
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 03112014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial D0 012/2014, para Contratação de Empresas de Serviços 
Funerários, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 
Irem Objeto Proponente Valor (R$) 

no 

01 Serviço Funerário completo Adulto, com FUNERÁRIA SANTO ANTONIO - Elicker Valor : 
fornecimento de Urna Linha popular, & Raymundo Ltda - ME R$-1.000,00 (Um Mil 
ornamentação, velas, castiçais e material CNPJ 04.510.840/0001-55 

Reais) descartável, medicamento - com serviço de 
preparação do corpo, com fornecimento de kit 
café; 

02 Serviço Funerário completo Infantil, com FUNERÁRIA SANTO ANTONIO - Elicker Valor: 
fornecimento de Urna Linha popular, & Raymundo Ltda - ME R$-400,00 (Quatrocentos 
ornamentação, velas, castiçais e material CNPJ 04.510.840/0001-55 

Reais) descartável, medicamento - com serviço de 
preparação do corpo, com fornecimento de kit 
café; 

03 Serviço de Translado (quilometragem FUNERÁRIA SANTO ANTONIO - Elicker Valor: 
percorrida) será considerado translado a & Raymundo Ltda- ME R$-1,50 (Um Real e 
quilometragem que exceder a distância de 20 CNPJ 04.510.840/0001-55 Cinquenta Centavos) I km, do Município de Nova Canto, Paraná. 

Km. 
04 Coroa de 90 em. Diâmetro, confeccionadas com FUNERÁRIA SANTO ANTONIO - Elicker Valor: 

flores para homenagem póstu~a, e faixa com & Raymundo Ltda - ME R$-150,00 (Cento e 
dizeres: HOMENAGEM POSTUMA DO CNPJ 04.510.840/0001-55 

Cinquenta Reais) MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Agosto de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 031/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 012/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 15 de Julho 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Julho de 2.014. 

ssessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

nPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 031/2014. 
Processo Licitatório n°. 012/2014. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 012/2014. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 012/2014 Serviços Funerários. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 18 de Julho de 2014. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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

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



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 031/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 012/2014 

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

LOTE N° 01 (ÚNICO)-

Item I Objeto Proponente Valor (R$) 
no 

01 I Serviço Funerário completo Adulto, com FUNERÁRIA SANTO ANTOI\10 - Elicker Valor: 
fornecimento de Urna Linha popular, & Raymundo Ltda - ME R$-1.000,00 (Um Mil ornamentação, velas, castiçais e material CNPJ 04.510.840/0001-55 I descartável, medicamento - com serviço de Reais) 
preparação do corpo, com fornecimento de kit 
café-

02 Serviço Funerário completo Infantil, com FUNERÁRL4. SAJ"'TO ANTONIO - Elicker Valor : 
fornecimento de Urna Linha popular, & Raymundo Ltda - ME R$-400,00 ornamentação, velas, castiçais e material CNPJ 04.510.840/0001-55 
descartável, medicamento - com serviço de (Quatrocentos Reais) 
preparação do corpo, com fornecimento de kit 
café· 

03 Serviço de Translado (quilometragem FUNERÁRL4. SANTO A.'IITONIO - Elicker Valor: 
percorrida) será considerado translado a & Raymundo Ltda - ME R$-1,50 (Um Real e quilometragem que exceder a distância de 20 CNPJ 04.510.840/0001-55 
km, do Município de Nova Cantu, Paraná. Cinquenta Centavos) I 

Km. 
04 I Coroa de 90 em. Diâmetro, confeccionadas com FUNERÁRIA SANTO ANTONIO - Elicker Valor: 

flores para homenagem póstuma, e faixa com & Raymundo Ltda -ME R$-150,00 (Cento e dizeres: HOMENAGEM PÓSTUMA DO CNPJ 04.510.840/0001-55 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR Cinquenta Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 15 de Julho de 2.014. 

Comissão de Licitações: 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 03112014 

PREGÃO, na forma presencial no 012/2014 
Às 10:00 hs (dez) horas do dia 15 de Julho de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa 
de Serviços Funerários, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 

_Qarticipante a empresa: 
EMPRESA /CNPJ 

FUNERARIA SANTO ANTONIO 
Elicker & Raymundo Ltda-ME 
CNPJ 04.510.840/0001-55 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 

1 01 d d d d . f enve ope conten o a proposta e preços, sen o a segmnte orma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
FUNERARIA SANTO ANTONIO - Lote Unico -
Elicker & Raymundo Ltda - ME Ítem 01 no valor de R$-1.000,00; 
CNPJ 04.510.840/0001-55 Ítem 02 no valor de R$-400,00; 

Ítem 03 no valor de R$-1,50 I km; 
Ítem 04 no valor de R$-150,00. 

Encerrada a fase de negoc1açao com a empresa vencedora, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no referido certame. 

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

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 
LOTE ÚNICO - Item 01 no Valor Total de R$-1.000,00, Ítem 02 no valor de R$-400,00, 
Ítem 03 no valor de R$-1,50/km e ítem 04 no valor de R$-150,00, a empresa: FUNERÁRIA 
SANTO ANTONIO - Elicker & Raymundo Ltda-ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 
04.510.840/0001-55. 

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



I 

FUNERÁRIA SANTO ANTON 
ELICKER & RA YMUNDO LTDA- ME 

CNPJ no 04.510.840/0001-55 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO -Nova Cantu - Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, I5 de Julho de 20I4. 

PROPOSTA DE PRECOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03I/20I4 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° OI2/2014 

Apresento para apreciação de Vs. S 0s., a proposta de preços referente à Contratação de Serviços 
Funerários, objeto do Edital de Pregão, na forma Presencial n° 012/20I4, conforme segue: 

ITEA1 MATERIAL QUANTIDADE UNITARIO TOTAL 
01 Serviço Funerário completo Adulto, com OI R$-I.OOO,OO R$-I.OOO,OO 

fornecimento de Urna Linha popular, 
ornamentação, velas, castiçais e material 
descartável, medicamento - com serviço de 
preparação do corpo, com fornecimento de 
kit café,· 

02 Serviço Funerário completo Infantil, com OI R$-400,00 R$-400,00 
fornecimento de Urna Linha popular, 
ornamentação, velas, castiçais e material 
descartável, medicamento - com serviço de 
preparação do corpo, com fornecimento de 
kit café; 

03 Serviço de Translado (quilometragem OI Km. R$-I, 50 R$-1,50/K.M 
percorrida) será considerado translado a 
quilometragem que exceder a distância de 20 
km, do Município de Nova Cantu, Paraná. 

04 Coroa de 90 em. Diâmetro, confeccionadas OI R$-I50,00 R$-I 50,00 
com flores para homenagem pósruma, e faixa 

I 
com dizeres: HOMENAGEM POSTUMA DO 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 

A Forma de pagamento é de IO dias, após execução/fornecimento dos serviços. 

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

FUNERA S O ANTONIO 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA - ME 



Ccrtitlao ~k!!ali' a ck Dc:-hno 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUICÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N" 205132014-88888840 
Nome ELICKER & RAYMUNDO L TOA- ME 
CNPJ· 04 510.840/0001-55 

Ressalvado o drreito de a Fazenda Nacronal cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabrlidade do sujeito passivo acima 
identificado que vrerem a ser apuradas. é certrfrcado que não constam 
pendêncras em seu nome relativas a contnbuições administradas pela 
Secretaria da Recerta Federal do Brasil (RFB) e a mscrições em Divtda 
Atrva da Unrão (OAU) 

Esta certidão, emitrda em nome da matnz e va lida para todas as suas 
flltars. refere-se exclusrvamente as contnburções prevrdenciarias e as 
contribuições devidas. por lei. a tercerros . mclusive as inscritas em 
DAU. não abrangendo os demars tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU , admrnrstradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacicnal (PGFN ). objeto de Certtdão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certrdão é valtda para as flnalrdades prevrstas no art. 47 da Lei n° 
8.2'12 de 24 oe JUlho de 1991 . exceto para 

-averbação de obra de construção civil no Registro de lmóvers; 
- reducão de capital socral . transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresana srmples . 
- barxa de firma rndrvrdual ou de empresario, conforme defin ido pelo 
art 931 da Ler n° 1 O 406. de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extm,:ão de enlrdade ou soc1edade empresana ou srmples 

A acertação desta certrdão esta condrcionada a finalidade para a qual 
foi emrtrda e a venfrcação de sua autentrcrdade na Internet, no 
endereço <http ·//www recerta . fazenda .gov. br> 

Certidão emitrda com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janerro de 201 O 

Emttrda em 22107/2014 
Valrda até 18/01 /2015 

Cert1dão emrtida gratuitamente 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 

http ://cnd.dHla jxe,·.go' .br1CWS/81N/cv,:s mv2.asp?COMS BlN/SlV/ Contexto CN... 22/07/2014 



6f7/2014 
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 hou\er qualquer di\ergência, pro~dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

04.510.840/0001-55 
't1ATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

B..ICKER& RAYMUNOO LTDA ·ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) -
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

20/06/2001 

96.03·3·99 ·Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJUR(DICA 

206·2 • SOCIBlADE EM PRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R VEREADOR FRANCISCO DE MORAES 

CEP 

87.330·000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÚMERO 

SN 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

COMPLEMENTO 

TERRa:> 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

:OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 07/07/2014 às 10:50:30 (data e hora de Brasília). 

I Voltar I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 
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FUNERÁRIA SANTO ANTO 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME 

CNPJ no 04.510.840/0001-55 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO- Nova Cantu- Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Julho de 2014. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 031/2014 
EDITAL DE PREGÃO, naforma Presencial n° 012/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 01212014, 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. 

Atenciosamente, 

(}:#----FUNERARIA SANTO ANTONIO 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA -ME 



FUNERÁRIA SANTO ANTON 
ELICKER & RA YMUNDO LTDA- ME 

CNPJ no 04.510.840/0001-55 
Rua Vereador Francisco de Moraes- CENTRO- Nova Cantu - Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Julho de 2014. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 031/2014 
EDITAL DE PREGÃO, naforma Presencial n° 012/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade -EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 01212014 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

FUNE/1!i!im :WTON/0 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA - ME 



FUNERÁRIA SANTO ANTON 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME 

CNPJ n° 04.510.840/0001-55 
Rua Vereador Francisco de Moraes - CENTRO- Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, naforma Presencial n° 012/2014 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Julho de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade -EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 012/2014 
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. 

Atenciosamente, 

~ ~ 
FUNERARIA SANTO ANTONIO 

ELJCKER & RAYMUNDO LTDA - ME 



FUNERÁRIA SANTO ANTO 
ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME 

CNPJ no 04.510.840/0001-55 
Rua Vereador Francisco de Moraes- CENTRO - Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 012/2014 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 15 de Julho de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- EDITAL DE PREGÃO, na forma Presencial n° 012/2014 
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. 

Atenciosamente, 

tU!/-
FUNERARIA SANTO ANTONIO 

ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME 



6f7/2014 

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

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

Nome: ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME 
CNPJ: 04.510.840/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-..er quaisquer dí\Adas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que \Aerem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\Ada Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\Adenciárias e as contribuições de\Adas, por lei, a terceiros, inclusi-..e as inscritas em Dí\Ada Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:05:47 do dia 07/07/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/01/2015. 
Código de controle da certidão: F3BO.D309.FA36.8704 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



6{7/2014 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0451084010001-55 
Razão Social: EUCKER E RAYMUNDO LTDA 
Endereço: R VER FRANCISCO DE MORAES SN I CENTRO I NOVA CANTU I 

PR I 87330-000 

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

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

Validade: 07/07/2014 a 05/08/2014 

Certificação Número: 2014070711073661812470 

Informação obtida em 07/07/2014, às 11 :07:36. 

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

https:/A.w.w.sifge.cai~.gov.br/En..,resa/Crf/Crf!FgeCFSII'l1lf"imirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 11292855&VARPessoa=11292855&VARUf=PR&VARinsc. . . 1/1 



6/7/2014 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Díl.ida Ativa Estadual '\. 0 ~A M ú IV 
q_' /0 

1.1...'./ ~ 

Estado do Paraná ~ FL. N.c.-2-::t-~~--- ~ 
Secretaria de Estado da Fazenda------~------~· ~ C/ ' <( 

Coordenação da Receita do Estado ~Vit C'::nw · 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 12026235-82 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.510.840/0001-55 

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre~..er e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que ~..enham a ser apurados, certificamos que, ~..erificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Simples verificação 

A autenticidade desta Certidão de~..erá ser confirmada \Aa Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 04/11/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 12026235-82 

Emitida Eletronicamente via Internet 
07/07/2014 ·11 :08:41 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https :/fv.t.N.N.ari nternet.pr .g ov.br /outros/_ d _neg ativa2.asp?eUser=&eCPF = &eCN PJ=04.510.840/0001-55&eCadicms=&eN umlmage=6ad369&eFinal idade=. .. 1/1 



?ODER JUDICIÁRIO 
JOSTir~A DO TF'..P.BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ELICKER & RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04 . 510.840/0001- 55 
Certidão n°: 50889487 / 2014 
Expedição : 07/07/2014, às 11:09:33 
Validade: 02/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que ELICKER & RAYMUNDO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.510.840/0001-55, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acr esce ntado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admin i strativa 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 s u a 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal h o na 
Internet (ht tp : I /www. tst. jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba l histas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória t r ansitada 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. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



617/2014 CalSIJta à Certidao Negaliw de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 000622012-14021840 
Nome: ELICKER & RA YMUNDO L TOA 
CNPJ: 04.510.840/0001 -55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscre'ver quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que \1erem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela 
~ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
.scrições em Dí\1da Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às 
contribuições pre\1denciárias e às contribuições de\1das, 
por lei, a terceiros, inclusi've às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre\1stas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- a'verbação de obra de construção ci\11 no Registro de 
lmó'veis; 

redução de capital social, transferência de controle de 
..;otas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária s imples; 
- baixa de firma indi\1dual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Ci'.ÃI, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01 , de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 23/08/2012. 
Válida até 19/02/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

http-Jfcnd.dataprfN.QCN.br/cws/cooteldo'crdlcnd.hlni 1/2 



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 LICITATÓRIC 
031/2014 
PREGÃO, na Forma Presencial o0 012/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Serviços Funerários, com translac 
outros, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 15 de Julh< 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Ca 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
PARANÁ, junto a Divisão de licitação, no horário das 9:00 às 1J 
Hs e das 14:00 às 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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EXTAATO 00 CONTRATO 11' 11112014-f'IIJ 

CONTRATANTE. I!IJNJCIPIO DE .1\JSSAAA E>tldo do P.W. com 
Mdo i A',..,;,to Princooa izll>ol, 320 . ..-.aio no CNPJ oob ri' 
75.78;.552/0001-20. 
COIITAATADA:~~L"I!Yo.IE.CH'Jrl'<ll972.7l'allle. 
OBJE70: ot:ra pn consiNÇio do ""' Quadra <:-.. com 
V0111irio IM<indo 25.80< J&n. no El<dJ lotiniôpal "'*> -
Soorts. 
FUNDAIIEIITO LEGAL: O corbJla -.e do pcocesso do liótafio 
TomadldtP-11'06/2014. 
VALOR: RS 508.655.o7 (quMonloo e,... mi lleÍSC<ft!OI e '*>QO- e 
CPXII'UI$ e 0\llrW I .Ute centJVCS). 

PRAZO·oe('""')meses. 
Ju$$at>-Pr. 30óe Junho de 2014. 

NOAC\1\ LUIZ PEREIRA VALENTtl! 
PREFEITO MUNICIPAL 

~cs~r,.t1"" 
IN.FIMc:r:!ut:.JbWII•:no~NI~ ~lll% 
f;~_;r.p.tlr 

CD' IT Q24?2·CliPJ 14.W.«WW!)I·i!O 

HOIIOLOGAÇlO 

Tomalado P~~ÇC> H'0712D14-PIIJ 

E>;lb!o o rnzo teallà ...... p;bb • 
HOIAOLOGAÇlO elo ~ -em opq;Q do otjet> (oln de 
""'!NI;Io • ~ do c:úçados ....... p;MmoaJac!as do .,..,qlo) • 
1Mr do ........ """""* OOENGE- COKSTR1./l'OAAOE 06RAS LTD.\ 
arn o-do RS lil.685,21 (- t..,.... •""" mi,........,. o 
o"""e<inco,..eW.t'""'*"""'). 

~- Ildo.hrl>o<t20U. 

rtnlJT1'11ANLJ\IC'tf'.\L.I)(.l\O\.\CA.."'\1 
tsUDODOPAI..\.'Ú. 

OO>Jt"n.;.tS......_.,.., 
......... .. JS.CfPr..lJtl.ollllt 

I'ICOC'-'...OUCITA'TÔIJOI<'tl'WltW 
rr.rru ou.ot.lo~·Mantu 
A.lltltl\'.A: JIIJIL.IIMtJA IKliJ.IUO:e:MJ .... 
0~~&~-. ,-.t:..Mo .. ,..,_, ..... ~ .. ""'raia•~-.,., 

,.,.,... .. u .. JLu/O• • .... u,., •• ,..~,."'*•~~·a. 
UJt41t"._,·~~S,.(,..._.._....~~~~~~· U:IU.~· 
\IAIOitL.A.NC'L41o.., .. ...,. lllj~oe~al.-I•'I..IM.k!l.il }ldoo•l"~'-' 
Wllll'lJ<iM.••~c.WIINci4ollrf(tt.libL,an~~~~~~~~lllr~Ddo:II<PJIM'~ 

1 . 0 ~ r;;oJuTeiSol. ... .~~ ('('f u;«:oi)"~* •-•~"l.wio> 
(\~Likl'fii"!!C6.Q~t.b!~~hf«{~~~·cdibl 

J - \tfl!l!h p!)lftl 

.P O,.l-. ....... "~ ..... ~·~··~ ... •-..n.,.f'N.Atul ~\.-.b"''lrii .. li:MiiJI:OOtMci.&.:GOk ltdOl!Dru. 

-!'"...,..!fór:tt"el" 
- r ... ~~~~""',.. '~'~··~ ... ---.. 

b~~ .. ~ft'IJIIcqoí .... --.~ ... ~~ .. s. .. 
~l..-'""'ta, l ~ldla.,.'l!.w;dt;l.a:rrtoUJlS!'•I4ll - lZ·IJeol t.-.!. 
~~"'* ...... 

Ann~A.,,~toAC\Oll,'i 

PHI'DTO)l\.\10h1._ 

I'REFEITUI\A MUNICIPAl. DE NO\'A CA.'IU 
!\ TAOO 00 PAll-u<A 
l ' ' JrfnJASJt.I.'OOO I.Ql 
""'Bolj,. !~ ·CEI'I7.l~ 
\Vl<;O DE UC!TAÇ}.O- PROCE.'$0 JJC!TATÓRIO ri Ol!'lOJ' 
PRE('JÁO,!afonra~n·olll2014-PM\.'( 
nsJ'ETO' ~de Sd\içol Flw;râ* COid ll'l!..Jado t OtlliDl taM:Jnnt 
•'f'I.'Ci(~tftltdiLal 

AAERnlRA: Â pmirda.õ IO:OO(dcllllamd.Jt>L\ JSdtJ\.IIbo del..OI -4, 1'11 

w..a K mm~ do hç.o MU111dJilll. em N'cm Canru, Puml. 
A. Puu. com inldro 1cor 00 I:.di.u.l. anwu. t imCIC!RIÇ&s podclo .. , 
.ol.clwloo"' PRIJUI1JRA MU~!CIPAL DE NOVA C.'-VIl)- PA.IL'-NÁ. 
1u,I01 Oil·tm llc Licir.aç~ nu OOririo cW ':00 b 11;00 tkc: du 14:00 l\ 
!i:OO i b.Tdtfunctfu: (.U)JS111l6'-l5:'·1!11-~~ix,.COI'Lbr 
"'o~\! Cun~u. Esudo t.lo Paranl 30 dt1unlltl dl.·lOI-l, 
' IRTO'< <\.\1\lN IO AGNOUN 
rtd'dto Mvuld?~l 

classidiário 
PREFEITURA DE SANTO !NA CIO 
R"" M111tclino Alves deAicàntara.ll3 

CNPJ 76.970J75/000I-46 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAl. REGISTRO DE PREÇOS ~~ 
03712014-PMSI 
Objeto: AquisiçOO Emuhlo asfaltiCll tipo R!. IC c RR I C. Dato 
1410712014. Abcnun 10:00 bs lnfonnoç6es complcmontaros c 
oqui<içio do EdiCII poder5o ser adquiridas no Setor dt 
l.icitJÇio da.P.M.S10 Início, Fone ( 044 ) 352.1212. 
Sto Início Pr. 30 de Junho de 2.014. 

CIRO YUJI KOOA 
Pregoeiro 

PREFEITURA DE SA!\TO INACIO 
Ru• Morcelino Alws de Alc:imar.,IJJ 

C\'PJ 76.970.37SIOOOI-46 
AVISO De LICITAÇÃO 

PREG.~O I'JU!SE~ClAL REGISTRO DE PREÇOS N" 
03612014-PMSI 
Objeto: AquisiçAo de G~ncros Alirncnticios, Materiais de 
Limp= c Gú. Dou 11/0712014. Abcrturo 10:00 hs 
lnformaça.:s c:cmplcrru:n!orcs e aquisiçilo do E<lital,podcrio ser 
•dquiri®s no Setor de Ucilnçjlo d4 P.M.S1o Início. Fonc ( 
044) 352.1222 . 
Sto Início Pr. 30 de Junho de 2.0 1~. 

CIRO YUJI KOOA 
Pr<gociro 

PafRITI.fRA IIIJtCUI/14 DE ALTO PAAAICA 

I!XTU.TO D! !DITA&.. D! uaTAÇio 
~~GJ.o PM.IO«:W.Wamt1• 
0&1!1'0: Cor*WÇto • cllrD .,.;tba<ll pn ,.....;ID dt ~ 
Ndiicol.cco~•~ 
MflfNRA: 061 1-t OI,.. dll2014.ál \0"00 horlll!, N Stlldr:llJcu;:Cn. 

Ol-"'-tn·01 -"'*""0.P'rtiQI:II.•G-~ CiMdO 
sor~ naU. ds ~ ... ., Pttp:lor) • b OJ:SO hCnt á) cia 
Udi)A'.odtl014 

C4pltóo E• podlrt .., r.ttac»,.., • so <11 ~. medllrU 
·~-ftcii:IOO.~ftO"*'CJeiU20.00(WU~Iolabrl· 
~w:rMfarMclóoi.N&odltGI P"*tt.n~doA<IOP..,.._ 
Sa:!tdtU::IIIç6M.MR.II..Ialic:IIA.~16-'1 -c.n.to.oupl60~" 
-l'A1- lt~2 -R.w'llllll17 

Mo PwwiL tsta~ do Pttant.lO oa~~o ~M2014. 

IOtTAL.DISOT'I,('.A 0 

APRUICTUL\DO M~"K'fi!IO DI MAIL\.CÁ.~ 41 SMni•N MIUiklpll• Catlt 
• UC1 • bllwril. * lbol'-ft., NO'Tli1CA. • ,.ted!Wt .._, ~'á..,.,. ..,~ 
........_,...._ ...... ._ .. -..~~~~~en.;•al.ti(WWria 

lfWIJlOU . - - ""' 
_ .. _ 

~·IMA.'f('~ AQC.O:OI a.c..,. ~ .waw.e 

~'Wf\ICA.\IIMtc) itw,V.U a.~-Jmút,ltdli; 

""""'-...<() ACWil< a.c&IL!t.~w..Wni 

rom:r ..... Ut U:·t.m laS...~l1».ffllto 

""'""""""'"' Gft...UJ) a.S...~111r.,.rtl:j 

MAt'Uif'ilíCO A2.Q:J a.S..Ac:ic+Ra.ts:.> 

P'ltUtrNUt.tUHICIJM ce s.ioiOI'Gf OOI't'.U 

o.tfiW""'~lOI 
ttac•t.otU(, ... :n 
~~•h.r.r ...... 

A\'\$00!L(IfAÇÀO 
~Oi Nr;<K•~ ,,. .: .. ;• 

~• aotflkO'~...,no ,~U~r><~~·.u~Cit ro 
.-.ctiiCIN ~-· utrttc.r~•..-tts•. ~ ,;I · """'J ... :n J.,_. fJt 
:m~,1 ~t~~-"XIC'ou-., t,._.r..,.MI~'t«J ~ \c~_,....: ·.t ...,.r!; C. 
llfiLHI.f*'I OO~~Ilt· I~'I'JII~Iflo~ ,., \C'III< JG:.o •lo.N !1 

Mt-fl.tCtlC:4.14.,......,.,..,1V•~•~•V'"1ll "'"' . u.mHM.$ \14 

';1•,·;~)j\lr.Nt'l'•1111• 
~w.~bla
,.&O..,..P<-~ '-f'M-'W .. Id "'o 

O portal odlarto.corn lançou o seu novo canal de empregos. Mais 
funcional e Intuitivo, nele vod 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. 

C.tle s Yo•hihhe S•ti)'••• 
Fuj ile .. ·• 
Oirc.1•1 de )hlcrlal t' f'l1ri•hie 
Prcsidnlt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 'iOVA CA.'iTU 
E>"TAOOOO PAII.A'IÁ 
OIPJ ri' 17.1-!SJ~'OOOI-Ol 
R"'IIIIW.&l - fl'P~)_IJO.lii.O 

ATOA\~SOOE UCITACÁO - PROClSSO UCITAlÓIUO e"Olll101J 
PRfGÀO.lll F.,., ,_lo'OII~OI'- P\1'\C 
OBJl:.1'0: ~--» de: l•tu {caf'lk'. psJ pata '1Cf\111b ü.:ow t QI.:U~ 

""'"'""' """~"IQÇÕOO"" cdiW. ABEKTURA: À IJMir .,_ 09:00 l""'<l Horu do DTA IS de liA.> dr: l.nJJ. 
nosmdo:-doP:>çoMIIIicipol.cni,;O»C...._P:vllll. 
A PaN com iallW ttar W ~ IDt.~ < infoJnniJ\.00 ~lo :i~~: 
;obciodot "'PllEFElTUII.A \IUNICIJ'Al DE XOVA t'A'111 • MII.A '1.\. 
)""" L1Xf!Jio do t.ic!ooçio. M h<rillo o!lt 9:00 ls 1!1l0 11" .U. IHIO b 
11:110Hs. Tclel"ooe4u-t4-l)lll11l63- '527·\l~l J"''.n<IM/~.<0<111< 
~01~C>n01. Esl>dodo PIQni.JOdol""""clt !014 
AIRTO~ A>l'fONTOA(i'IOUN 
1<tfri10M""Icipal 

CQMARCA DE ,!IAR/ALYA E$TAp ODQI'AMNÁ 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
Or.Hid>tl Ab8irJ Nag/1) Nemo --Cft''TIQ!I)t.;:d 

tDITAL 

MICJ(f,l, AlllUO NA(IUl l'•õJo:J.IE. OílcW k.P
ndor da CcMIIruck ~"' Estrdo do Pft."'i. 
.. r....,.dal.ci.nc. 

fAZ $A8llque.~IOifUC»-:Coi 
NQMiâ p~lo Credof ~ RA}Iõ.CO II.ADESCO S:A .. eato M6r a~ Cid.alk 
de ONt. VIII \' ... • CoNttt dt O.CO.SP .. IIOf t«me& da Lei., fb. 
MIMADO a ,;aq-weca DCJV SElVl(X) DE 1Wilsncl DE n.cÓ\ctS. .;10 l 
Rua w.biqJa Lvb, 1156. s.1u 114/IU-. Edirac:W (cnDO CCIIIICrt:.i. ~tem 
CWid&: M WaNhrPr .. o~ r~ HILDO ll:COU. I*» d'cQIK • 

=1,~00=1.'!,~,;:-~cf~ 
,.. •• u.no.JMo 112.- b;ioto ~ IID6ft;Jprrm • u lquN<I.•• 
.,.., ...... ,..._-.. ,.,.,.,,,.... Jo<kbrlAW!io~ 

NCD,odlaitàc..-..• 

Ottre.tdol-..udldt•*'-'11· 

~7~2~jlc)-d<211"-

r~~-: 

I 
REGISTRO DE I OIÓVE'i"~ I 
Sll;J,J JlW.io Jlc;"J .I{.,, 

O""IC.wo\, ~\· .. ••• • ..:.>4 I 
~~~.!::'!!.'''::: :.. '!...:"::~·~ 

Classificados 

N~o procure. encontre. r:Jr3~ 
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I Marechal Cândido J DOCUMENTO CERTIFICADO 

R$ 120,00 - 6111212014 

I Mariluz 

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

Licitação: Tomada de Preços 00412012 
Contratante: Município De Mariluz. 
Contratada: C.R. Maninez & Cia Lida. 
Objeto do Contrato: Construção de Quadra Poliesportiva no Jardim Bonfim 
Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigencia 
Nova data término: 3111212014 
Mariluz, 23 de junho 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 11 de julho de 2014, na Rua Vereador João Fuzetti n• 
800 em Marumbi, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 
VEÍCULO OKM, TIPO V AN OU MINIBUS COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL DIESEL, 
MOTOR COM NO MÍNlMO 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 Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 27 
de junho de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão 
de Licitação no endereço acima mencionado - Telefone 
(4334411212), fax 4334411212 
"e-mail" pmmbirir1rrâmarumbi.com.br. 

Marlon Castro Pavesi Pini 
Prefeito Municipal 

Marumb~ 30 de junho de 2014. 

I Morretes 

R$ 192,00-60853/2014 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 6912014 PREGÃO PRESENCIAL N' 
42/2014 SISTEMA REGISTRO DE PREÇO AVISO DE LICITAÇÃO A Equipe 
de Apoio e o Pregoeiro do Município de Morretes toma público que fará realizar 
às 10hrs do dia 14 de Julho de 2014, na Prefeitura Municieal de Morretes, sito 
a Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes, Paraná. PREGAO PRESENCIAL, 

I Nova América da CoUna 

SUMULA DE PEDIDO DE L!CENCA PREVIA 

PREFEITRA MUNICUIPAL DE NOVA AMERJCA DA COLINA- Proprietário, 
toma publico que requereu ao IAP, Licença Previa, para o Parcelamento de Solo 
Urbano/Loteamento a ser implantado no Lote C-5 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• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

R$ 48,00 • 61217/2014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LJCITATÓRJO n' 029/2014 
LEILÃO N' 00112014- PMNC 
##TEX OBJETO: Alienação de bens móveis (veículos, ônibus) inservíveis ao 
Município de Nova Cantu, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 21 de Julho de 2.0 14, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, onexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, j unto 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 - prnncantu@ig.coru.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 Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

RS 120,00 • 61286/2014 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRJO n• 030/2014 
PREGÃO, na Forma Presencial n• 01112014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Itens (carne, gas) para Merenda Escolar e outros, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À panir 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 Edital, 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 c das 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefo nei 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - prnncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu. Estado do Paraná, 30 de Junho de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 6128812014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU T 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRJO n' 03112014 
PREGÃO, na Forma Presencial n°012/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Serviços Funerários, com translado e outros, 
conforme especificações em edital. 
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ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 15 delulho de 2.014, na sala 
de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações 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, Est3do do Paraná, 30 de Junho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
## Prefeito Municipal 

R$ 120,00-6128912014 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICIIAÇXU 
PREGÃO PRESENCIAL N' 3~12014 - SBP 
Objeto: Aquisição de um vdculo zero km (van), para a Secretaria Municipal 
de Saúde. 
Tipo Menor preço, por item. 
Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30m.in do dia 16/07/2014. 
Inicio do Pregão: Dia 16/07/2014, às 14:00 horas. 
Preço Máximo: RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
Ipfqmnç§'$ Cpmplrmrghur poderão ser obtidas em horário de expediente na 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Wal.fredo Bittencourt de 
Moraes n• 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por Email: !jcjtacooilim<b m gov br. 
Si te wv.rw os h pr goy br 
Nova Santa Bárbara, 0110712014. 
Eduardo Montanber de Souza 
Pregoeiro 
Portaria n• 056120 li 

I Paiçandu 

AVISO DE LICITAÇAO 
PREGAO PRESENCIAL N•. 060/2014 

M ENOR PREÇO 

R$ 96,00-6149512014 

OBJETO: Aquislçao de Mobiliário referente plano articulado e termo de 
compromisso n• 9695/2013 - processo n• 23400005579201321 
convênio n• 830386/2007 destinado a atender a Super Creche, visando 
suprir as necessidades da Secretária Municipal de Educaçlo. 

I 

ABERTURA: Às 14:30 (quatorze e trinta) horas do dia 16 de julho de 
2014, na Sala de Licitações, situada na Prefeitura Municipal de 
Paiçandu 

Maiores Informações e cópias do Edital, poderllo ser obtidas no 
Departamento de Licitações, no horário de expediente, de Segunda a 
Sexta-feira, entre ás 08:30 às 17:00 horas. Fone: 44.3244.0411. 

Paiçandu (PR) 01 de julho de 2014. 
Tarclslo Marques dos Rets 
Prefeito Municipal 

R$144,00 -61520/2014 

Palmital 

A\(ISQ QE b!C!TACÃO 
PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA 

TOMADA DE PREÇOS n• 01212014 
Procedimento Llcitatórlo n•10512014 

O Município de Palmitai-PR, Estado do Parané com fundamento na Lei Fede ral 
n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitaçao conforme 
as seguintes especificações: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA 
GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA 1" ETAPA DE PASSEIO NA AVENIDA DAS 
PALMEIRAS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N' 1007.663.89/2013 
E PROPOSTA SICONV N' 065911/2013. A s ' ' ' ' 

AVISO DE LJCJTACÃO ~ j 
PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA ~-- -- •-;;.-

TOMADA DE PREÇOS n• 013/2014 • • • • • ~ 
Procedimento Licitatório n• 106/2014 • ~ n\V ' 

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na 'b!t "'"' 
Federal n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, 
e demais normas regulamentares aplicáve is à espécie, comunica que 
realizará licitação conforme as seguintes especificações: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE 
EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA 2" ETAPA DE PASSEIO 
NA AVENIDA DAS PALMEIRAS CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE N°1007.660.23/2013 E PROPOSTASICONV N• 066029/2013. 
A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos 
constantes no memorial descritivo e projetos anexo ao edital. 
DATA DE ABERTURA: 21 de Julho de 2014 ás 15:00 horas 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Empreitada Global - Menor Preço Global 
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 270.201,02 (Duzentos e Setenta Mil, 
Duzentos e Um Reais e Dois Centavos). 
INFORMAÇÕES: O Edital, Anexos e Pasta Técnica estao disponíveis 
no s ite www.pa!mital pr gov.br, também podendo ser retirados na sede 
da Prefeitura Municipal de Palmita!, sito à Rua Moisés Lupion n• 1001 -
Centro, em Pa!mita! - Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta
feira, no horário de expediente. 

Palmita!IPR, 01 de Julho de 2014. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefeito Municipal 

I Paranapoema 

RS 192,00 - 6163712014 

EXTRATO CONTRATO N' 532-172/2014 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, com sede 
na Cidade de PARANAVAi, Estado do( e) PARANÁ, na Rua Av. rio Grande do 
Norte, 1010, centro, CEP 87.701-020, inscrita no CNPJIMF n• 07.477.430/0001-
48, neste ato representada por seu JOSE MARIA FERNANDES, que também 
subscreve, RG 3.389.939-4 E CPF 837.684.409-15. residente e domiciliado em 
Paranavai- Paraná. 
OBJETO: EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM 
LAVAGEM E LIMPEZA DA PISTA COM !2.909,96 METROS E 
PINTURA DE UGAÇÃO COM RR - 2C COM 12.909,96 METROS 
E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,0 CM COM 305,49 TON 
E REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (C.B.u.q)- ESP. 3,00 CM 916,46 TON, EM DIVERSAS RUAS DO 
PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE. 
VIGÊNCIA: A vigência do Contrato ter:i durnçiio de 250 (duzentos e cinquenta) 
dias, a contar da data de sua assinatura, possibilitada sua prorrogação mediante 
aprovação da licitante quando da ocorrencia de fato superveniente que impeça a 
consecução do objeto no prazo acordado. 

3.Z- O prazo para execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias de 
acordo com o cronograma fisico financeiro, iniciada a contar da data da expedição 
da ordem de serviços, no qual a contratada obriga-se o entregar ao Contratante 
o objeto deste contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de 

utilização. 

VALOR: O valor a se pago pela execução dos serviços prestados objeto 
deste Contrato, são os constantes da planilha orçamentária apresentada pela 
CONTRATADA nos autos da presente Tomada de Preços e homologada pela 
CONTRATANTE, o qual tota1iza o valor de RS 289.585,19 (duzentos e oitenta e 
nove mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos). 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para execução 
dos Serviços ocorrerão por conta do Municlpio, a conta da seguinte douçio: 
Paranapoema, 26 de Junho de 2014. 04.004.15.451.0014.1208.449051.0000 
FONTE31737 RED. 112 - LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
Prefeita Municipal - CONTRATANTE 

R$ 288,00- 60823/2014 

~TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICI
TATÓRIO 

A prefeita Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NA VARRO, no wo das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 

ores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
as especificações e quantitativos constant 
projetos anexo ao edital. DOCUMENTO CERTIFICADO 

.icitação neste termo: 
DATA DE ABERTURA: 21 de Julho de 2014 às 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Empreitada Glo 
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 433.738,59 (C 
Setecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e 
INFORMAÇÕES: O Edital, Anexos e Pasta T 
www palmito! pr.goy br, também podendo ser r 
Municipal de Palmita!, sito à Rua Moisés Lupiol 
- Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segund 
expediente. 

P: 
DARCI JOSÉ ZOLAI 

Prefeito Municip 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
297232914 

Documento emitido em 07/0712014 11:23:07. 

>REÇO 
4 
ÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLT!CO COM 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços ,TA coM 9.563,41 METRos E PINTURA DE 
N° 92381 02/07/20141 PÁG. 29 9.563,41 METROS E REPERFILAMENTO EM 

. . STIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 
PBl8 118~'8 eule~s::J~:::Ó~sts rn q) - ESP. 3,00 CM, EM DIVERSAS RUAS DO 

~mprensaof'lÇ,[!Í,f!!,S?_V" --· - - ----CIDADE. 
R$ 192,00 - 6161312014 Fornecedor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO 
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PREGÃO PRESU:CIAL ~ ll/2014 - PMNC 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 03012014 
OBJETO: Aquisiçlo de Ju:os (carne, g3S) para Merenda Escolu e 
outros. conforme cspcc:ifica.ções em edital. 
ABERTURA: À partir d.u 09:00 (nove) Horas do DIA IS de Julho de 
2.014. na n ta de reuniaes do P3ço Municipal, em Nova Cantu. 
Paraná. 

A Puta com inteiro teor do EdittJ.. aoe.xos c informações 
poderàl:l ser solicita4os oa PREFEITURA MUN!Cil'AL DE NOVA 
CANTU - PARANA, jwuo a Divisão de UcilaÇio. no bocirio d.u 
9:00 is 11:00 Hs e d.u 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 • 3527-1281 - pmneanru@ig.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL!'' 12/2014- PMNC 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 03112014 
OBJETO: Aquisiçlo de Scrviyos FWleri.rios, com translado e ouuos, 
confonne etpcç-ific3.Ções em edital. 
ABERlVRA: A p>rtir d.u 10:00 (dez) Horas do DIA 15 de Julbo de 
2.014, ns ul3 de rtuni~s do P:sço Munic:ip:tJ, em Nova Cantu. 
Paranã. 

A Pa.sta com inteiro teor do Edita.J, anexos e informações 

t~~ '-"P~~toju':,';,P~~~~ :.1=:~ fo";Jo
0

: 
9;00 is 11 :00 Hs e d.u 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363. 3527-1281 - pmncauru@ig.com.br 

N~Jv:l Canlu·PR. JO de juntK, de: ~O I-i . 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

t>ref~•lt' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

EXTRATO DE TERMO "DITIVO 

CONTRATANTE: MUNJCiPIO DE ORTIGUEI.RA. CONTRATA
DA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTltUÇÕES LTDA 3' 
ndltivo ao Conlr.lto 107113. Tomada. de Preços o• 002'13. Objeto: a 
reduçio/supresslo/glosa previStO n.:t. cláusula segunda. do contrato 
confonnc: segue: O qwtntiutivo licitado previsto de 135 unid:tdes no 
item 7.4 mencionado na planilha de serviç.os. wim foi re3lizado 1 

supres!:lo para 90 unidades com valor lOtai de RS 3.260,70. logo o 
quantitativo glosado é de 4S unidades com o valor total de 1.630.35. 
Considuando o valor tocai do eonln\to 107113 de R.S 203.986.92, 
após este aju.swnento o mesmo pusa ter o valor total n!Al de RS 
202.356,57. Data de Assinatura: 25103n.OI4. Prazo de: VigCncia e 
Execução: 01/0712014. 

~\'ISO DE LJCITAÇÁO 
PREGAO PRESENCIAL N' 81/20U 

(Menor preço por item) 
Objeto: o Regosuo de Preços para bola. rode, bomba de cncber bola. 
jogo de damas, corda de pular, fantoches e afins, bem como. flawa., 
violão etc, pua utihzaçio da Secretaria Munic:ip:ll de Açio S0c:i11 
CRAS. 
Realização: eLa 17/07n.OI4 âs 15;30 hor.ts. 
Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consuJta. gnruitamenr.c, 
na sede da prefeituro..http://portal.o rtigueira.pr.gov.brllicitacao. Maio
res infonnações pelo telefone (42) 3277-1388. 

Onigutira-PR. 30 de. junho de ~014. 
ROSANA APARECIDA ARAUJO CARDOSO 

Prciotira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

PREcl'ciS:>~E~~IJt~~~7/2014 
Procedimento Licitat6rio o• 11312014 

O Município de Palmital-PR. Estado do Paraná com fUn
damento na Lei Fedenl n• I 0.520, de 17 de Julho de 2002. aplicando
se subsidiariamente. no que couberem, u disposições da Lc1 Federal 
n• 8.666, de 21 de juo.bo de 1993, com 3.1tcDÇôes posteriores, e 
demais normas: regulameowes 3pliciveis à espCcie. comunica que 
realizar.i licitaÇio CO!!forme as seguinr.cs apcciftcaç6es: 
OBJETO: AQUlS[ÇAO DE UM VEiCULO ZERO KILOMETltO. 
DE FABRICAÇAO NACIONAL. COMBUSTIVEL: DIESEL 
.-\NO/MODELO: 201412014; COR BRANCA. CARACTERÍSTIC.AS 
MINIM(.S: MOTOR 2.3;4 CILINDROS; TRANSVERSAL. POTEN
C!A M~ DE 125 CV. TORQ\Je MIN!MO DE 32.2 .A 1800 
RPM NUMERO DE ~CHAS: 5 A FRENTE E I A RE; TAN· 
QUE DE COMBUSTIVEL: 80 LITROS: PNEUS 205n5 Rl6 ES
TEPE LOCALIZADO FORA DA CAIUlOCERIA. COMPRIMENTO 
DO VEiCULO (MM): 5.099. ALTURA DO VEiCULO (MM): 2.400. 
CAPAC!DADE DE CARGA KG: 1.620 ALlVRA DENTRO DO 
COMPAj!.T!MENTO DE CARGA MiNJMA 1850 MM. DIREÇÃO 
HIDRAULICA, DESEMJlAÇ..núR COM AR QUENTE, FAROIS 
COM REGULAGEM ELETRICA DE ALlVRA. PORTA.LATERAL 
CORREDIÇA, ABERTURA DA PORTA TRASEIRA MINIMA DE 
270' . FREIOS A DISCO N.AS RO DAS, FREIOS ABS. AIRBAG 
DUPLO GARANTIA DE FABRICA DE NO MíNIMO 12 (DQZE) 
MESES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPJO, 
COM RJ;CURSOS DO APSUS REPASSADO PELO ESTADO DO 
PARANA ATltAvEs DA SECRETARIA MUN!Cil'AL DE SAÚDE 
CONFORME TERMO DE ADE!iÃO F1RMADO ÇOM A SECRE
TARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PARANA. CONFORME 

Diário Oficial da União - Seção 3 

ANEXO I - TERMO DE REfERtNCIA QUE FAZ PARTE IN
TEGRANTE DO EDITAL. DATA DE ABERTURA: 17 de Julho de 
2014 is 09:00 boras CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço 
Global por Lote. VALOR GLOBAL: R.S 121.996.67 (Cento e Vtnt< e 
Um Mil, Novecentas e Novetlta e Seis Reais e Sessenta e Sete 
Cc:nta\IOS). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estio disponíveis no sitc: 
www.palmital.pr.gov.br. também podendo ser retirados na sede da 
PrefeiUltl Municipal de Palmita.J, sito à Rua MoisCs lupion n• I 00 I 
- Ccnuo. em Palmit.al - Paraná. Fone: (42) 3657-1222. de segunda à 
sexta-feira. no horário de ex~dicott. 

Palmiul-PR. 30 de junh\' d~ 2014. 
DARCI JOSE ZOLANDEK 

Prcfcitn 

AVISOS DE PRORROG.~ÇÃO 
TmlADA DE PREÇOS N" 12/2014 

Procedimento Lieit.atório n' 10512014 
O Município de Palmita.J· PR. Estado do Parani com fun

damento na Lei Fc:denl n• 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alteraç6es posteriores. e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. comunic:s. que rea.linri licitaÇão conforme as seguintes es· 
pecific.aç6es: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME 
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA I' ETAPA 
DE PASSEIO NA AVEN!DA DAS PALMEIRAS CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N' 1007.663.8912013 E PROPOSTA SI· 
CONV ~ 0659J11201l. A ser cxc:cuwb de 3cordo com as es
pecificações e quantitativos constantes DO memorial descritivo c pro
jetos anexo ao edital. DATA DE ABERTURA: 21 de Julho de 2014 
às 09:00 horas CRITERIO DE JULGAMENTO: Emproitada Global • 
Menor Preço Global VALOR MÁXIMO GLOBAL: RS 433.738,59 

(Quatrocentos c Trinta e TrêJ Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e 
Cinquenta e No\'e Cent.avos). 

INFORMAÇÕES: O Edital. Anexos e Pas<a Técnica estio 
disponíveis no site WVt~W,palmital.pr.gov.br, 1.1mbém podendo ser re
tirados na sede da ~feirura Municipal de Palmital, silO i Rua Moi
sés Lupion n• 1001 - Ce.atro. em Pa.lmital· Paraná. Fone: (42) 36S7-
ll22, de segunda i scxta-ofcin. no borãrio de expc:dicnre. 

TO;\I.'o.DA DE PREÇOS N' 1312014 

Procedimento Licitatório n• 106n.Ol4 
O Município de Palmita.J-PR. Estado do Paraná com fun

damento na Lei Fedc.ral n• 8.666, de 21 dt jwlho de 1993, com 
alterações posteriores. c demais normas rcgulamenwes aplicãveis à 
esptcie. comunica que reali.zar:i licitaçã.o conforme 3S seguintes es· 
pecifieações: 

OBJETO: CONTRATAÇÁO DE EMPRESA EM REGIME 
DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA 2' ETAPA 
DE PASSEIO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N' 1007.660.23/2013 E PROPOSTA Sl
CONV N• 06602912013. A ser executada de acordo com 3S es
pecifica.ções e quantitativos constantes no memorial descritivo e pro
jetos onexo ao ediw. DATA DE ABERTURA: 21 de Julbo de 2014 
is 15:00 bocas 

CRITÉ.RIO DE JULGAMENTO: Emproiuda Global • Me
nor Preço Global VALOR MÁXIMO GLOBAL: R.S 270.201,02 (Du
zentos c Setenta Mil, Duzentos c Um Reais e Dois Centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital, Anexos c Puta Técnica estão 
disponíveis no sitc: wv.w.palmit.al.pr.gov.br, tamMm podendo ser rc
tindos na sede da Prefeitura Municipal de Pa.lmitaJ, sito à Rua Moi
sés Lupion n• 1001 ·Centro, em Palmita.l- Panná, Fone: (42) 3657-
1222, de s.cgunda à sexta-fei.r2. no bonirio de expediente. 

P>l.m!t:>I-PR. I' de Julbo de 1014. 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prefcitn 

PREFEITURA MUN1CIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO OF: AI.TJ:RAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 3312014 

Regosuo de Preços N' 02212014 
A Prefeitura do Município de P~-PR, 3ttavés do seu 

Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto 5•912013. altem!o pelo 
Decreto 1579120 14, comunic3. ~ rodos os interessados que houve 
alteração no edital de lic:itaçlo do Preglo Presencial n• 03312014. 
Registro de Preços n• 02212014. A 3..1t.c:r.t.ç3o encontta·se disponível 
no seguinte endereço: www.paranagua.pr.gov.br. Dúvidas e pedidos 
de escl31ecimentos deverio ser dirigidos llO Pres:ociro no seguinte 
endereço: Rua Jlllia da Costa, 322, Cen<ro. Paranagui/PR. 

Parl.ltagui. 26 dt JUnho dt 1014 
RONALD SIT.VA GONÇALVES 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 

EXTRATO DO CONTRATO N" 5!7-167/201< 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAl. DE PARANAPOE
MA. CONTRATADO: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA. 
com sede. n3 Cidade de PARANAVAi. Esuclo do (e) PARANÁ, n.:1. 
Rua Av. rio Grande do Norte, JOIO, centro, CEP 87.701-020. tnscri~ 
no CNPJIMF n• 07.477.430/0001--48. nc:su: ato reprc:senwb por seu 
JOSE MARIA FERNANDES, que wnbém subscreve. RG 3.389.939-
4 E CPF 837.6&4.409·l5. residente e domiciliado em P:m.n:avai -
Parani OBJETO: EXECUÇÃO RECAPEAMEl\'TO ASFÁLTICO 
COM LAVAGEM E LIMJ'EZA DA PISTA COM 9.130.81 METltOS 
E PINlVRA DE LIGAÇÃO COM RR • 2C COM 9.130,81 ME
TROS E REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q ESP. 1,00 CM E RE
VESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUE)'ITE (C.B.U.Q) • ESP. 3,00 CM, EM DIVERSAS RUAS DO 
PERlMETRO URBANO DESTA C!DADE. VIGENCIA: A vigénm 
do Contrato tc:ri dur;)ç3o de 250 (duzentos e cinqucnta) dias. :. contar 
da daLI de sua assinatura. possibilil.ld3 sua prorrogaçlo mediante 
aprovaçlo da licitante quando da oconincia de fato supcrvenientt que 
impeça 1 consecução do objeto no pr:u.o acordado. 3.2 - O prazo para 
execuçlo dos serviços scri de 150 (cento e c.inqucnta) dias de. acordo 
com o cronograma físico tina.oceiro, iniciada a contar d:t cbt.a da 
expediçlo da ordem de $c:rviços, no quaJ a conuatnd4 obrig3·se a 
entregar ao Contratante o objeto deste cont:rato, inteiramente con
cluído, em condições de aceitaçlo e de utili:zaçlo. VALOR: O v.a.lor a 
se pago pela execuçlo dos serviços prestados objeta dene Contrato. 
slo os constantes da planilha orçamcntMia apresentada pel3 CON· 
TRATADA nos autos da presente Tomada de Preços e homolog3d3. 
pela CONTRATANTE. o qual towiza o valor de R.S 251.395.35 
(duzentos e einquenu e um mil e trezentos e novcnu e cinco reais c 
aint.a. e ei.oco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:: Os re
cursos fina.cceiros para exeeuçAo dos Serviços ocorreria por conb do 
Mun.icípio. a conu. da segujnte dotação: 
04.004.15.451.0014.120S.4490SI.OOOO FONTE 31737 RED. 108. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

Contr'.3to n• 5312014. Contrat:lntc:: Prefcirun. do Municipio de Po
recaru. Contr.lta.cb: A. Anural Com. De Equip:unentos de Escntório 
ME. Objeto: Aqu.isiç!o de. m3.tcri3.1 de consumo (môveis, eletrodo
mésticos e equipamentOs de informática) para a. Secrewi.:l de Edu
caç!o com rc:cunos do Prognuna Educação lnf:1ntil Manutcnçào. Vl-
lor: RS 9.770,00 (lote 2). Dotação Orç3mcntiria: 
2.033.4490.S2.00.00..161S. VigCncia: 06 mi!.Scs. Assin:uun: 
24106/201 • . 

Con0'3to o• 5412014. Contnante: Prefeitura do Municipao de Po
rcc:aru. Contr.lcub.: LiV1'3ri:s. G'3.2Cb Lu:b ME. Objete: Aquasaç3.o de 
nweri.al de consumo (móveis, clctrodomC:Sticos c: equip1mcntos de 
i.nfonn.itica) para :1 Sccrcwitt de: Educaç.lo com recursos do Progr.una 
Educaçiio Infantil M.nutenç!o. Volor. RS 3.610,00 (lote 1). Do!.lçlo 
Orçamentária: 2.033.4490.S2.00.00-1615. Vigência: 06 meses. Assi
oorura: 24/0612014. 

Contr.llO n• 5512014. Concnuntc: Prefcit.'Un. do Município de Po
rCC3ru. Contrawb: Pers.s &. Rossi Ltcb ME. Objeto: Aquisiçlo dt 
material de eonswno (móveis, eletrodomésticos c equipamentos de: 
informática) par.t. a Secretaria de Educação com recursos do Progr.una 
Educaçlo Infantil Maoutcnç!o. Valor. R.S 44.800.00 (lote 3). Do<açiio 
0rç3Jnent:iria: 2.033.4490.52.00.00-1615. Vigência.: 06 meses. Assi
norura: 2410612014. 

Contr'3tO n• S6nOJ4. Contraunte: Prefeitura do Município de Po
recatu. Contrat:lda: Queiroz Poluo03S Magnetic3S Lrd3 EPP. Objeto: 
Aquisiçio de material de consumo (môvcis. eleuodoméujco$ e cqui
p3mentos de inform:itic3) pua a Seçrcwia de Educ3.Çlo com recursos 
do Proanm• Educoç!o lnf:~ntil Manutençõo. \/olor. R.S 9 ... 0,00 (lote 
•1. DolaÇio 0tç2mencirio: 2.0JJ.4490.52.00.00.1615. V.a<oeia: 06 
meses. ASSinaiW"2: 2410612014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

AVISO DE PRORROGAÇ.i.O 
PREG,\0 PRESE!'CIAL • SRP- N" ~712014 

O municipio de Querincia do Norte, P:u-ani. tom!l público 
que: rulizari procedimento lic:i~:ttório 113 mod:llicbdc. Prea!io Prcscn· 
eial • SRP, da seguinte fortna.: Menor ~re:ço por Item, _ 
OBJETO: SERVIÇOS DE AUTO-ELETRICA COM REPOSIÇAO 
DE PEÇAS. 
ABERlVRA: 15 de JUlho de 2014 • 09:30 hor:I.S. 
LOCAL: S:1la de licitações dA Prefeitur.l Municipa.l. situ.acb n Rua 
Waldcmar dO! Santos. 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515. 

Qucrt.n.:i!l Ji,) NLJrto:.-PR. 27 de JWlhO de ~u 1..\ 
CARLOS BENVENUTTI 

Prd~iV.J 

Este documento pode ser verificado no endereço eletr6nico http:/1\vww.in.gov.bdarzviricM: hrml. 
pelo código 00032014070200546 

Ooc:umentO win3Cio diJit3lmcnre conforme MP n• 2.200-2 de 24/0SnOOI, que uu:nrui a 
lnir'3estrurura de Cb~vcs Públicas Bn.sileir:a • JCP·81'3Sil. 
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PROCESSO LICITATORIO No 031/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2014 
ABERTURA: 15/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 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, Global, fixo e sem reajuste, de acordo com o 
que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as 
condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a 
Aquisição/Contratação de Serviços Funerários, da seguinte forma: 

LOTEN°0l - · 
ITEM UNIDADE 

01 UNID. 

02 UND. 

03 UND. 

04 UND. 

DESCRIÇÃO 
Serviço Funerário completo Adulto, com fornecimento de Urna 
Linha popular, ornamentação, velas, castiçais e material descartável, 
medicamento - com serviço de preparação do corpo, com 
fornecimento de kit café; 
Serviço Funerário completo Infantil, com fornecimento de Urna 
Linha popular, ornamentação, velas, castiçais e material descartável, 
medicamento - com serviço de preparação do corpo, com 
fornecimento de kit café; 
Serviço de Translado (quilometragem percorrida) será considerado 
translado a quilometragem que exceder a distância de 20 km, do 
Município de Nova Cantu, Paraná. 
Coroa de 90 em. Diâmetro, confeccionadas com flores para 
homenagem póstuma, e faixa com dizeres: HOMENAGEM 
PÓSTUMA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU-PR. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 



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

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM 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 111); 



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 

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

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
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 
CONVITE N°. : 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: 

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 

v 



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

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

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

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

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

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

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, 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: 

Dota ão Secretaria 
0703.08244.0486- 1025 - 33.90.3967 Secretaria Munici al de Saúde e Bem Estar Social 

10 - DO VALOR 

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

11 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
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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. 

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. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 031/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2014- 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 ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2014 

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° 012/2014, 

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 lll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 031/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2014 

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° 012/2014 

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 



) 

(MODELO ANEXO IV> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2014 

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 
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(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 03112014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012f2014 

Objeto: Contratação de Serviços Funerários. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ____:d~e::._ ______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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Ova Cat1\.ü 

PROCESSO LICITATÓRIO no 03112014 

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Contratação de Serviços Funerários, com urna, translado e outros. 

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

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

DATA: 16 I 06 I 2014 

ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: .! 

Visto: DATA: 

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


