a (Educaç.3o c S;,.Udt:), 
confonne espec,dicaçôcs em ed1tal. 
ABERTURA· A p>rllr d» 10·30 Jlor:1s du DIA 3 I de Março de 
2.0 15. na t.ai:J de rcun1ões do Paço Mumctpal. em N0\13 Cantu. 
Paraná. 
A Pasl3 com mlttro teor do Ed•l;ll. anexos e mformações poderão ser 
so1icilndqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11J -
PA.RAN'A, junto a D1vis!io de: Lic•taç3o. no horono dos 9:00 as li 00 
Hs e d3S 14 00 ds 17 00 Hs Telefone/F o.' (44) l$271 l6l - 3527-
1281 • pmncantu@ig. com br 

PREGAO P"ESE'-ICIAL I'' 10/ltiiS 

PROCESSO UCITATORIO n' 02012015 
PREGÃO. na forma Presenc1al n• 01012015 - PMNC 
OBJETO Aqu1s1çâo de Ap31'elho par.t Reg1stroiControle de Ponto de 
func1onJ.rios, confonne espectficaçõts em cd1t:JI 
ABERTURA: A panar d~ li ;00 Horas do DIA 31 de M:~rço de 
2.0 15, na su l:!. de reumões do P3ÇO Mumctp:l.l, em Nova C31\tu, 
Paraná 
A Pasta com intctro teor do EdiL:~I. anexos e inform"Oçõcs p.x!cnlo ser 
so1icilados n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, jun1o il Divis!lo de Licltil-;ilo, no hor.~no dllS 9 00 ilS 11 ·00 
lls c das 14·00 às I 7 00 lls Tclcfon·.:/Fo.,· (44) 35271363 • 3527-
1281 - pmnc:o.ntu@•g com.br 

rREG.\0 PRESENCIA!. 'I' 1112n15 

PROCESSO LICITATORJO n' 02112015 
PREGÃO, ro fonn11 Presencial n• 0 1112015- PMJIIC 
OBJETO: Aquis•çclo de Equtpamenlos par3 o HOSpital MumC1p3l 
(Convén1o1Recursos HOSPSUS). conforme especaf•caçôes em edttal 
A8ER7URA À p>rllr das 14:00 Horas do DIA 3 I de Março de 
2 OIS. n3 s:sl:l de reuniões do P.:1ço Mumc1p3.l. em Nova Cólntu. 
Pilf"iln~. 

~~~:~~~~~:n~~"~~~E~~~di~C~~~t ~rgf{n~Óo~~ SCÀc~TJc~ 
PARA NA, JUnto u OtVI:t:lo de Ltcttaçüo. no horano dns 9·00 :1..~ i 1:00 
Hs e das 14 00 à.< IH>O l ls Tclcfonc/Fox (44) 3521 136) - 3527-
1281. pmncontu@•scom.br 

N1•\ 1 (.'.1r.1u-Pi! 1·:• J-: 1\hr~ ,, J.= :wl~ 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Pr..- ,"eL I•l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EX"lll.\TO DI:. ,\POSTILMI~I\TO 

Constder.Jndo o 3r1lgo 65 ~ a da Le1 8.666/93. 
Objeto deste documento - Inclusão de dot.açlo orçamcnu.tna 
NO 09.0414 4 .90 52/10 JOI 0010.2 028 Fonlt 1495 Có<i . 465 M>lcna1 
de Permanente 
Ata de Registro de Preço::; n• 118/14 - PrcgUo Prcscncml n' 088114. 
em nome da cmprcs> KI.EB EP.. ARRABAÇA BAIUlOSA EPI' 

~%~t~:b~~ts~r~~t~~~~~0~a~;r~s~n~~~s~t~i:tnit~~~~~~~;paii~pres· 
Mot1vo Aqutstç!lo ti!! Computndor completo p3r.1 o CAPS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

J:)(TIIATO 111: REGISTRO Df. f•!\f.ÇO> 

Prc&'o Eletromco N• 06tnOI4 
Conlratnntc Prefe1tura Mun1c1pal de farequara - Objeto. AQUISIÇão de 
m3.Ccnill de expcchcntc p31':l atender lS SccreiJll:lS mumctp31S c aqu1· 

Este do<:umento pode ser venf.e3do no endereço eletr6mco http://www. in.gpv 00'~. 
pelo có<ligo 00032015031800219 

Documento assinado digitalmente confom\c MP n~ 2. 200·2 de 24/03/2001, que. IR!ItLtUI a 
Jnff:lc!truluro de Chaves Públicas Br.u tiCLr.l ~ JCP-Dr:lS al 
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DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

159132115 
Documento em:tido ern :81031201514; 14:21 

lUNICIPAL DE NOVA CANTU 
\DO DO PARANÁ 
n' 77.845.394/0001-03 
ia, 85 - CEP 87.330-000 
O- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 02012015 
a Prcscncisl n' 010/2015- PMNC 

meses, no CONTRATO N° 028/2014, refere 
que tem como objeto o conlrato de locaçãc 
XV de Novembro, 263 - Centro. Morretes -
Conselho Tute lar, da Secretaria de Açao ~ 
favorável. HOMOLOGO o referido aditam 
e fica convocado o SR. JOÃO MARIA Pl 
mscrito com CPF n.• 057.116.419-54. para 
de Contrato. nos termos d o art. 64. caput. 
as penalidades da lei. Morretes-P R, 17 c 
TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNI! 

l't Aparelho para Reg1stro/Controle de Ponto de 
Diário Oficial Com. lnd. e Serviços / ações em ed•tal 

N" 9413 I 18/03/2015 1 P ÁG. 21 Horas do DIA 31 de Março de 2 015. r.a sala de 
. , Nova Cantu, Parana. 
PRra ve,·~ficP.r a ~u1~!1fl~lf!ttd~ ci~."to p8gJn~. b.:J."to tn 11 anexos c m~orm•çô"S podcr•o s , I' · d 

C&t,-!"Q Lccall7.8r.lcrf1o site da Dto·:. • '" - u cr .. o te ata. os 
WWW,Impransao.tclal.pr.gov.6< DE NOVA CANTIJ- PARANA,Junto a D1v1são 

I Noua. Ca.utu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNl'J n' 77.845.39410001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330·MO 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n' 016/2015 
PREGÃO, na forma Presenc1al n• 00612015- Plv!NC 
##TEX OBJETO: AqUISição de itens para Cesta de Páscoa (Func1onános). conforme 
especificações em editaL 
ABERTIJRA: À partlf das 08:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Mumc1pal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com mtelfo teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de L1c11ação. no horário das 9:00 às 11 ·00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@1g com.br 

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

## Prefeito Municipal 

R$ 120,00 -18390/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE :-IOVA CA:-!Tll 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahi9, 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n' 017/2015 
PREGÃO. na forma Presenc1al n• 007/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aqu1stção de Itens para Cesta de Páscoa (Alunos da Rede Mu
n•c•pal de Ens1~0). conforme especificações em edital. 
ABERTIJRA: A parttr das 09:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com mteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser solic•tados 
na PREFEJ'l1JRA MUNICIPAL DE NOVACANTU- PARANÁ. Junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9·00 às 11:00 Hs c das 14:00 ás 17·00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@1g.com.br. 

## Novu Cantu, Estado do Paraná, 16 de Mnrço de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

## Prefeito Municipal 

R$ 120.0a -183SV2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:'>ITU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO o' 018/2015 
PREGÃO, na formo Pruencial n' 008/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Óxigênio Medicinal e outros. conforme especifi
cações em edital. 
ABERTIJRA: À partir das 10:00 Horas do DIA 31 de Março de 2.015, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infom1ações poderão ser solicitados 
na PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ- PARANÁ. junto a Divisão 
de Ltcitaçao, no horário das 9:00 às 11 :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax. (44) 35271363-3527-128 1- pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.0 15. 
## AL'l.TON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$120,00 -1839~/2015 

PREFEITl:RA MUNICIPAL OE NOVA CA:"Tl: 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ o' 77.845.394/0001-03 
Ruz Bzhi•, 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 019/2015 
PREGÃO, na form• Prueoti•l n' 009/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza (Educação e Saúde), conforme 
especificações em editaL 
ABERTIJRA: À partir das 10:30 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 !5. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parana. 
A Pasta com mteiro teor do Edital, anexos e mformações poderão ser solicitados 
na PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ- PARANÁ. junto a Dtvisão 
de Licitação, no horáno das 9:00 às 11 :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527-128 1 - pmncantu@ig.com.br. 

## Nova Cantu. Estado do Paraná, 16 de Março de 2.0 15. 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 

##Prefeito Mumc1pal 

R$120,00 -1B39S/Z015 

de Licitação, no horáno das 9·00 as 11:00 Hs c das 14:00 as 17:00 Hs Telefonei 
Fax· (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@•g.com.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2 015 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!N 

## Prefeito Munic1pal 

R$120,00 -18397/2015 

PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA CI\NTU 
ESTADO DO PI\RANÁ 

CNPJ o' 77.845.394/0001-03 
R~a Bohia, 35 - CEP S7.330-900 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓR10 n' 021/2015 
PREGÃO, na forma Presencial o' 011/2015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos par.a o Hospital Mun•c•pal 
(ConvêniofRecursos HOSPSUS). co11forme especificações em edital 
ABERTURA. À partir das 14 :00 lloras do DIA 31 de Março de 2.015. na s~la de 
reuniões do Paço Munictpal, em Nova Cantu. Paraná 
A Pasta com intctro teor do Edital, anexos c mformaçõcs poderão ser sohcuados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- ?ARA NA. JllntO a 01v1sào 
de Licitação, no horâno das 9:00 ás 11:00 Hs e das 14:00 as 17:00 Hs Telefone! 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281- pmncantu@tg.com.br 

##Nova Cantu, Estado do Paraná. 16 de Março de 2 015 
li# AIRTON ANTONIO AONOLIN 

## Prefeito Mun~c1pal 

R$144,00 -1639812015 

PREFEITURA MUI\ICIPAL DE NOVA CAl>ffU 
ESTADO DO PARANA 

C:>IPJ n' 77.845.39410001·03 
Rua B•hia, 8S- CEP 87.330~00 

AVISO DE L!CITÁCAO-PROCESSO LICITA TORTO a' 02212015 
TOMADA DE PREÇOS 

lló'002120iS-PMNC 
OBJETO: ContratSiçio dr Emprc..sa para: 
OI - C~Jua, Transporte c Enc:uninh:~omr:nto psra Traumrnto de Rc::~:lduc.s d:. Saúde, 
Grupo "A- - lnfcctantt, "8" - Qcimicos c "'E'' Pcrfuroco:rtsnte~ conforme 
cspcc!licaçõcs em edJL:ll 

ABERTURA· À pantr das t4 00 (qualorze) Hor:lS du d1a 02 de Março de 2 OI;, na sala de 
reumões do Pato MuniCJDJI, em No\'a Cillltu, Parana. 

A P:J.Stn com mtciro teor do Edital, PJnexos c tnfonnaÇI}cs podcrjo ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. JUnto a 
DJvisão de Ltclloção, no hor.ino das 8:30 :ls 11:00 llse dos 14:00 os 17:00 lls 

Tclcfonelfa.,· (44) 35271363 3527-1281 

Nova Cantu, Estodo do f'arana. 16 de Março d: 2 015 

AIRTON A.'IT0:-.110 AGNOLIN 
Pnftlta MuniciPal 

lU 144,CO -183991201~ 

PREFEITIIRA MI'NICIPAL DE NOVA CANTll 
I:STADO DO PA!t;\NA 

C:-1PJ n' 77.845.3W0001~3 
Rua Bobla, 85- CEP 17.330-000 

AVISO DE LICITA AO -I'ROCESSO LICITATORIO n' 02312015 
TOMADA DE PRE os 

N' 00312015- PMNC 
03JETO: Con tnu~çio dt Emprts:t: p:an: 
OI - Contn1açio de Ernprut (~sptciali~da na i ru.) para Tnn~bordo, Tnusporlt e 
Deslinaç.iio Final de Rts:fduos (\,;rbar.os). conforme especificaçõ~ em ednal 

ABERTURA. A partir das 14:00 (qu3lorzc) lloros do dio 02 de Março de 2.015, n• sala de 
reuniões do P:lçO Mun.icip:J.I. em Nov:1 Camu, Pnran~ 

A Pasta com mte1ro teor do Ednal. anexos e informaçUes p~enio ser 
soliCitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA.'\1\J - PARANA. JUnto a 
Divisão de Locttado. no honlno d:lS 8 30 às 11·00 lls e das 14:00 às 17:00 Hs 

Telefone/Fax: 44 35271363 - 3527· 1281 

Nova Cantu. &todo do Paraná. 16 de Morço de 2 O 15 

AIRTON ANTO~IO AGNOLIN 
Prtftiro Mc::aicTPal 

R$ ·J44,CO -134001201fo 
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EDITAL OE CONVOCAÇAo 
O presóde<\10 do COOTRAST COOPERATrvA DOS PROPRIETARIOS 
DE CAMINHOES OE ASTOAGA, no usa du 1tritluiç6es que tle 
confere o EsllllAO Social. c.on'I'OCI 01 auocildol, qua nel&l dali aJo 
1m numtfO ót 184, em c:ondiç611 de ""*'· pat1 st rtunirtm em 
Auerrble:ia Geral Ordfr.Mil. 1 ruWr.se na sua sede .odal. i Rodovi.l 
Pr 218. Km 02. em A&IOIOI. Eol>do do Pami. no dio la de~ do 
2015. 6alh. eom • pra..,ça da 2/l(do~ llflOtl doo auocildoa "" 
primeVI t:OnYOCIÇIO; •s 8hl0min. com 1 pre~ença Ge mrildt mais um 
dos IUOOidOI, em .egun41 convotiÇia; ou âs ih, com a pmtnç.J de 
no mlnino 10 (dtl) auocildOJ, em lerteo t litima convoc:açto, ~ 
deiber~ram IObt1 os~~ auunto&: 

OROEUOOOIA 

1. Pre.staijJo d11 contas do exetddode 2014: 
2. Des.ti\IÇiodaiiObrls 1put11du: 
3. Eltlç6o dos compontnln do eons.lho F'ISColl; 
'· AlefiÇJodoendoroçodtoedodo~: 
S. Outro1 USt.W'Ibl de interesse aodtl 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu -· PR. -- CEP: 87330-000 

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

E··mail: g_m_m:W.!!!@.!Jg_!m•~L.çQln ou J?.n:ttlfJmt~.Lq.,.g_ç~!n,.ru: 

PROCESSO LICITATORIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presenciai N° 009/2015 
ABERTURA: 31/MARÇ0/2015 HORÁRIO: 10:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:30 
Horas do dia 31 de Março do ano de 2 .O 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, nc 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Materiais de Consumo 
(Higiene e Limpeza) para as Escolas Municipais e Centro de Saúde Municipal (Hospital 
Municipal), da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 150 Fds. c/8 Papel Higiênico (Rolão) 
02 100 RI. Papel Higiênico 4x16x60 mts. 
03 100 Fds. Papel Toalha 
04 20 Pct. c/100 Luvas de Plástico 
05 20 Pct. c/100. Touca Descartável 
06 200 Pct. c/100 Copos Descartável 
07 600 Und. Sacolão Plástico (gigante) 
08 02 Baldes (gde) Alve.iante 
09 02 Baldes (gde) Neutralizador 
10 02 Baldes (gde) Sabão em _l}_asta 
11 02 Baldes (gde) Sabão em _j}_Ó jJ/ m~uina industrial 
12 02 Baldes (gde) Amaciante 
13 40 Und. Suporte ~ara Álcool/Sabonete 
14 100 Gl. 5 lts. Sabonete Líquido 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, 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. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 - O envelope de 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 ou conjunta Receita Federal; 
-CER~ÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS; 

b) 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); 

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

d) 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 Federal8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

e) 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 do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, 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 validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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



ENVELOPE N°. 02- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
El\1PRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel oficio 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 

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

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

4.4 - 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 No.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 
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5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2- O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 -DO .nJLGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ítem, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 
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6.6 - 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. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

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

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura/NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-16.784,00 (Dezesseis Mil, 
Setecentos e Oitenta e Quatro Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0508.12361.0188-2036-33.90.303901 Secretaria Munici ai de Educa ão 

10 - DASPENALIDADES 

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

a) Advertência; 



~ U:4 
:\ fi.? I «.,.' u lf_, «.• , 

I ~.... .. ..... 

Prefeitura Municipal de Nova Ca fttW~- --- f 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu ··· PR.- CEP: 87330-000 ?~----

CNPJ N.0 77.845.39410001·03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (O•W) 3527-1363 ~ , V.. 
E-mail: Qnlill~.D1\!@l!Qt!!lf:""!!L.fQ!I!. ou J?rrl!lÇiào.!~h9.P'!!L9J: Ca nt\.l. 

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. 

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

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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

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

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

11.4- 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. 

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

12- RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 



12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - 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. 

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

13.3 - 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. 

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

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

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

13.7 - 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. 

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

13.9 - 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. 

14- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 16 de Março de 2015. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

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 Depa11amento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 200_. 
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(MODELO ANEXO ill 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 009/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO lll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 009/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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{MODELO ANEXO !Y) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 009/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 • Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330w00 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmn_çantL!.@hotmail.com ou JmJ.o.çan.t!:J.@.LCLÇ.Q!I!:.Q! 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CO:MISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 009/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E··mail : pmncan_ll!(é!2!!9!rnail.çom ou pmo.çantut'62iq com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza e Higine. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ _..;d~:..:e:::.._ __ , ____ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



(MODELO ANEXO VI} 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS~OSPORÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO R$-
01 150 Fds. c/8 Papel Higiênico (Rolão) R$-25,00 
02 100 RI. Papel Higiênico 4x16x60 mts. R$-48,00 
03 100 Fds. Papel Toalha R$-8,00 
04 20 Pct. c/100 Luvas de Plástico R$-9,50 
os 20 Pct. c/100. Touca Descartável R$-18,00 
06 200 Pct. c/1 00 Copos Descartável R$-3,80 
07 600 Und. Sacolão Plástico{gigante) R$-0,50 
08 02 Baldes (gde) Alvejante R$-310,00 
09 02 Baldes (gde) Neutralizador R$-352,00 
10 02 Baldes (gde) Sabão em pasta R$-310,00 
11 02 Baldes (gde) Sabão em pó p/ máquina industrial R$-310,00 
12 02 Baldes (gde) Amaciante R$-280,00 
13 40 Und. Suporte para Álcool/Sabonete R$-30,00 
14 100 Gl. 5 lts. Sabonete Líquido R$-15,00 



PREFEITURA MUNICIPAl,( DE 1VOVA CAN 
ESTADO DO PARA1VÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 019/2015 

COIVIPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de Material de Consumo, Higiene e Limpeza para as Escolas 
Munici ais e Secretaria Munici al de Saúde. 
VALOR ESTIMADO - R$-16. 784,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro 
Reais); 

PARA: 

PREVISÃO I 
ff ~i-~ ,j- Jt-/ _.,<; 

I 03 I 2015 

DIVISÃO DE TESOURARIA·- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

'\n. r:. nJJ\ ~ ,., k'O. ,... . A,.'"'" ~ 
\ ·.'to I \1 \,;) 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO l 

Visto: ~ .... l) L ,. DATA: lO I t '=:> /.xcl.S. 

I ) ~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Concorrência Convite 

Visto: DATA: 

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



'--

.,_ 

1/ J.rHJtt/rJJ rk /;~~!á!t /;í;JJ(Zfl t r)r;JtrJdrÍl'rÚ 

ORÇAMENTO .À.. 
PREFEJTURA l'v1UN JCTPAL DE NOVA CANTL.- PR 
C'NPJ: 77.845.394-000 I 103 

\ PRODUTOS L QUANT 
PAPEL HlGlENlCO ROLAO 7 /.SO 40FDS C/8 
SABONETE LIQUIDO ~tJO 12 LG 5LTS 
PAPEL TOALHA (1 0..0 5FARDOS 
LUVA DE PLASTICO 20 PCT C/ 100 
TOUCA DESCARTAVEL 20 PCT C/100 
COPO DESCARTA VEL 180 200 PCT C/1 00 
'SACOLAO PLASTICO GIGANTE 600UND 
-

C,\MPO MOURAO. 26 DE FEVEREIRO DE 2015 

V.\LIDO POR 30 DIAS 

UNIT 
25,00 
15,00 
8,00 
9,50 
18,00 
3,80 
0.50 

--Te/.: (44) 3523-2557 
(44) 3523-2569 

TOTAL 
1000,00.? 1 

180,00 / )lo 
40,00 K 
190,00 
360,00 
760,00 
300.00 

12 56E97f00 7-?S 1 
Ferix & Santos lt., wa.- ME 

A.V. GUILHERME O 
EPAULA X 

CENTRo- CEP 8730 AVIER, 1116 
CAMPO MOUR'A,o _z::;o 

Avenida Guilherme de Paula x~wier, 1184- Centro 
Campo Mourão - PR - Cep. 87302050 

----------



ORÇAMENTO À 
PREFFllUl~,\ )v[L1NlCIPAL DE NOV .-\ C.-\i\'lL - f> l~ 

CNP.l: 77 . 845.~94-000 1 !03 

r-- · - -

"" / 

L'""'" 

PRODUTOS QUANT UNIT ------
<i:A:PEb BH;;:J:-Il::Nl.C.O .. 8.X100mt ~~- ...,~-t_.(;) rao - - -f-25.00 
PAPEL HIGlENICO 4x16x60mts 'jkc_ _,_~~ 100 48,00 
<:::RbonPte..l"l"L idr. - - 200 - 1 ') 00 

FJOO --=-- 1.>.1\JV 
Alvejante 2baldes 31 0,00 
Neutralizador 2balcles 352,00 
)abao em Pasta 2baldes 310,00 
~bao em pó p/ matltüna industrial 2bnldes 310,00 

·naciante :?.baldes 280.00 
ES~~~para_ álcool e sabonete -+Ounds 30,00 

C\f\1PO f\·l OURAO. 26 DE FEVEREIRO DE 2015 

V/,.LlDO POR 30 DIAS 

l2056f97/000l-75-, 
Fefix & SaJitos ltda. - ME 

4V. GUJLHERM~ OE PAU 
CENTRO. CEP s.::O XAVIER, -1116 

CAMPO MOU~Q _z:;o 

Avenida Guilherme de Paula XaYier, 1184 - C entro 
C ampo i'>'lourão - PR- Cep. 87302050 

TOTAL 
-zsoo;oo 
4800,00 
3000,00 
_LqVV,IJU 

620,00 
704,00 
620,00 
620,00 
560.00 
1200,00 


