
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIC 
030/2014 
PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Itens (carne, gas) para Mere 
Escolar e outro~, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 15 de Julhl 
2 .014, na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Ca 
Paraná. ' 
A ~asta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solic1tad~s ~a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN11 
PARANA, JUnto _a Divisão de licitação, no horário das 9:00 às 11 
Hs e das 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3' 
1281 - pmncantu@ig.com.br -
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 
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EXTRATO 00 CONTRATO 11' 1111201UMJ 

CONTRATANTE. IAUNJCiPJO OE .JUS5ARA. E.- do l'lrarã. CX1111 

- • A- Princoso IZibll, 320. II1ICrio no CNPJ sob rf' 
75 7811 55210001·20. 
COIITRATAOA:CXJISTA\.PARANÃLTCI'.t.E,CN'Jrf'~ 
OBJE70: Ob<l pn cCIOS1NÇto de """' 0uoc1t> Cobena com 
Vtstino mecinclo 25.80x 38m. ro EJa11a tMicipal .hdb -
Soltes. 
FIJNOAMOOO UõGAL: O-d-.o do"""'""" de kitaçJo 
Tomodt do PltÇOI r/'06/2014. 
VALOR: A5 508.655.47tq'*'- o soe mi sei=nlco e CÓ1QO<fU a 
c:rco reeb e quartR.t e sete cenLtVoa). 
PRAZO. 06[011o) ,.,... 

-~ 
~ 

.llln.,..Pr. 30 de JuMo de 2014. 

MOACIR. LUIZ PEAE/1\A VALENTtll 
PREFEITO MUNICIPAL 

HOIIOLOGAÇAO 

TO<IIOd• dt PrtÇOS H' 071lD14-PIIJ 

Eljlhdo o prazo """"'- 1!lm;He pi!lico • 
~LOGAç.I.O do~~ em tp',g<ilo do oq,o, (obr> dt 
~·~clocaçailoseml'ios~clo...-1• 
'""'"dt orn;ma ..........., caENGE - CONSTRIIIOAA DE 0!/RAS LTO!I. 
cem a nJa dt RS 2i7.185)7 (dumiat • - o""' ... - t -·cinco'"'*·-·-'*"""). .kmni'R. :Jl dt ~ lt lll14. 
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PREFEITURA MUNICIPAl. DE NO\'A CA.'\11'\i 
ESTA/lO 00 Pt\MNJI 
CNPJ .-nJ4l394 0001 .. 3 
R"'BohU.'~·CEP!1.l;o.400 
A\'L~DEUCrTAçAO- PROCF..S.~I.lCITATÓRIOrfQ.;J.~I4 
PlEGÀO. u Fom~ Pranc:ial n"' O 11120 1•-PM~r 
OBJETO~ Aqub~ de Ser.~ F~ com trwlado e oolltS. wr.f'urmc 
t:tp."Ci(~' C'CI cdiul. 
A8ERTUP.A: ,\ pani<.W 10:00 (dctl J/ocu4o DIA ll * J.Jbodel.DI'. "' 
..a.IJ. t.c l't\lt\il)cs du Paça Municiral, em Nn\'11 CWU. Par.W. 
A. Put1 com ialàro tear Oo !.ciaol. 2n~ c iefarm;aç&s poQc1o ~ 
tollc/udoo ru PROl:JTUlA MU~ICIPAL DE NOVA C.\N"J11 - PARANA. 
i11nto a Divill" &: Licii'Ç~ n.) boriril'l du ':00 k 11!00 Use:~ 1~:00 ls 
17:00 1JJ.T,;Icfttnc;fu:(4J})jl7Jl6~·l~N111-~·i~t:r 
No1u Cun1u. J!J~ Jn P1rantt. lO de J111aho ck 2.01..1.. 
AIRTON M(IUSIO AGNOIJN 
l'I\.'ÍCÍf•l \luuldpal 

cl~sidiário 
PRHEITURA DE SANTO I'!ACIO 
Ru:~ M~~telioo Alves dt Alcintal'l. 133 

CNPJ 76.97037510001-46 
A VISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS W 
037nOI4-PMSI 
Objeto: Aquisição Emulslo asfãltic ripo RL I C e RR I C. D:ua 
14107n014. Allcnun 10:00 bs lnformoçõ.:s complemenw.s e 
aquisiçio do Edital podenlo ser adquiridas no Setor de 
LiciiJÇioda.P.M.Sio lnkio, Fone ( ().1.1) 352.1222 . 
Stc Inácio Pr. 30 de Jlll1ho de 2.014. 

CIRO YUJI KOOA 
Pr<goeim 

PREFEITURA DE SAl\ 'TO !NA CIO 
Ru:1 Marctlino Alvu d.: Alcint.ara, IJ3 

OIPJ 76.970..3751000146 
·'VISO D& LI ClT AÇÃO 

PREGÃO I'RESEloJCJAL REGISTRO !)E PREÇOS N' 
03612014-PMSI 
Objeto: .,quisiç3o ck Géncros Alim<nrlcios, Maltri>is de 
Limpeza e Ois. Dou 11/0712014. Abertur.l 10:00 hs 
lnformaçôcs complcm<nt1111:S e aquisil"lo do Edital,podcriio ser 
adquiridas no Setor de Uciroçao d4 P.M.S10 hlio:io. foa< ( 
044)351.1222 . 
S1o Inicio Pr. 30 de Junho de :!.014. 

CIRO YUJI KOOA 
Prrpxilll 

PMFUT'URAIIIUIC.Al DE ALTO PAJtAHÁ 

I!XT'U.TO D! (Df'TALD! UCSTAÇAo 
MDO.\LAW)E ,REGAo ,RESEHCIAltf"llll2t1._ 
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lllédiDcll.a:ll'll~-~ 
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odlarlo.eomlempregos 
o portal odiario.com lançou o seu novo canal de empregos. Mais 
fundonal e Intuitivo, nele você oferta e encontra vagas, cadastra seu 
currículo e fica na mira das melhores empresas de recrutamento de 
Maringá e Região. E o melhor, é 100% gratuito. 

O DIÁRIO DO NORTE 

IJ!IO\'fA:SJD.\D[ r.n.ADU,t.~,m:Jol..aJ:~.<;A 

Aviao .tcl.iciledo 

E.t.il&l 0051~01-&·Toead• le: Prcçol-Ptoc .: \:•S71! .& 

Olljclo:C~·~Kabi"ialo•Scnoieo*Opcndw«(Jaxr:.IIR 
lV. 

""'"*·~•P"f''lllll·lk2LCI7r..tl•it....,...., 
· T.-*l.JaalçlocCrilftMJ~~~Miru&. 
·VIIcta:Jb.tDICI ... ~lSIJ. .... DO 
· O&IcllpodcdJaeW:Iolln'Yb4osiiH•'*'' '*'sr.4*' 

....... !71r jlft.luck~t• 
C.rlot Yo1hihiro SatiJUII& Ol iMplo \f•hao 
Fujil•w• 
Dlre:ttt de Mucrlll c htri•hlo 
Pruilulc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE :O.OI'A CA.~TU 
EST.AOOOO PARA'<Á j 
CI(PJ ... 1711'SJ9<.1100/-4J I ' \ 
Rcallallh. ~ · lU'!l_1)(;a.oO 

ATOAI·lSOOE LICrThÇ.~O - l'ti.OCESSOUCITA10RIO a•oJ01(JIJ I 
PRroÃO.:aF...-.I'malc>aln•on~oJ•- PM!iC ~ 
OBJEtO: Aquisá.,.'io de IteM [CUM. fUJ pat~ Mmnh ~br ~.: ~ 

""'fcrmo:"""''~""c:diW. I 
AB~: À P'I'Ífll:!sOIJ:OO!""'<I Homdo I>IA ll !l<Jull10* !1114 
na sab 1!1: l'tllftiôt$ do Paço M1.11;ãpM. em No~ Canhi. hn.N. • 
A PAU. CD1D iMdro là'W" ~ CdiW. aat.'\011 c iaf..n::h,'WS p..'!CSmo .:r 
!OI~iüdo> na PREFEITURA \4CNICII'AL DE l'OI'A (",\\tu - PARA'·'
.)\do1Di\iJMdel..kn~ .. Mhoririod!al9:00i•II«<H, t4J.t l4it~lt. 
11:00 KJ. Tck~'fa."t" 14:) lS271J6.i ~ .:szl-12~1 ptW<tnM1~.com ~ 
Nm•C..... ESlldocloP&r.lld.~4•Junl>ld.Z.014. 
Al.ltTUN A 'IONIOAli)(OU~ 
Prtfci•\t'Jr.I,"!'QJ 

CQMARCA DEMAI!JALVA ESTADO DQI'ARANÁ 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
Or.HkMI A.bllio ~ Nem• --<W'1t..Oil)t..:ot 

EDITAL 

MIO-ta MIUO NACil8 frrll-;).IE. O(.cial ~ 
ndor cb Comaru Oe: Mari&ln. Es:ado do hM1, 
urorrnacal.ô. ctt. 

FAZ SAIIIl~t~Co~tc*adoaoqvc h:fot 
~,._tocNIIb f'~BAlt'G01!1lAD.E$COS.'~CODwdcoaCidldc 
4c ne., Vilt y ... ftlll Coftwca 4e O.CO.SP., Ml 1ft* da. Lei, G:l 
ISli),(A!)() 1 ..:s;m:plr'Cm' _. SD.VlCO DE RlQSTRO DE DJÓVetS. Ji111> J, 
R.- W .... Lui:a, li~ SaSw I I" I U, Uif.cio CCIUO (~ IICSU 
CWadr: de t.laNJn-Pr ... .,... r~ Hn.OO n·cou. pn cfc:a.ur . 

~~'~IOO=I.:..a:...cc:AJ:r::~~~~~ 
oob ,• /2.9)0, 1i"m> 02,- R.opRIO * IIDM~~pnoo * IS Jqointcl ,,. 
..... ~ ..... f'rlldlal\lil.~Ia MkbfiAbruo~ 
~~odiaitdc:_.._. 

Ottrcrldotwn.dc•bt'L 
d.l6!k}uMo«2014. 

r_~~. : 

I 
REGISTRO DE lh!ÔVE!~ j 
:AI;J.J ..J!Mi. J{<l!, .!{,, . 

0"1("~,.~. .. ('.l •• , • ...: .," I 
~-:~~·~•v•_ •:_:::::~""' 

Nlio procure. encontre. 



43 feira I 02/Jul/2014 -Edição n°9238 DiárioQflCIALPar.má 
Comirtlo, lndúttrl• ~ hni('OI 

llft)J._..lTCI'.,..~Ilf-!ltw. (f) r-
' que tem por.objeto o Registro de reçoo~ ,.,._ _____ ••• 
!nte, em atendimento as Secrctanas · ~ ~ I Marechal Cândido J DOCUMENTO CERTIFICADO 

• s, conforme as especificações descritas n b..r. __ Ç_. 
CODIGO LOCALIZADO R: "áximo Estimado: RS 260.887,00 (duzen ~t:r l.ant\l • 

297222814 • e sete ruiJ). INFORMAÇÕES: O Edital de 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÁNDD Documento emitido em 07107/201411:22:31. atravo!s do site: hnp://www.morutu.pr.gov.br 

A VISO DE UCITA ·1266 Morretes, 30 de Junho de 2014. JUAREZ 
Modalidade: Pregão Presencial n' 060/2014 Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 10R PREGOEIRO 
Tipo: Menor preço N° 92381 02/07/20141 PÁG. 28 1RION'7012014PREGÃOPRESENCIALN' 
Re~me de Compra: Menor preço, global Par& verificar a autenticidade desta página, bssts In ~~E PREÇO AVISO DE ~!CITAÇÃO':' Eqwpe 
Objeto: Contratação de serviços de Jocaç Códloo Locs/asdor J)O si/• do DJO . I piO de Morretes toma publico que fara realizar 
transformadores de energia elétrica e serviços ~ ... Y ..... ""'""l-'"'uuau~·W'~f!nsaoncla .pr.gov. !014, na Prefeirura Mun~cipal de Morretcs. sito 3 

realização dos festeJOS alusivos ao 54' aniversário do Município. Praça Rocha Pombo, I O, Centro, Morretes, Paraná. PREGAO PRESENCIAL, tipo 
~bertura: O recebi'?'ento e abertura dos envelopes ocorrerão em sesslo pública menor preço glob:ll por lote, que tem por objeto o Registro de preços p= aquisição 
as 09:00 horas no dia 16 de julho de 2014, no Paço Municipal Arlindo Alberto de M~terial de Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, para 
Lamb, sito à rua Espírito Santo, n• 777, centro, Marechal Cândido Rondon -PR. o penodo de 12 (doze) meses. conforme as especificações descritas no termo de 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de referência no Anexo I. Valor Máximo Estimado: R$ 452.732,47 (quatrocontos e 
Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, n' 777, centro, em cinquenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de INFORMAÇÕES: O Edital de Licitação deverá ser adquirido através do si te: 
expediente, das 08h00min. às I lh4Smin. e das 13h!Smin. às 1 7h00min. Fone: http://www.morretes.pr.gov.br Informações: Telefone 413462-1266 Morrctes, O 1 
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: de JuJbo de 2014. JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR PREGOEIRO 
Licitações; Baixar Edital. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR em 30 de R$ 192,00.6176012014 
junho de 2014. (a.a.) Moacir Luiz Froehlicb- Prefeito ' 

R$ 120,00 • 6111212014 

I Mariluz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO TERMO ADITIVO N° 003 CONTRATO n' 032/2012 

Licitação: Tomada de Preços 00412012 
Contratante: Município De Mariluz. 
Contratatb: C. R. Martinez & Cia Ltda. 
Objeto do Contrato: Construção de Quadra Poliesportiva no Jardim Bonfim 
Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência 
Nova data término: 31/12/2014 
Mariluz, 23 dejunbo de 2014. 

I Marumbi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBIIPR 
AVISO DE LICITAÇÃO (RET.) 

R$ 72,00 • 6176112014 

PREGÃO PRESENCIAL N" 28/2014 pmm 
A Prefeitura municipal de Marumbi torna público que fará realizar, às 
14 horas do dia li de julho de 2014, na Rua Vereador João Fuzetti n• 
800 em Marumbi, Paraná, Brasi~ PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, LlCIT AÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE O I (UM) 
VEÍCULO OKM, TIPO V AN OU MINffiUS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL DIESEL, 
MOTOR COM NO MÍNIMO 2.900 CM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 
150 CV, CAPACIDADE DE 18 (DEZOITO) PASSAGEIROS, 
TRAÇÃO TRASEIRA, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO, 
POLTRONAS EM TECIDO COM RECLINAÇÃO E DESCANSO 
DE PÉS, CINTO DE SEGURANÇA E JANELAS DE 
EMERGÊNCIA, CORTINAS E AUTOFALANTES NA PARTE DE 
PASSAGEIROS, ESTRIBO LATERAL, TRIO ELÉTRICO. 

O Ed ital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 2 7 
de junho de 2014, no horário comercial. lnfonnações adic ionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão 
de Licitação no endereço acima mencionado - Telefone 
(4334411212), fax 4334411212 
"e-mail" ommbiràlcrefmarumbi com.br. 

Marlon Castro Pavesi Pini 
Prefeito Municipal 

Marumbi, 30 de junho de 2014. 

I Morretes 

R$ 192,00 • 60853/2014 

PROCEDIMENTO LI CITATÓRIO N' 69/2014 PREGÃO PRESENCIAL N' 
42/2014 SISTEMA REGISTRO DE PREÇO AVISO DE LICITAÇÃO A Eqwpe 
de Apoio e o Pregoeiro do Município de Morretes toma público que fará realizar 
às 10brs do dia 14 de Julbo de 2014, na Prefeitura MunicieaJ de Morretes, sito 
a Praça Rocha Pombo, I O, Centro, Morretes, Paraná. PREGAO PRESENCIAL, 

I Nova América da CoUna 

SUMYLA DE PEDIDO DE LICENCA PREVIA 

PREFEITRA MUNICUIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA- Proprietário, 
torna publico que requereu ao IAP, Licença Previa, para o Parcelamento de Solo 
Urbano/Loteamento a ser implantado no Lote C-S da Gleba Gavião ou Porteira. 
dentro do Perímetro Urbano, Município de Nova America da Colina, Estado do 
Paraná. 

I Nova Canta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/000 I -03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

R$ 48,00 • 6121712014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n• 029120 I 4 
LElLÃO N" OOL/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Alienação de bens móveis (veículos, õnibus) inservíveis ao 
Município de Nova Canru, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 2 1 de Julbo de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edit:ll, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junbo de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

RS 120,00 • 6128612014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LJCITATÓRIO n' 030/2014 
PREGÃO, na Forma Presencial n• 011/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Itens (carne, gas) para Merenda Escolar e outros, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À p:utir das 09:00 (nove) Horas do DIA 15 de Julho de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edit:ll, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-128 I - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Junho de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Babia, 85- CEP 87.330-000 

R$ 120,00- 6128812014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO L!ClTATÓRlO n• 03112014 
PREGÃO, na Forma Presencial n• O I 2120 I 4 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aqwsição de Serviços Funerários, com translado e outros, 
conforme especificações em edital. 

I 
I 
I 

I 
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PREGÃO PRESEI'C1AL ~ 111101~- PMNC 

PROCESSO L!C!TATÓRIO o• 03012014 
OBJETO: Aquisição de Itens (carne, ~) pan Merenda Escolar c 
outros, conforJt'C especitic:~ em cdltal. 
AHERTURA: A partir das 09:00 (nove) Hons do DIA 15 de Julho de 
2.()1 4, na sa13 de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Patlnã. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações 
pOderio ser solicita\1os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. jun<o a Divisão de LicitaçiO, no boririo das 
9 00 às 11:00 Hs < das 14:00 iu 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
3521 1363 - 3527-1281 - pmncanru@íg.<nm.br 

PREGÃO PRESENCIAL N• 121201~ - PMNC 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 03112014 
OBJETO: Aquisição de Serviços Funerúios. com translado c outros, 
confonne cspcçific;l.ÇÕCJ em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Hons do DIA 15 de Julho de 
2.014, na sal.:l de reuniões do faço Municipal, em Nova Cantu, 
P:lranâ. 

A Puta com inteiro teor do Edital, anexos e informações 
podcri.o ser solicitaçlos na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. junto a Oivislo de Licitaçlo, no horário das 
9:00 às li :00 Hs e das 14:00 u 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363- 3527-1281 - pmncanru@ig.com.br 

N~.w:~. Cnnlu-PR. 30 de junho de: ~l·t 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ORTIGUE!RA. CONTRATA
DA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIDA 3' 
aditivo ao Contrato 107/ J3. Tonud.J de Preços n• 002113. Objeto: a 
rcduçio/supress!o/glosa ~revisto ru chiusul:t seguncb. do contrato 
conforme segue: O qu.antJtltivo licitado previsto de 135 uni<bdc.s no 
item 7.4 mencionado na planilha de serviços, assim foi realizado a 
supresslo para 90 unidades com valor total de R$ l.260. 70. logo o 
Q\Wltitativo glosado é de 4S unidades com o valor total de 1.630.35. 
Considerando o vaJor lOtai do contrato 107/13 de RS 203.986,92, 
a.pós este ajustamento o mesmo pa.ssa tu o valor total real de RS 
202.356,57. Doat3. de Assinatura: 25/0312.014. Pruo de Vigência e 
Execução: O 1/0712014. 

PREcl'J5:1Ni~:S~t'Ç~.,lo14 
(Menor preço por item) 
Objeto: o Reg•suo de Preços para bola. rede, bom~ de enc:ber bola, 
jogo de damas, corda de pular, fantoches e afins, bem como, flauta, 
violão t tc, para utiliução da Secretaria Municipal de Aç!o Soci3.1 
CRAS. 
Realizaçlo: doa 17/0712014 às 15:30 horas. 
Nota: Os Edilais encontram-se disponíveis i consulta. graruit.amente, 
na sede da prefeitw'1l.http:/lporta.l.ortiguei.ra..pr.gov.brllicitlelo. Maia-. 
res informações pelo !<:lefone (42) 3277-1388. 

Onie."lltiru.-PR. 30 de junho de 2014. 
ROSANA APARECIDA ARAUJO CARI)()SO 

Pn:goeirn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

PREcl615?.JfE~~~'Ç~712014 
Procedimento Licita tório n• 113f20 14 

O Mwlicipio de Palmita1-PR. Estado do PIUalli com fun
damenlO oa Lei Feder>~ o• 10.520, de 17 de julho de 2002. aplio:ando
$C subsidiari::unente. no que couberem. u disposiç6es da Lei Federal 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993. com 3.ltenç0c:s posteriores, e 
dem.:Us nomw regulameotves aplicáveis i espécie. comunica que 
realizará llcitaçlo conforme as seguintes espceiticaçôe:s: 
OBJETO: AQUIS!ÇÃO DE UM VEICULO ZERQ K1LOMETRO. 
DE FABRICAÇAO NACIONAL. COMBUSTIVEL: DIESEL 
AJ:IOIMODELO: 2014/2014; COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS 
MINlM,~S: MOTOR 2.3;4 Cll.INDROS; TjtANSVERSAJ., POttN
CIA Mll:ilMA DE 125 CV, TORQ!Jl;: MIN!MO DE ~2.2 .A 1800 
RPM NUMERO DE MARCHAS: 5 A FRENTE E I A RE; TAN
QUE DE COMBUSTiVEL: 80 UTROS; PNEUS 205n5 Rl6 ES
TEPE LOCALtzADO FORA DA CARROCERIA. COMPRIMENTO 
DO VEiCULO (MM): 5.099, ALTURA DO VEICULO (MM): 2.400. 
CAPACIDADE DE CARGA KG: 1.620 ALTURA DENTRO DO 
COMPAj!.TIMENTO DE CARGA MiNIMA 1850 MM. DIREÇÃO 
HJDRAULICA. DESEMBAÇAJ)()R COM AR QUENTE. FAROIS 
COM REGULAGEM ELÉTRICA DE ALTURA. PORTA,LATERAL 
CORREDIÇA, ABERTURA DA PORTA TRASEIRA M!N!MA DE 
270", FREIOS A DISCO N,AS RODAS. FREIQS ABS. AJRBAG 
DUPLO GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 12 (DOZE) 
MESES. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICfPIO, 
COM RECURSOS, DO APSUS REPASSADO PELO ESTADO,DO 
PARANÁ ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CONFORME TERMO DE AD~ÃO FIRMADO <:;OM A SECRE
TARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANA. CONFORME 

Diário Oficial da União - Seção 3 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA QUE FAZ PARTE IN
TEGRANTE DO EDITAL. DATA DE ABERTURA: 17 de Julho de 
2014 u 09:00 horas CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Meoor Preço 
Global por Lo<c. VALOR GLOBAL: R.S 121.996.67 (Ccnlo e V1.111<: e 
Um Mil, NovecentoS e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete 
Ccntavo.s). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis no site 
www.palmital.pr.gov.br. também podendo ser retirados na sede da 
Prefeinua Municipal de Palmital, sito ã. Rua Moisês Lupion n• 1001 
- Cen<ro, em Palmiul- Paran.i. Fone: (42) 3657-1222, de segunda à 
sexta-feira. no hor.irio de expediente. 

PalmiuJ.PR. 30 de junho de 2014. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefeiro 

AVISOS DE PRORROG.~ÇÃO 
TO;\tAJ)A DE PREÇOS r-;• ll/2014 

Procedimento Licitatório n• 10512014 
O Município de Palmital-PR. Estado do Panná. eom fun

damento na Lei Federal o• 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alt.c:tações posteriores. e demais nonnu regulamentares aplicâveis à 
espkie, comunica que realizar:i liciuçio conforme :LS seguintes es
peciflc.tÇões: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME 
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA J• ETAPA 
DE PASSEIO NA AVENJDA DAS PALMEIRAS CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N" 1007.663.8912013 E PROPOSTA SI
CONV N• 06591112013. A ser uecutada de acordo com as es
pecificações e quantitativos constantes no memorial descritivo e pro-. 
jelOs anexo ao edital. DATA DE ABERTURA: 21 de Julho de 2014 
ás 09:00 horu CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Empn:imda Global -
Menor Preço Global VALOR MÁXIMO GLOBAL: R.S 433.738,59 

(Qu.atroceotos c Trinta e Três Mil Setecentos c Trinta c Oito Reais e 
Cinquenta e. Nove Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital. An<xos c Pas<a Técnica estio 
disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br, também podendo ser re
tirados na sede da Prefeitun Municipal de Palmital. sito à Rua Moi
sés Lupion o• 1001 - Cenlro, em Palmital- Parani. Fone: (42) 3657-
1222. de segunda i sexta-feira.. no borãrio de expediente. 

l'O~l~OA DE l'REÇOS N• 1312014 

Procedimento Licitat6rio n• I 0612014 
O Muaicípio de Palmitai-PR. Estado do Paraná com fun

damento na U i Federal n• 8.666, de 2 I de junho de 1993, com 
alterações posteriores. e demais normas regulamenLD.res aplicáveis à 
espécie. comunica que realizar.i licitaç3o conforme llS seguintes es
pecificações: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME 
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA 2• ETAPA 
DE PASSEIO NA AVENIDA DAS PAJ.MEJRAS CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N" 1007.660.2312013 E PROPOSTA SI
CONV N• 06602912013. A ser execuwb. de acordo com :1.S' cs
pecific:aç6es e quantitativos const2ntes no memorial descritivo e pro
jelOS anexo ao edi<al. DATA DE ABERTURA: 21 de Julho de 2014 
às I 5:00 boras 

CRITERIO DE JULGAMENTO: Ernpreiuda Global - Me
nor Preço Global VALOR MÁXIMO GLOBAL: RS 270.201.02 (Du
zentos e Setenta Mil. Ou.u:ntos e Um Reais e Dois Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital. Anexos e Pula Técnica cslio 
disponíveis no site www.palmital.pr.gov.br. wnbém podendo ser re
tirados na sede da ~feitura MW'Iicipal de Palmital, sito à Rua Moi
sés Lupion n• 1001 - Centro. em PalmibJ - Paran.:i. Fone: (42) 3657-
1222, de segunda 3 sexta-fein. no bor:irio de expediente. 

Palmit:U-PR. 11 de JUlho de 101-'. 
DARCI JOSE ZOLANDEK 

P~reitn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA.NAGUÁ 

AVISO DE A1.TERAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL :-;• 3312014 

Registro de Preços ~ 02212014 
A Prc:feirun do Município de P~-PR. através do seu 

Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto 54912013. alterado pelo 
Decreto 15791201-4, eomunia a todos os interessados que bouve 
alteraçlo oo edital de lieitaçlo do Preglo Presencial n• 03312014. 
Regisuo de Preços n• 02212014. A a.h.craçio cnc:ont:r3-se d.i$poní\lel 
no segujntc endereço: www.paranagua.pr.gov.br. Dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão &cr dirigidos ao Pregoeiro no seguinte 
endereço: Rua Júlia da CoSia, 322. Cenlro. P:uanagui/PR. 

ParJ.nagu:i.. 2~ de junho de :o 14 
RONALD SILVA GONÇALVES 

N' 124, quarta-feira, 2 de julho de 2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

EXTRATO DO CONTRATO :-;• 5~7-16712014 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICLPAL DE PARANAPOE
MA. CONTRATAI)(): CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. 
com sede na Cidade de PARANAVAÍ, Estado do (e) PA.R.ANÁ. na 
Rua Av. rio Grande do Norte, tOlO, centro, CEP 87.701..020, inscnta 
no CNPJIMF n• 07.477.430/0001-48. nem ato reprcsenu.c:b por seu 
JOSE MARIA FERNANDES, que !ambém subscreve. RG 3.389.939-
4 E CPF 837.684.409·15, residente e domiciliado em P3f3JU~ -
Par.uo>. OBJETO: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
COM LAVAGEM E UMPEZA DA PISTA COM 9.130,81 METROS 
E PINTURA DE UGAÇÀO COM RR - 2C COM 9.130,81 ME
TROS E REPER.FILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E RE
VESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINAJ)() A 
QUENTE (C.B.U.Q) - ESP. 3,00 CM, EM DIV~RSAS RUAS DO 
PERIMETRO URBANO DESTA CJDADE. VIGENCIA: A viginci> 
do Contrato terá d~~o de 250 (duzentos e cinquent:i) dias. o. conw 
da data. de sua assinatura. possibilitada sua prorrogação mediante 
aprovação da licitante quando da oc:orri:ncia de fato superveniente que: 
impeça. a consecuçio do objeto no pruzo acordado. 3.2 - O pruo par:J. 
cxeeuçio dos sc:rviços scni de 150 (cento e cinqucnta.) dias de acordo 
com o cronograma fisico financeiro, UUciada a contar d3 dam da 
expediçio da ordem de serviços. no qual a contratada obriga-se a 
entregar ao Contratante o objeto de.ne coonto. inteiramente con· 
cluido, ~ condições de accitaçlo c de utilizaçlo. VALOR: O valor a 
se pago pela exeeuç:io dos serviços prestados objeto destt. Coatnto, 
slo os constantes da planilha orçamentária. apresentada pela CON
TRATADA nos autos da presente Tomada de Preços e bomologad3 
pela CONTRATANTE, o qual Ul14liza o valor de R.S 251.395.35 
(duzentos e cinqueat::l e um mil e tr.eze.ntos e novenm. !- cinco rWs e 
trinta e cinco centavos). DOTAÇAO ORÇAME\'TARIA:: Os re· 
cursos financeiros para exec:uçâo dos Serviços ocorrerão por conlll do 
Munic:[pio. a conta da seguinre dot:3Ção: 
04.004.15.451.0014.1205.449051.0000 FONTE 3 Ji37 RED 108. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

EXTRATOS DE CONTR.~TOS 

Contrato n• 5312014. Contrlt:Lnte: PrcfeilW"3. do Municipio de Po
recaru. Contr3tada: A. Amanl Com. Dt Equip:unc:ntos de Escntório 
ME. ObjetO: Aquisiç:io de m~rial de consumo (móveis, eletrodo
mésticos e equipamentOs de informitica) para a Secret:uia de Edu
caçlo com recursos do Programa Educaç!o Inf11ntil Mi3.Dutcnç3.o. Va-
lor. R.S 9. 770,00 (lo<c 2). Do""-3o O~amcnbria: 
2.033.4490.52.00.00-161 S. Vigcncio: 06 meses. Assi!l.l!Ur.l: 
2410612014. 

Contrato n• 5412014. Contratmte: Prefeitura do Municipio de Po
recaN. Contrawl.a: liV'I'3tia G32Cb L.ub ME. Objeto: Aquislç:5o de 
material de consumo (móveis, eletrodomésticos e equipamentos de 
informâtica) p~ a Secretari1 de Eduuç.io com recursos do Program3 
Educoção lnfanúl Manu<cnção. V>lor. R.S 3.610,00 (lo« 1). Douç3o 
Orçamentiria.: 2.033.4490.52.00.00..16 15. Vigência: 06 meses. Assi
narura: 24/0612014. 

ContDto n• 551201-4. Contrat:1ntc: Prcfeirura do Municipio de Po
recatu. Contratada: Peras &. Rossi Ltda ME. Objeto: Aqwsição de 
material de conNmo (móveis, eletrodomésticos e equipamentos ~ 
infonnãtic3.) pat3 a Se~retaria de Edue3Çlo com recursos do Prognnu 
Educaç3o Infantil Manutenç3o. Valor: R.S «.800.00 (lote 3). Do""-ão 
Orç:3Jt\entária: 2.033.4490.52.00.00.1615. Vigéncis.: 06 meses. AsSl
narura: 24106/20 14. 

Contr:lto n• 5612014. Contnltantc: Prefeitura do Município de Po
rccaru. Contr'1U3Cia: Queiroz Poltronas ~aroétiC3S Ltd:l EPP. Objeto: 
Aquisição de nu1erial de consumo (móveis. eletrodomésticos e equi
pamentos de in!onnática) para a Secrcwia de Edueaçlo com rccW'$OS 
do Programa EduC3Ç!o Infantil M:mwenç5o. V:tlor: RS 9.440,00 (lore 
4). Douçilo Orçamcnbiri>: 2.033.4490.52.00.00-1615. Vig<ocia: 06 
meses. Assinatura: 24106/2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREG,\0 PRESENCIAL- SRP- :-;• 37/201~ 

O muniefpio de Qucrência do Norte. P:uaná. toma püblico 
que rulizará procedimento Uciutório na mod:tlidade Pregão Prl!scn
cial - SRP, da seguinte forma: Menor Prc:ço por Item, 
OBJETO: SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS. 
ABERTURA: 15 de julho de 2014 - 09:30 hor.u. 
LOCAL: S~a de licitações da Prefeitur.l Municipal. si~ .:1 RU.:l 
Waldt:mar dos Santos, 1197. centro, pelo fone 44-3462.1515. 

Qucrén.:iJ. do Non~;-PR. 27 de: Junho d'- ~•Jl4 

CARLOS BENVENUTTT 
Pr.:few.~ 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrõoieo http://ww'w.in.gov.bda.......,;,.;.tytmd, 
pelo eódigo 00032014070200546 

Oocwnento assin3do digiWmcnte conforme MP n• 2.200-2 de 24/08/2001. que instirui a 
lnfracstruNrl de Chaves Púb1ie.a.s Brasileira - ICP-Bras1l. 



PROCESSO LICITATORIO No 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial o0 011/2014 
ABERTURA: 15/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 15 de Julho do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei 0° 10.520/02 e Lei o0 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Carnes e Gás de Cozinho, para as Escolas Municipais, da seguinte forma: 

LOTE N°0l - : 
ITEM UNIDADE QTDADE MATERIAL 

01 UNID. 400 Und. as de Gás de Cozinha 
LOTEN°02 - · . 
ITEM UNIDADE QTDADE MATERIAL 

01 Kgs. 2.000 kgs. Carne Moída 
02 K2S. 1.600 K2S Carne sem Osso 

Obs.: Os itens acima especificados, serão entregues parceladamente, conforme solicitação, e, 
em local designada pela licitante. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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



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

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

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

ENVELOPE No. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5- DA PROPOSTA - ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
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HORARIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 



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

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

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

7 .1.4 - Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

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

7 .1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação exigidas no Edital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda plenamente ao Edital, 
seus anexos e ao valor estimado para contratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

9 - DO PAGAMENTO 

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

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0509.12306.0427-2021 - 33.90.30.0799 Secretaria Municipal de Educação 
0502.12361.0188 - 2015 - 33.90.30.0799 
0506.12361.0188- 2019 -33.90.30.0799 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais). 

11-DASPENALIDADES 

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

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

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

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



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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1- Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

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

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

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



Prefeitura Municipal de Nova Cantu .Jf~-~~~~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ;,~-- «.'<:-

CNPJ N.o 7~.845.394/0001 -03- Fone.(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~va Can\'V • 
E-matl: pmncantu@hotmall.com ou pmncantu@ig.com.br ~ 

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

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

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

15.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 



supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 30 de Junho de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

) 
I 
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Prefeitura Municipal de Nova C <>-~~---~~-

Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000~ Ca\\tv
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 2013. 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 011/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



<MODELO ANEXO ill) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 011/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca 'li~:_J6 - : 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 10~. - -· 

CNPJ N.• 7~.845.394/0001 -03- Fone.(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 "c; Cantv ·'V~ 
E-ma1l: pmncantu@hotmall.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 011/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014 

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

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

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

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

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: 87330-000 

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

<MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 01112014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 011/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 030/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 011/2014 

Objeto: Aquisição de Carnes e Gás de Cozinha. 

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

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

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO no 030/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Carne e Gás para Escolas Municipais e outros. 

VALOR ESTIMADO - R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: 16 I 06 I 2014 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: ;. ; ·zoA~ 

Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: _f~ I o .6 I 2o./t 

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


