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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n" 85 - Centro- Nova Cantu- PR - CEP: 87330-000 

Ci'IPJ N.• 77.8-t5.39-t/Oil01-03- Fone (OH) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmai l.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito M un icipal de Nova Cantu , Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas po r Lei c, tendo em vista o Processo Licitatório n° 027/2015- Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 012/2015, que tem como objeto a Aquisição de Peças 
Mecân icas e Elétricas e serviços, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

- LOTE 01 - ltens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33,34,35,36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 
48, 4~50, 51 , 52, 53, 5~55,5~ 5~58,59,60,61,62,63, 64, 65,66,67,68, 69, 70,71, 72, 73c 
74 no valor TOTAL de R$-61.485,48 (Sessenta c Um Mil, Quatrocentos c Oitenta c Cinco 
Reais, Quarenta c Oito Centavos): NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA- LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrito no CNP.J sob o n° 00.1 76.319/0001-72; 

- LOTE 02-Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 c 30- no Valor TOTAL de R$-12.060,00 (Doze Mil c Sessenta Reais) 
no Valor TOTAL de R$-12.060,00 (Doze Mil c Sessenta Reais): AUTO ELÉTRICA MURA TA 
LTDA, inscrita no CNP.J sob o n° 06.123.789/0001-54. 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Abril de 2.0 15 . 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN~A:~~~J 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 ~~ .,Ã 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 --·-·-'~--· -~:;;._· 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 '1to~ Caf\\\\ ,<?' 
Fones (44) 3527- 1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- 1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu(â)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° 027/2015, Edital de Pregão, na forma Presencial n° 012/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 14 de 

Abril de 2 .015 . 

É o parecer. 

S.M.J . 

Nova Cantu, Paraná, 17 de Abril de 2 .015 . 

\" \) 

l~k~~~~ 
Dr1 DIVONSIR G'RiJF 

OAB-PR no 4.058 

{ Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 

TERMO DE 1\D.IUDICACÀO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓR IO N" 027/20 15 
EDITAL DE PREGÃO. na forma presenc1nln• O 12/2015 

i\ Com1ssào Munic1pal de Licitações. após an:ilisc c ICrilicaçJo da documentação c proposta apr~scntada. torna pública a .ldjudicaçcio. 
do processo licllatório em cp1grafe a Empresa. conforme segue · 

NILOEO;\'IAI~ L. FARIA CIA L TOA - LUME PEÇAS E LOTE O I - Itens 11 I, 112, 113, O~. 115, 06, 07, 118, 119, I O, 11, 12, 13, 
SERVIÇOS ;\IECANICOS 1~. 15, 16, 17, 18, 19. 20 , 21, 22, 23, 2~. 25. 26, 27, 28, 29, 30, 
CNI'J 00.176.319/0001 -72 JI, 32,33, 3~. Js, 36, 37, 38, 39, ~o.~~. ~2. ~3. ~~. ~s. ~G. ~1. 

~8. H, 50, 51, 52, 53, 54, 55, SG, 57, 58, 59 , 60, 61, 62, 63, 6~. 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73 c 7~ no valor TOTAL de RS-
61.485,48 (Sessenta c Um :\-lil, Quatrocentos c Oitenta c Cinco 
Rc:1is, Quarenta c Oito Centavos). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AUTO ELETRICA MURA TA LTDA LOTE 02- ltcns OI, 02, 03, 0~, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
CNPJ 06.123.789/0001 -5~ I~. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 c 30-

no Va lor TOTAL tlc RS-1 2.060,00 (Doze :vlil c Scs~cnt:l 
lü•ais). 

Comu111ca outrossim, que a comissão de licitação dar:i vist;ls ;10 rcspccti,·o proc.:sso lic1tatório. a quem se sinta prejudicada. para 
intcrposiçJo tlc recurso 

:--Java Cnntu, P:mm:i. 14 Jc Abri l de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: Jr ~ Lt.u»--

t)~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO n° 027/2015 -
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL n." 012/2015-PMNC. 

Às 09h00min (Nove Horas) Horas do dia 14 (quatorze) de Abril do ano de dois mil e 
quinze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 
85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações e Pregão, nomeados pela 
Portaria n. 0 00 I e 002/2015, para o julgamento da propostas apresentas, do Edital de Pregão, para 
Aquisição de Peças Mecânicas e Elétricas para Ônibus Escolares e outros, conforme especificação 
em edital; 

Aberta a sessão pelo pres idente, constatou-se que as empresas participantes do ce11ame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abc11ura do envelope contendo a 
documentação de qual i fi cação da participante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificada/habili tada a participar do referi do certame, 
onde part iciparam da presente licitação as seguintes empresas: 

EMPRESA I CNP J 
AUTO ELETRICA MURA TA LTDA 
CNPJ 06. 123 .789/0001-54 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA L TOA 
CNPJ 00.176.319/0001 -72 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas/vencedores, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LOTE 01- Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 09, 1~ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1~20,21, 
CNPJ 00.176.319/0001-72 22,23,24,25,26, 27,28,29,30, 31,32,33,34, 

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,52, 53, 54,55,56,57, 58,59,60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 
c 74 no valor TOTAL de R$-61.485,48 
(Sessenta c Um Mil, Quatrocentos c Oitenta e 
Cinco Reais, Quarenta c Oito Centavos). 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AUTO ELÉTRICA MUIUTA LTDA LOTE 02-ltcns 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
CNPJ 06.123.789/0001-54 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 c 30 - no Valor 
TOTAL de R$-12.060,00 (Doze Mil c 
Sessenta Reais). 

Tendo em vista que os preços apresentados nas propostas das empresas participantes, 
estando dentro do preço de comércio praticado c dentro dos li mites máximos fixados em edital, os 
preços declarados vencedores na licitação- Edital de pregão em epígrafe foram os seguintes: 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527- 128 l - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527- 1363 

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



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77 .845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das empresas 
e os repassou aos patticipantes, que após a apreciação e análise, verificou-se em conformidade 
com as exigências fixadas em edital. 

Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor valor, foram 
declarados que os preços descritos acima seria o resultado da negociação/proposta final, referente 
a licitação em epígrafe. 

As empresas 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 os objetos licitados sejam adjudicados aos vencedores : 
- LOTE 01- Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31, 32, 33,34,35,36,37,38,39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 4~50, 51, 52, 53, 5~ 55, 56, 57, 5~ 59, 6~ 61, 62,63, 64, 6~ 66, 67, 68, 69,70,71, 72, 73e 
74 no valor TOTAL de R$-61.485,48 (Sessenta c Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco 
Reais, Quarenta e Oito Centavos): NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrito no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72; 
-LOTE 02-Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30- no Valor TOTAL de R$-12.060,00 (Doze Mil e Sessenta Reais) 
no Valor TOTAL de R$-12.060,00 (Doze Mil c Sessenta Reais): AUTO ELÉTRICA MURA TA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o 11° 06.123.789/0001-54. 

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

Nova Cantu, Paraná. 14 de Abril de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

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-mai1 : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@i2:.com.br 



LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
4 Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

1-<ef Processo Licitatório n° 02 712015 - Edital de Pregão - n° O 1212015 

Apresento para apreciaçã? de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aqu isição de Peças e serviços, 
revisão de freios e suspensão em Onibus escolar, conforme segue: 

LOTE n° 01- PEÇAS PARA ONIBUS 
ÍTEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO QTDADE PREÇO VALOR TOTAL 

UNITÁRIO R$- R$-
01 ABRAÇADEIRA 19X27 20 4,90 98,00 
02 ALGEMA MOLA TRAS. 03 89,90 / 269,70 
03 AMORTECEDOR DIANTEIRO 10 256,00 2.560,00 
04 AMORTECEDOR SUSP DIANT ONIBUS 10 695,90 6.959,00 
05 AMORTECEDOR SUSP TRAS ONIBUS 05 457,70 ... 2.288,50 
06 AMORTECEDOR TRAS 10 392,25 ~ 3.922,50 
07 ANTIFERRUGEM 10 12,80 / 128,00 
08 ARRUELA VED 14,3X20,0X1 ,5 20 0,95 19,00 
09 BARRA DIREÇÃO LAT 03 389,50 .... 1.168,50 
10 BORRACHA AMORT. CONICA 20 6,50 -' 130,00 
11 BORRACHA ESTAS TRAS 10 19,90 / 199,00 
12 BORRACHA PNEUMATICO 03 245,50; 736,50 
13 BRACO OSCILANTE O 01 1.783,01 1783,01 
14 BUCHA MOLA DIANT. 10 19,90 ~ 199,00 
15 CABEÇOTE COMPRAR 94MM 06 395,00 / 2.370,00 
16 CABO FREIO PRIM IVECO 01 415,20 415,20 
17 CABO FREIO SEC IVECO 01 159,20 / 159,20 
18 CAIXA DIRECAO HID. IVECO 01 3.870,90 , 3.870,90 
19 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 06 145,90 .I 875,40 
20 COLA SILICONE 20 22,19 443,80 
21 COLETOR ESCAP. 02 412,18 / 824,36 
22 CONJUNTO ADAPTAÇAO TURBINA 02 998,70 / 1.997,40 
23 COROA PINHAO 02 1.396,85 2.793,70 
24 CRAVO RECARTILHADO 3/8X1 .3/4 10 2,50 25,00 
25 CRUZETA CARDA 03 298,70 896,1 o 



26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

CUICA FREIO ESTACIONARIO 04 225,90 -" 903,60 
DIAFRAGMA CUICA 6" 03 15,95 / 47,85 
DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" 04 15,40 61,60 
DISCO EMBREAGEM 02 812,55 1.625,10 
DISCO FREIO 02 664,94 - 1.329,88 
ESCAPE CURVA 02 495,90 ... 991,80 
ESCAPE SILENCIOSO 01 253,80 253,80 
FILTRO OLEO 04 62,43 / 249,72 
FILTRO VALVULA 04 148,90 595,60 
GRAXA 15 17,00 255,00 
GRAXEIRA 10mm. 10 4,90 49,00 
HELICE 01 251,94 251,94 
JG MOLA FREIO 01 321,00 / 321 ,00 
LONA FREIO DIANT. 01 229,21 229,21 
LONA FREIO TRAS. 03 169,90 509,70 
MANGUEIRA 01 303,82 / 303,82 
MANGUEIRA TURBINA 55/50MM 03 45,20 135,60 
MOLA MOLEJO TRAS. 06 133,00 798,00 
OLEO FREIO DOT 3 20 13,41 / 268,20 
OLEO FREIO DOT 4 ,l..Q ").. 12 19,90 - 238,80 
OLEO HID ATF SAE 10W 20 19,90 / 398,00 
OLEO MOTOR D 15W40 ,u"""? 25 94,62 2.365,50 
PARAFUSO 10X70 20 1,73 I 34,60 
PARAFUSO 16X200 01 25,73 25,73 
PARAFUSO 4.8X16 30 0,70 21,00 
PARAFUSO RODA TRAS. 10 63,92 639,20 
PINO CENTRO 7/16X6 10 11,20 / 112,00 
PINO FEIXE MOLA TRAS. 10 19,50 195,00 
PINO MOLA DIANT/TRAS 1339 10 8,90 -- 89,00 
PINO TRAVA MOLA 10 7,85 78,50 
PLATO EMBREAGEM 01 995,90 / 995,90 
PONTEIRO EIXO DIANTEIRO IVECO 02 495,25 990,50 
PORCA 10MM 20 0,84 16,80 
PORCA TRAVANTE 16MM 10 2,10 21 ,00 
REBITE 10X14 LATAO 100 0,25 25,00 
REPARO DIREC. HIDRAULICA 01 325,90 325,90 
REPARO VALVULA 04 98,36 . 393,44 



63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- cNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

RETENTOR RODA CUBO TRAS. 04 42,90 171,60 
ROLAMENTO CARDAN 06 65,93 395,58 
ROLAMENTO RODA TRAS. 10 82,56 / 825,60 
ROLAMENTO SUPORTE CARDAN 05 75,90 / 379,50 
SAPATA FREIO C/LONA 02 693,50 1.387,00 
SUPORTE MOLA DIANT ESQ. 02 398,90 797,80 
TANQUE COMBUSTIVEL 01 685,76 685,76 
TIRANTE 01 686,00 ..... 686,00 
TURBINA MB 02 1.825,90/ 3.651,80 
VALVULA DESC. RAPIDA 04 39,52 158,08 
VALVULA DESCARGA COM. 04 75,55 / 302,20 
VALVULA GOVERN. PRESSAO 03 255,50 766,50 

61.485,48 

Total R$-61.485,48 (sessenta e um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) 

A Forma de pagamento é à vista, na emissão da Nota fiscal. 

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

Atenciosamente, 



. ' 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 027/2015 
Ref. Edital de Pregão - no 012/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição de Peças 
Elétricas, objeto do Edital de Pregão- no 012/2015, conforme segue: 

LOTE n° 02- PEÇAS ELÉTRICAS PARA ÔNIBUS 

ITEM PRODUTO QUANT. VALOR VALOR TOTAL 
UNIT. 

01 BATERIA AUTOMOTIVA 01 380 00./ 380 00 
02 BATERIA AUTOMOTIVA ECO 01 750 00 750 00 
03 BATERIA TFHD 105MPE 02 580 QO / 1.160 00 
04 BATERIA TFR60PHD 01 270 00 270 00 
os BLOCO FAROL UNIVERSAL 180MM 04 90 00 360 00 
06 BUZINA 12V UNIVERSAL AGUDA 01 65 00 65,00 
07 BUZINA ELETROPNEUMATICA 02 150 00 300,00 
08 CHAV MAGN.PART. 12V os 12S 00 ./ 62S 00 
09 CHAVE GERAL MB -ONIBUS 02 110 00 220 00 
10 CHAVE SETA C/LIMPADOR TRASEIRO 01 365 00 365 00 
11 CHAVE SETA MB ONIBUS (CABO LONGO) 02 98 oo~ 196 00 
12 FAROL AUX.RED.UNIVERSAL 6X4 AR 10 65 00 / 650 00 
13 FUSIVEL DE LAMINA 50 o 50 25 00 
14 IMPULSOR PART. 03 60 00 ; 180 00 
1S INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA os 430 QO./ 2.150 00 
16 LAMPADA H1 12V 10 1~00/ 180 00 
17 LAMPADA H1 24V 10 28 00 280 00 
18 LAMPADA H4 12W 20 20 00 400 00 
19 LAMPADA H4 24V os 45 00 225 00 
20 LAMPADA HS 12V os 20 00 100 00 
21 LANTERNA 04 45 00 / 180,00 
22 REGULADOR 02 70 00 140 00 
23 RELE AUX.UNIVER.40/40 AH 04 TERM 20 20_LOO 400 00 
24 RELE AUX.UNIVER.70/70 AH 04 TERM 01 28 oo .... 28 00 
25 RELE DE PARTIDA ZM531 02 85 00 / 170 00 
26 RELE DUPLO FAROL 40a 240W 12V 03 45 00 / 135 00 
27 RESERVATORIO PARTIDA A FRIO 02 48 00 96 00 
28 SUPORTE DE FUSIVEL 10 5 00 50 00 
29 TERMINAL P.CABO DE BATERIA 30 8_LOO 240 00 
30 VELOCIMETRO VW 02 870 00 1.740,00 

12.060 00 

Total de R$-12.060,00 (Doze Mil e Sessenta Reais) 

O pagamento é a vista. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 

recebimento pela comissão de licitação. 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 



10/04/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~ Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

00.176.319/0001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

lOM E EMPRESARIAL 

NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA- ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LUME- PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOM. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

01/09/1994 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

132 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

•ume.pecas@hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

(44) 3527-1167/ (44) 3527-1232 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

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

Emitido no dia 10/04/2015 às 17:29:18 (data e hora de Brasí lia). 

Consulta QSA I Capital Social 1 

http:/fv..rww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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Voltar 
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-PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Steret•n. df Fu:endt 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013066622-32 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.319/0001-72 
Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 08/08/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido vialntemet Publica (1010412015 17:30:37) 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00176319/0001-72 
Razão Social: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ME 
Nome fantasia:AUTO MECANICA ALINE 
Endereço: RUA IPIRANGA SIN SALAO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 

87330-000 

A Caixa Econômica Federa l, 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 ejou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/04/2015 a 08/05/2015 

Certificação Número: 2015040901221786187703 

Informação obtida em 10/04/2015, às 17:32:01. 

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

https:/twww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=109094&VAR Pessoa=109094&VARUf=PR&VARinscr=O... 1/1 



PODER J UDICIARIO 
.JUSTIÇA DO TFJ,BALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 00.176.319/0001- 72 
Certidão n°: 92181870/2015 
Expedição: 10/04/2015, às 17:32:36 
Val idade: 06/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72, NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 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 ) dlas 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agênc ias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba l histas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natura i s e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados p e rante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comi ssão de Conciliação Prévia. 



10/04/2015 

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

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

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA -ME 
CNPJ: 00.176.319/0001 -72 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas , é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:54:35 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 32FF.BB32.2737.36D8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=00176319000172&Sen.. . 1/1 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
--~aCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 02712015 
iDITAL DE PREGÃO No 01212015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade - PREGÃO n° 01212015, 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. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
"'OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
rROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 02712015 
EDITAL DE PREGÃO No 01212015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 01212015 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. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
""'OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
rROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 02712015 
EDITAL DE PREGÃO No 01212015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 01212015 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 
Federal9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
"OMISSÃO DE LICITAÇÃO 
r'ROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 02712015 
EDITAL DE PREGÃO No 01212015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 012/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 



LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) W 02712015 
EDITAL DE PREGÃO No 01212015 

Objeto: Aquisição de Peças e serviços, revisão de freios e suspensão em Ônibus escolar. 

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015. 



10/04/2015 Comprovante de lnscriçao e de Situaçao Cadastral - lmpressao 

~· Recefta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

06.123.789/0001-54 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

lOM E EMPRESARIAL 

AUTO ELETRICA MURA TA L TOA- ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AUTO ELETRICA MURA TA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL 

45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 

CEP 

87.330-000 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

-:NTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

**"* 

NÚMERO 

798 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

(44) 5271-109 

COMPLEMENTO 

SALA 

DATA DE ABERTURA 

09/02/2004 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

13/08/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ·-
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 10/04/2015 às 17:25:19 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/04/2015 

http://INww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 1/1 



10/04/2015 

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

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

Nome: AUTO ELETRICA MURA TA LTDA- ME 
CNPJ: 06.123.789/0001-54 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais , refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:11:59 do dia 19/01 /2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 027A.DE17.CD08.355D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=06123789000154&Sen... 1/1 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

secretror\1 d1 Feunda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013066610-71 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.123.789/0001-54 
Nome: AUTO ELETRICA MURA TA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 08/08/2015 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
VNNJ.fazenda.pr.gov.br 

Emftido via Internet Püblica (1010412015 17:26:29) 



10/0412015 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 06123789/0001 - 54 

Razão Social: AUTO ELETRICA MURATA LTDA 

Nome fantasia:AUTO ELETRICA MURATA 
Endereço: AV CANTU 798 SALA I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-

000 

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

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

Validade: 09/04/2015 a 08/05/2015 

Certificação Número: 2015040905143087151200 

Informação obtida em 10/04/2015, às 17:27:55. 

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

https:/twww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp'NARPessoaMatriz=12939663&VARPessoa=12939663&VARUf=PR&VARins... 1/1 



PODER :UDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRhBALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AUTO ELETRICA MURATA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 06.123.789 /0 001 - 54 
Certidão n°: 92181051/2015 
Expedição : 10/04/2015, às 17:28:16 
Validade: 06/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que AUTO ELETRICA MURATA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.123.789/0001 - 54 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Tr abalho, acrescentado pela Lei n° 12.4 40 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/201 1 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 atuali za dos até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão ates ta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A acei t ação desta certidão condiciona - se à veri fica ção de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst. jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalh o quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em j ulgado ou em 
acordos judic i ais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a ho norários, a c ustas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrent es 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 027/ 2015 
Ref. Edital de Pregão - no 012/ 2015 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Abri l de 2015. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade - PREGÃO no 012/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Abril de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO n° 027/2015 
Ref. Edital de Pregão- n° 012/ 2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade- PREGÃO n° 012/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 

comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 
edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU- PARANÁ 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 027/2015 
Ref. Edital de Pregão - no 012/ 2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade- PREGÃO no 012/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 
da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 



AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 
06.123.789/0001-54 

AVENIDA CANTU, 798- CENTRO 
NOVA CANTU - PARANÁ 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Abril de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
LICITAÇÃO no 027/2015 
Ref. Edital de Pregão- no 012/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade - PREGÃO no 012/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 

requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

atenciosamente, 

AUTO ELÉTRICA MURATA LTDA 



PREFEITURA 
ESTADO DO p MUNICfP AL DE NO 
CNPJ n• 77 8 ARA NA VA CANTU 

Rua Bahia, siS.394/000I-03 
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PREFEI11JRA MUNICIPAL DE MANDAGUARJ 

•\VISO DE LICITAÇÍ.O 
PREGÃO ELI!:TRÓI\"ICO N' l lf2l1J> 

Menor Preço Por Item 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LC 
12312006 OBJETO· AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS 
ABERTURA Às 13 (Tre>e) horu do doa 14 de Abnl de 2015. na 
Umcbde de llt lt:lções. silu3da t\3 Prefe1tur.t Mumc1pal de Mando
guan. PraÇ3 dos Três Podere.s, 500. Maiores lnform:.çõe.s e cóp1as do 
Ed1tal. poderJo ser obtid:u na Unidade de Licitações, no horário de 
expediente, de Segund:l o Sexto-fc1ro., entre às 7 30 às l i :30 e d:1s 
13:00 As 17:00 hor.>s. Fone. 44 3233.8451 

M~mJasu:m-FR. 23 d~. rn:11'ço J"' 201: 
ROMUALDO BATISTA 

!,rde1tc"' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RlBAS 

EXTRATOS tJE INSTI\UMENTOS COI'TI\A'ITAIS 

TERMO ADITIVO W 42/2014 - I' TERMO ADITIVO AO CON· 
TRATO N' 2912014 
Processo Adm•nislr.!:tJvo N• 3312014 Preg~o Presencial W 14n014 
Con\1'3Ulnle' Prefeitura de Manoel Ribas CNPJ 75.740 811/0001-28 
Contmt.:Kia: Mav Indústria MetaiUrg1ca Ltda.. CNPJ 
17.886 010/0001-79 Objeto Fornecimento de equipamentos p:~ra 
nc<ldemio ao nr livre. módulos duplos conjugados. Aditivo para ou
mcnlilr a q~nlldadc em 3) 20% para os itcn.' n• OI, 02, 03, ~.OS. 
06. 07, 08, 09. 10, li; b) 6,666% p:lr<l os tens n• 12 c 13 Valor Toc::al 
Global· RS 12.180,00. Ass1n:uura 15/12/14 Pem1o.nectm m31tcn.<bs 
as dem:us clóusu1as do refendo Conlr.no. 

CONTRATO N' 0412012 
Controtante Munieipio de Manoel Ríb:1s, CNPJ· 75.740.8 11/0001-28. 
Controlada Konrad Paran3 Comercio de Cammhões Ltda CNPJ 
10.546.67810001-28. vcnccdoru dos lotes n• OI c 02. do Liclto~Çilo n• 
0212012 • Pregão Prcsenc13l n• 01/2012 Objeto: Fomec1mcnto de 
do1s VC1culos automotor par.~ VIa terrcsue, novo$ de pr•mclfo uso. O 
km. ano e modelo 2011n012. upo ~mMo com c::aç~b::a.. com 
d1scnmmaç)o c cspe:eificações h:cmcas consl3.ntes no Quadro Dc
monslr3uvo do Objeto esupulado na clàusula t• do Contrato n" 
04/2012. decorrente da L1citoçâo n• 0212012. na Mod<llidadc Prcgilo 
Prcscnci01l n• 0112012. homolog<ld:J em 13/02112 Valor Total Global: 
RS 462.000,00 Forma de P01snmcnto: De um3 só vez. no pcrfodo de 
I S a 30 dins a contar da vistona c constatnção da entrega dos veículos 
a contento, cuja vistona st'ri rt3.hzada pda CEF Foro: Comarca de 
Manoel Rt~as!PR. Ass1na1Ura. 16/021 I 2. 

CONTRATO N' 0512012 
Contralantc: Municipio de Manoel Rib3S, CNPJ: 75 740.811 /0001-lH, 
Conuutada· Maruns Zacarias Ltda - ME. CNPJ li 298.740/0001-n. 
venc:ed0t'3 dos itens n• OS e 13. da licitação n• 0212012, Prcgâo 
Prcsc:nci:ll n• 01/2012. ObJeto: Fornecimento de uma pl31ltJdor.l piJil
tto direto c um subsolõtdor novos. com dis<:rimmaç.~o c cspccifiaçõcs 
técnicas constantes no Quadro Ocmonstrattvo do Objclo esupulado na 
cliusul::t 1• do Contrato n• 05/2012, decorrente d:~ Liei1.3çlo n• 
02120 12. PregJo Prcscnctal n• 0112012. homologada em 13102112 
Valor Total Global: RS 46.580,00. f'orma de Pagamento: De uma só 
vez. no periodo de 15 a 30 dt3S 3 cont:.u da vaston:l c consu~çâo d3 
entrcaa dos cquap<lmentoslimplcmentos a contento. CUJ3 vtstoria scr.l 
rcallzad3 pela CEF. Foro ~ Comarca de Manoel RibasiPR Assm:~turo 
16102/12 

CONTRATO N' 0612011 
Controtantc. Município de Manoel Ribas CNPJ: 75.740.811 /000\.28 
Contratadn· Ceifagril Comercio de Peças e lmplementos Agrkoi3.S 
Ltda CNPJ: 79.210.03510001·05. vencedora do.s tlens n' 03. 04, 07. 
08 c 10. da lic1tação n• 0212012. Prc~âo Prescnc1al n• 01n012 
Objeto Fornecimento de uma plaina agrkol3 nova. um:~ g.r.~de m
vclador3 nova, uma gmdc arudoro tipo intermcdi:ina. nov:~. uma ro
çn.deuu nova e um pulvcnz.ador agrlcol o. de barrns novo, com d!S
criminaç!So c especificações técn1cas constantes no Quadro Demons
trativo do Objeto estipulado na elâusula t• do Conlt"Jto n• 0612012. 
Licitaçlo n• 0212012, Preg:lo Presenc1al n• 0112012. homologada em 
13102112 Valor Total Global RS 40.720.00. Forma de Pagamenlo. De 
uma só vez.. no pcriodo de 1 S 3 30 di;u 3 conttll' d:~ viston:~ c 
consbtaçlo da entrcgiil dos equipamentos/implcml!ntos a contento. 
cuja vistona scr.i rcahz.ada pela CEF. Foro: Comarca de Manoel 
Ribas/PR Assinatura: 16102112. 

A1'1SO DE HO~IOLOG,\ÇÃO 
PREGÃO PRESf::-IClAL N' 1/2012 

A Prcfe1tura de MllOOC:I R1bas. considcrundo 01 AdJudtC3Çilo 
propostA pelo Pregoeiro Mun1cipal, c o ~rcccr Jurídico da Asscssona 
Juridica Munieip:~l, toma públ1ca a HomoiOJIÇ:lo do Pregão Prc
s~neial em epig.rafc ~ Processo Licitatório referente à Licitaç::lo n• 
0212012. Objeto: Conuataç:!o d3.5 empresas para fornecimento de dois 
c:J.minhõcs. móquin:u c equipamentos ag.rlcoltu;, Villor toUll globo! do 
I tomologoçdo às três cmprcs3S 3 seguir idcntiticô'ld:U 

Diário Ofidal da Uniiio . s..-çJío 3 

0 tU~ .41> 00000 

1)3 Ccl(•s.nl c.om~t(hl 4e /'~('Ih c lmrlcmcnl(l$ 11), 0.., fl7 Ch: c: 40 7211 I){) 

A I I () 

V.:~IMTml)( I l. lt 

O preço umuino de cada lote cncontra-!c res•.strodo nas dua."' 
Aw da scss3o publica, no result3dO de lances e negoc1açõc.s verbats 
c scr.i reg1strado no respectivo Conrr~to de Fornecimento, 

M:.mod RAlJa-PR, 13 d~: '"H·I r~• ·, dt 2(Hi: 
VALENTIN DARCI!< 

Prd~rhl 

,~\'ISO Dli LICITA(',\0 
TO!\l~DA DE PF:EÇOS :·J• 31':015 

O Mumdp10 de Manoel Riba.s torna publica a rcaliz:Jç'lo da 
Licitac~o em cpigr:~fc ~ Processo Adnun151rat1vo N~ 3112015, T1po 
Menor Pr~ço em Regime de Emprc11oda por Preço Total Global 
Objeto: Conlr.naçJo de empr:sa pua execução <b conslruç:lo de uma 
Quadril E.sportl\'tl E.scol:ll' Coberta. com Vesua.no_ n3 Rua Mareth:d 
Deodoro d3 Fonseca. csquma com a Rua 21 de Abnl. ao lado da 
Escol3 Munictp.al Albcn.o Stipp. n01 c1do.de de Manoel Rtba.s. Oat:~: 16 
de 3bril de 2015, às !Oh, n:J sede da Prefc1tura_ Rua Sete de Se
tembro. n" 366 Regencia. Lei Federal n• 8.666/93 e 3nexos. Ed1tal c 
a.nexos no Stli!' wv.w,nmnodrib:u pr-gov.br (Portal de Tnmsparén
CiliLicitaçôcs) ou pelo e-m:11l: l1Citacaopmmr@gma1l eom Dcmats 
informações pelo fone : (43) 343$-1223. 

M'.:.õl<.c:l R•t'o:.t$·rP. JU Jt: n•;,~.-\~u i!..- 2•ll.) 
ELIZABE1li STIPP CAMILO 

llafc,r:. 

PREFEI11JRA MUNlCIPAL DE MATINHOS 

1\.\[S!'; Df. LICI'f.\Ç,\() 
TO~IAOA DE l'oH:ÇOS :>~' 512~1~ • Pnl,\1 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARI\ EXECUÇÃO o:;: 
REMASCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO IN
FANTIL. no B:urro Rio da Onço.. neste Municíp1o. conforme Edttal 
VALOR MAXIMO GLOBAL. R$463.59 1,49 (qu31roeenlos c ses
senta c três mtl qumhentos c noventll c um reais e qu::trenta ~ nove 
centavos). 
CONDIÇÚES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO· Poderlo fl'I· 
tactp3r deSl:l Ton1adtt de Preços. as empresas dcv1d3mcntc ~d:utrodas 
ou as que :~tenderem a todas as condtçôcs cxig1das pan cJd:J.Stro.
mcnlo. 31( o terceiro dia antenor t data da :Jbenura das proposl3s, 
obscr1adas as ncccssãria.s condições para qualitic"ç~o 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Etn 22 de abril de 201l. i< 09:00 
horas, na sede da Pre!Citurn de Matinhos. sito a Ru'l Pastor El ias 
Abr.lh:So. n • 22 - Centro, em Matinhos - PR, onde podcr.i ser obttdo 
infonn::çõe.s complementares, no horâno d3S 08:00 às l i 30 hora."' e 
d:lS 13 00 às 17 00 hor:u. de segunda 3 scxto.-fcir.J. fone (41 ) 3971-
60031601216140 e fax : (41) 3971-6143 

MJ!ml•ols. 16 de m~rço u.: :w1 S 
JANETE DE FÁTIMA SCIIMITZ 

:·r~:;:;den:t JJ Cor.HS:'l~l !*.::rnuuent.: ~le Lt<;liJcJo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL 

AVISOS Df: LICITAÇÃO 
TO.\f,\DA DE l'l:f.ÇOS N"l/2015 

Ençontra-se aberta nJ Secretnna Munic1pal de Admmistração 
do MUNICIPIO DE MISSAL-PR. Rua Nossa Scnhoro da Conectção, 
555. Cenlro, Mt<.<JI, Purana, a TOMADA DE PREÇOS N' 00112015. 
pa.r3 exccuç~o sob regime de empreitad~ por preço glotxll. upo menor 
preço por lote. :l preços fixos c sem rc:~justc da scgumtc obr.J 

Trecho OI 
Local do Objeto. OIVI!Ca com haipul:lnd•:~. :~. C;;~bccc1ra do 

Cedro - Mtssal - Purun:i 
Objeto; l)avJmentaç:lo pol lédrtco de 5.586,00 m2 

Fonte de Recursos Contrato de rcp:ts.se nti 785333/20 13MA-
PAICAJXA e Mumclp1o 

Valor RS 19'.1737.90 
Trecho 02 
Local do ObJeto. Estr.\d:l Rut":ll. ín1c:llndo n3 I'R 495 3 Lmhn 

S>lo Fro.nc1sc0 • Missnl -PJmn:i 
ObJeto. Pavimentação poliédr1c3 de 4.085,66 m2

, 

Fonte de Rc<:ursos: Contraro de rcp:l.Ssc n~ 785333/20 1 3/MA~ 
PNCAIXA e Mumcipio 

Valor R$ 147.169.74 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES· AI< as 15.00 horas do 

d1a 14 d: abril de 2015, no setor de protQC91os da Prtfeltur.t 
ABERTURA DOS ENVELOPES As 15:00 horu do dia I~ 

de 3bril de 2015, 1\3 S3la de rcunli)CS da Prcfeituf:) Mun1c1p3l. 
O Edit:ll em mteiro teor c seus respectivos modelos, Jdendos 

e 3ncxos, podcrilo !l:cr cxmmnados no endereço suprnmcncionado a 
panir do dia 27 de março de 20 I 5, no horáno comerc1 :JI c será 
fornecido mcd1:.1ntc o pagamento de RS 100.00 

N' 61, terça-feira. 31 de março de 2015 

l'O~I.~l'A DE PREÇOS 'I' 212015 

Enconlr:l-SC ólbcrta na Secrctana Mun~cq::::~l de Admlnlstroç;lo 
do MUNICIPIO DE MlSSAL-PR. Rua Nossa Senhor:~ d3 Conce1çâo. 
555. Centro. M1ssul Parana, o TOMADA DE PREÇOS N• 002120 15. 
par:l execuç~o sob reg1me de empreitada por preço globoll. ta po menor 
preço por lote, a preços fixos c sem f~OJustc d:J s~ou1nte obro 

lole OI 
Local do Ob;cto Fccul:u-13 sentido 3 Sõlllb Ccciii;J - M•snl • 

PannJ 
O~jt:I'J Pav1nH:nt:1çdo pol1cdnca de 4 02!.30 m1 

Fontt Oe R!!t;ursos Contrato de rep:1ssc n• 72872712013/MA-
PNCAIXA c Mumc1p10 

Valor RS 152 525.69 
Lote 02 
Local do ObJclo Tmc,ando no ccm1téno d~ Sanw Ccdh'J, 

scnudo : con1un1dode - MtS.sal - Pr 
Oby:.:to Povun.:nt:lÇ!Jo pohédn~ de 7 352,45 m~ 
Fonte de Recursos Contr:~to de rep::~sse ~· 72872712013/'MA· 

PAICAIXA c Mun1c1pio 
Valor RS 165 657.99 
PROTOCOLO DOS J:NVELOPES Ate a.< 1000 hora.< do 

d1a 14 de abril de 2015. no setor de protocolos d3 Prefeuun 
ABERTURA DOS J:NVELO~ES Às lO 00 hor.t< do d~> 14 

de abril de 2015. na nl;a de reunuks dJ Pn:fellun Mumc1pal 
O Edil<ll em mtctro teor c seus respccuvos modelos. :Jdcndos 

c ::mtxos, poderlo ser cxamin:!dos no ent.h:rc:ço supr::unenctonadu l 

partir do dia 27 de m:lrço de 20\5. r.o hordno comerCial c sertl. 
fornec1do med1antc o pag:Jmento de RS 100.00 

~~o.:,.~!t::.l 2'.:1 ,:..: .l· .. •~u •Jt 2c:~ 
ADILTO LUIS FERRAFJ 

PrnCH•l 

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 

AVI!-.U IJE UCtTi\ÇÃO 
I'I< ~GÃO liLl.TRÚNIÇO '>' I~BI~ 

ProcedtmC"nlo lltlt:nono n• 21/2fJI5 
A Equ1p..: de Apoio c o Pregoc~ro do Mumetpto de Morrcu:s 

toma público qui.' fad rc:J!IZ.:Jt às IOhrs do dm 14 c.Je Abul de 2015. 
por me1o da INTERNET. a:ra\·es aa Bolsa de l1C1tações e Leilões do 
Br.c51l ltda. PREGÃO t:LETRÓNICO. hpo menor preço gloOOI r or 
lote. que tem por ObJCIO a Aqu1stç:Jo de EqUlpam~l\los c M::~ten31 
Pcrm:Jncnte, em a1end1mo:nto á Sccrct&na Muntctoal dç Snude. con· 
forme PropoSia n' 119J8 311000/1 I 30~5 • Mtn•steno da Saude. con
forme dcscrsçilo no 1\.n..:xo I que f~ pane mtq;ront•! do Edtt:ll Volr,r 
Móxinlo Esum:~do· RS 72 343.~0 (Setent:J e do1s mil lrezento~ c 
quarenta c três rc:us c oltcntõl ccnt:)vos) INFORMAÇÚES • O Editt~l 
t.lc Ltcitação dc ... crJ ser adqu1rido :llr'Jvc:. do sitiO da Sll 
wwwbll.org br ou ww'w morrcte.s pr gov br Jnfom1aç.õcs Telefone 41 
3462-1266 

\hmc:c ... 27 J':' o~::•";'' Jc 2•1i) 
JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 

l'r&:;;(u'l14l 

PREFEI11JRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNI•J n' 77.845 394/0001~; 

AV!SOS l't: LICIT\~ ,\o 
CREOF.l"CI.;.MF.NTO N-2/l.fll~- Jlf,Jr..;C 

Processo L1Cil3tono n• 02512015 
OBJCfO Cn:dcnc1amcnto de Produtores Rurn•s parJ Aqui!IÇlo de 
"Cascalho In N:llur•" p:lrJ C~alhamcnto de E..su::~das RurJIS. con
forme cspcc•fte-:aç.õcs em ednill 
CRJ:;OCNCIAM.ENTO· 01 part1r de OI dt Abnl de 2015 -:=te;, data de 
31 de Dezembro de 201 S 
A PU$13 com mtti!O teor do Ed1t~l , anexos e mform:Jções poder~o ser 
so lteitndos n> I'REFEI'I URA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, JUnto 3 Dtvisú1l de L•cnaÇtlo, no horJrJO d:l.S 9 00 :i.< li 00 
Hs e d>S 14 00 as 17 00 Hs Telefone/fax (44) 35271363 • 3527-
128 I • pmncantu'it IG..Com hr 

Processo L1cii:Horio.> n• 027/2015 
OBJETO: Aquisiçlo de Peças I! Serviços (Ómbus, Cam1nMo), con
forme especificações em ed1lll 
ABERTURA Aparttrdo.s0900Hora<doDIA 14deAbrtlde2015. 
n3 sala de reumões do P;,ço Mun1-:1pal. en1 Nov3 C:.ntu, 11aran3 
A Pasca com intctrtl teor do Edttal. anexo,: e mform:~çiks poderJo ser 
soltetlados no PREr"EITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN'J1J • 
PARANA. jumo 3 Dt VIS~O d\: Ltc1taç:1o. no horilno das 9:00 as li 00 
lls e das 14:00 às 17 ()(J lls Tekfon<IFa. (44) 35271363 . 3527-
1281 • pmncantu@1g_ &:om br 

Este docum~nto pode ser venfie3do no endereço eletr6nico httpJ/W\.11\A.· m.gov ~. 
pelo cóc!tgo 0003201S03JI00250 

Documento a.••-"'•nado dlgtt:~~lmcntc conforme MP n:; 200-2 de 2410&/2001, q\K: IOStltUt a 
lnfrJe~tNtur.J d\: Chaves Púbh':as Bras1!cu11: - ICP-Dras1l 
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EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO PROC DOCUMENTO CERTIFICADO 4; e 42-A. destacado do Qre n.0 42.J_ 
71/20131NEXIGIBILIDADE N• 0712013 HC 37, 38 e 44 da Gleba n o -Nonoh~)(,G - --- ·::·· 
EM 24103/2015. CONTRATO N• CÓDIGO lOCALIZADOR·. :>s no M umc1p10 de Nov 'r!lt,;JW. <('<:-
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal d E d d p · · • ..;:_"JT,.;,__ • 
Publitech Softwares Ltda, inscrita no 189421615 )a, sta 0 0 a~ana. matncu:a V-f Cal"\ r .. ' 
OBJETO 1 ca de C1dade Gaucha, Estado do Para!n!t-, --~ 

: Aquis çao de Licença de uso, a· l)ocuman!<> -.m:li~'' " "I '11J(;U2CI1!; 09::!8:üCI § 'o industrial em alvenaria com área d• infom1ática para gestao Pública Municipa -
integrada nas secretarias e Depart Diário Oficial Com. lnd. e Serviços "! .$. 450 000,00 (quatrocentos e cinquenta 
municipalidade. VALOR: O presente tem1 N" 9421 1 30/03/2015 1 PÁG. 16#-Y· ;ai ~esta licitação . encontra-se na ~i 
em confom1idade com o lndice IGPM, c ) rg•·11ca Ao M c L )" s 

P~ro ve;tlic~r q ~ulonfioldM• ci•.,lo p•,_•.'n•. "".•t" ,· " 
0 
~ u Ulll 'ipiO e e1s nUnlcipal correspondente a R$ 188.425,51 (Cento e· ~. , ... • 1253 d 12/02/2015 ABERTURA DE 

e vinte e cinco reais e cinquenta e um cent C6~}çq l.cc•il7.srJcri(·~.•na do DIOf. n e . · • 
Www.Jmpransao. cr~IJH-~cv.m O de ab "I d 2 0 15 ás 9·00 h 

contra to fica prorrogado pelo perlodo de 2610312015 a 26/1012015; • · ~~o:. _ J _ n c . _ · .oras 
BASE LEGAL: LEI N• 8.666193, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E lNFORMAÇOES: ConllSsao Permanen;e de L1c1taçoes a Avemda 
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 26103/2015. ASSINADO POR: Higienópol!s, 821 -Fone 44-3685-1313- Nova Olimp1a- Pr. E-
EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL mail: licitacao@.novaolimpm.pr.gov.br Paço Munic1pal Prefe1to 
E O SR. TIAGO LUBIAN PELA EMPRESA PUBLITECH SOFTWARES Edivaldo Rodrigues Pessanha, 25 de março de 2015 . LUIZ 

LTDA. LÁZARO SORVOS Prefeito MuniCipal 
R$1~0,00 - 21941/201 5 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAi'ITU 
ESTADO 00 PARAi'IA 

CNPJ o' 77.845.3?410001-0J 
Rua Bahia. 5~- CEP 87.JJO..ODO 

A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITA TORlO n' 026/2015 
TOMADA DE PREÇOS - N' 004120 15- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Alugu<l d<: 
01 -Caminhões para Transporte de Terra, Cascolbo e outros (dtntro da 
área t<rritorial do Munidpio), conforme ospccificaçiles cm edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 15 de Abril de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TORJO n' 02512015 
EDITAL DE CREDEI'\CIAMENTO n' 00212015 - PMNC 
OBJETO: Credenciamento de Produtores Rurais para Aquisiç:lo de 
"Cascalho In Natura", para Cascalhamtnto dt Estradas Rurais, conforme 
especificações em editaL 
CREDENCIAMENTO: a partir de OI dt Abril de 2015 atE a data dt 31 dt 
Dezembro de 2015. 
A VISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÚRIO n' 027/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 01 212015 - PMNC 
OBJETO: Aquisi~io de Peças e Serviços (Ônibus, Caminhio), conforme 
espttificaçõts em editaL 
ABERTURA: A partir das 09:00 Horas do DIA 14 de Abril dt 2.015. na 
sala de rtuniões do Paço Municip•l, em T'iov• Cantu, Poran:l. 
A VISO DE LIClT AÇAO - PROCESSO LICITATORIO n• 028/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 01312015- PMI'\C 
OBJ ETO: Aquisiçio de Tubos (Mnilbas) de Contrero, conforn1e 
especi!ieoçõts em editaL 
ABERTURA: A partir das 10:00 Horas do DIA 14 de Abril d• 2.015, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Para nó. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 029/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 014/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisiçlo de Mater iais de Construçiio. (para Construç~o de 
Cab~uins de 02 Pontes), conform~ tsptcific;I~Õts trn t dital. 
ABERTliRA: A partir das 11:00 Horas do DIA 14 de Abril d< 2.015. na 
sola de reuoiõu do Paço Municipal, tm Nova Cantu, Por•n~. 

A Po.st3 com inlc1ro teor do Ed1tôll, anexos e mformações ~dcrlo ser 
sollcuodos no PREFEI11JRA MUNICIPAL DE NOVA CANllJ - PARANA, JUnto a 
OIVIS~O de L•cilac3o, no horãno das 8:30 às li :00 Hs c das 1-1:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363 - 3527-t281 

Nova Cantu. Estado do Patani. 26 de Março de 2.0t5. 

AIRTON A:-ITONIO AGNOLIN 
Prefeito Muniti 111.1 

R$ 283.00 - 2203412015 

I Nova Olimpia 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- ESTADO DO PARANÁ 
EDIT AL DE LICITAÇÃO N" 001/2015 - MODALIDADE -
CONCORRÊNCIA - TIPO- MAIOR OFERTA DE EMPREGO 
O M unicípio de Nova Olímpia, Escado do Paraná. cem sede na 
Avenida Higienópol is, 821. Centro, em Nova Olimpia, Estado do 
Paraná, toma p úblico nos termos d a Lei Federal n .• 8.666/93 de 21 
de j unho de 1993 e suas posteriores a lterações, que realizará 
CONCORRÊNCIA para seleção de empresa, para receber em 
Concessão de Direito Real de Uso bens patrimoniais do Mumcipio, 
conforme abaixo: OBJETO: Seleção de empresa legalmente 
constituída, atuante no ramo de Confecção, para receber a titulo 
gratuito do Mun icípio de N~va Olímpia em Permissão de Uso, os 
seguintes in centivos: 01) - Area de terras com medidas de 27.50 m 
x 5 1 00 m totahzando área de 1.402 50 m2, encravada no Lote 
Parque Industrial, constituido pelos lotes rurais sob n°.S 44-A-2-A, 
destacado do lote 44-A-2, subdivisão do lote n • 44-A, este da 

R~ 19:<,00- 21489i201S 

I Ouro Verde do Oe.ste 

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇAO 
DO MUNICiPIO DE OURO VERDE DO OESTE PR. Inscri to no CNPJ/MF 
sob n.• 80.880.107/000 t-00. to;r.a público que requereu ; unto ao IAP, 
RENO V AÇÃO Dt. LICENÇA DE OPERAÇÀO para o Aterro Samtitrio 
implar.wdo no Lote Rurol n' 64-A. próx1mo a Rodovta PR 317. km OI. trecho 
Ouro Verde do Oeste a Santa l!elena. no Muntc1p10 de Ouro Verde do Oc:ste PP.. 

R$ 24,CO- ?21õ412015 

I ParfllUtpoema 

EXTRA TO DO EDIT.t:.L DE PREGÃO PRESENCIAL N' 1212015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS EM DIVERSAS. 
ENT REGA DE ENVELOPES: ATÉ 08:40 HORAS DE 
13/04/2015 DATA.A.BERTURJ>.: AS 09:00 HORAS. DO DIA 
13/04/201 S. 
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉ S DO TELEFONE (44) 3342-1133. 
PARANAPOEMA, 27 DE MARÇO DE 2015 
LEURIDES SAMPAIO F ERREIRA NA VARRO- PREFEITA-

R$ 48,00-2238812015 

I l'itanga 

Mtii'IICÍl'lO DE PITA:-iGA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL N.' 026/1015 
MODALTDADE PREGÃO PRESENCIAl 

OBJETO: Aquisiç~o dt <quip>r11<nlos permanentes, expediente < 
profissionais para ministrar >.ul>s. RECEBlMENTO DAS 
PROPOSTAS: até 09h00m de à1a lS de ahril de 201 S LOCA l : sala d~ 
licitações localizada no Paço Munic1pal, Centro Administrat ivo 28 de 
Janeiro, n• 171. Pitanga - PR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
Diretamente m sede do Município de Pllanga, Situado no Centro 
Administrativo 28 de Janeiro, 171 - Centro - P1tanga - PR. ou pelo 
telefone (Oxx42) 3646- 1122 ramal 228, fax (Ox:-:42) 3646-1 172, ema1l 
1;!;\L"olicõla(<i'r.mall •;Ool Pitanga, 27 de março de 201S.Aitair Josó 
Zampier- Prefeito 

R$ 36,00-22196/2015 

MUNICIPIO DE PITANGA 
Aviso de licitação publicação de edital n' 06/2015. modalidade tomada de 
preço objeto: Construção de Quadra Pol1espo r tiva da E s co la 
Vice Prefcil o Euclides Gom e s da Silva - Ed ucação 
In fantll E Ensino Fundamenta I RECEBIMENTO e 
ABERTURA DOS ENVELOPES· até as IOhOOm do dia 16 de abril de 
2015: Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações no ed1fic10 
da Prefe1!ura Munic1pal de Pitanga, situada no Centro Admm1strat1vo 2 8 de 
Janeiro. 171 CRITERJO· Sob regime de empreitada por pr<ço global. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Direlamente na sede do 
Munieip1o de Pi1anga, situado no Ccnlrc Admimstrat1vo 28 de Jane1ro, I 71 
- Cenlro - Pitanga- PR , ou pelo telefone (0xx42) 3646-1 122 ramal 228, 
fax (O:u42) 3646-1172, c-mail: p -I0"-1'<~h::ll,.l2'rmall ''""' "' Pitanga. 27 de 
março de 2015. Altair Jose Zarnp1er- Prefe1t0. 

R$ 9S,UO - 2253&/2015 

MUN!C!PIO DE PITANGA 
A'11so áe hc11ação pchhcação de edttal n.• 07/2015, modalidade 1omada de 
preço, objeto: Construção da Quadra Pcl le spo ru va , com 
vest i ário para Esco l a Municipal J ose Bitencoun 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES· a té ãs 14h30m do dia 16 de abril de 
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PROCESSO LICITATORIO No 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2015 
ABERTURA: 14/ABRIL/2015 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do di a 14 de Abril do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Peças e Serviços para Ônibus, Caminhão e outros, da seguinte forma: 

LOTE n° 01 - PEÇAS PARA ÔNIBUS 
ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO QTDADE 

OI ABRAÇADEIRA 19X27 20 
02 ALGEMA MOLA TRAS. 03 
03 AMORTECEDOR DIANTEIRO 10 
04 AMORTECEDOR SUSP DIANT ONIBUS lO 
os AMORTECEDOR SUSP TRAS ONIBUS os 
06 AMORTECEDOR TRAS lO 
07 ANTIFERRUGEM lO 
08 ARRUELA VED 14,3X20,0X I ,S 20 
09 BARRA DIREÇÃO LAT 03 
lO BORRACHA AMORT. CONICA 20 
li BORRACHA ESTAB TRAS lO 
12 BORRACHAPNEUMATICO 03 
13 BRACO OSCILANTE D OI 
14 BUCHA MOLA DIANT. lO 
IS CABEÇOTE COMPR AR 94MM 06 
16 CABO FREIO PRIM IVECO OI 
17 CABO FREIO SEC IVECO OI 
18 CAIXA DIRECAO HID. IVECO OI 
19 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 06 
20 COLA SILICONE 20 
21 COLETOR ESCAP. 02 
22 CONJUNTO ADAPTAJ2.0 TURBINA 02 
23 COROA PINHAO 02 
24 CRAVO RECARTILHADO 3/8X 1.3/4 10 
2S CRUZETA CARDA 03 
26 CUICA FREIO ESTACIONAR lO 04 
27 DIAFRAGMA CUICA 6" 03 
28 DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" 04 
29 DISCO EMBREAGEM 02 
30 DISCO FREIO 02 
31 ESCAPE CURVA 02 



32 ESCAPE SILENCIOSO OI 
33 FILTRO OLEO 04 
34 FILTRO V AL VULA 04 
35 GRAXA 15 
36 GRAXEIRA I Omm. lO 
37 HELICE OI 
38 JG MOLA FREIO OI 
39 LONA FRElO DIANT. OI 
40 LONA FRElO TRAS. 03 
41 MANGUEIRA OI 
42 MANGUEIRA TURBINA 55/50MM 03 
43 MOLA MOLEJO TRAS. 06 
44 OLEO FREIO DOT 3 20 
45 OLEO FREIO DOT 4 12 
46 OLEO HID ATF SAE I OW 20 
47 OLEO MOTOR D 15W40 25 
48 PARAFUSO IOX70 20 
49 PARAFUSO 16X200 OI 
50 PARAFUSO 4.8X I6 30 
51 PARAFUSO RODA TRAS. lO 
52 PINO CENTRO 7/ 16X6 lO 
53 PINO FEIXE MOLA TRAS. lO 
54 PINO MOLA DIANT/TRAS 1339 lO 
55 PINO TRAVA MOLA lO 
56 PLATO EMBREAGEM OI 
57 PONTEIRO EIXO DIANTEIRO IVECO 02 
58 PORCA IOMM 20 
59 PORCA TRAVANTE 16MM lO 
60 REBITE IOX14 LATAO 100 
61 REPARO DIREC. HIDRAULICA OI 
62 REPARO VALVULA 04 
63 RETENTOR RODA CUBO TRAS. 04 
64 ROLAMENTO CARDAN 06 
65 ROLAMENTO RODA TRAS. lO 
66 ROLAMENTOSUPORTECARDAN 05 
67 SAPATA FREIO C/LONA 02 
68 SUPORTE MOLA DIANT ESQ. 02 
69 TANQUE COMBUSTIVEL OI 
70 TIRANTE OI 
71 TURBINA MB 02 
72 VALVULA DESC. RAPIDA 04 
73 VALVULA DESCARGA COM. 04 
74 VALVULA GOVERN. PRESSAO 03 

LOTE n" 02- PEÇAS ELETRICAS PARA ONIBUS 
ITEM PRODUTO QUANT. 

01 BATERIA AUTOMOTIVA 01 

02 BATERIA AUTOMOTIVA ECO 01 
03 BATERIA TFHD 105MPE 02 



04 BATERIA TFR60PH D 01 
os BLOCO FAROL UNIVERSAL 180MM 04 
06 BUZINA 12V UNIVERSAL AGUDA 01 
07 BUZINA ELETROPNEUMATICA 02 
08 CHAV MAGN.PART. 12V os 
09 CHAVE GERAL MB -ONIBUS 02 
10 CHAVE SETA C/LIMPADOR TRASEIRO 01 
11 CHAVE SETA MB ONIBUS (CABO LONGO) 02 
12 FAROL AUX.RED.UNIVERSAL 6X4 AR 10 
13 FUSIVEL DE LAMINA 50 
14 IMPULSOR PART. 03 
1S INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA os 
16 LAMPADA H1 12V 10 
17 LAMPADA H1 24V 10 
18 LAMPADA H4 12W 20 
19 LAMPADA H4 24V os 
20 LAMPADA HS 12V os 
21 LANTERNA 04 
22 REGULADOR 02 
23 RELE AUX.UNIVER.40/40 AH 04 TERM 20 
24 RELE AUX. UNIVER. 70/70 AH 04 TERM 01 
2S RELE DE PARTIDA ZMS31 02 
26 RELE DUPLO FAROL 40a 240W 12V 03 
27 RESERVATORIO PARTIDA A FRIO 02 
28 SUPORTE DE FUSIVEL 10 
29 TERMINAL P.CABO DE BATERIA 30 
30 VELOCIMETRO VW 02 

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; 
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3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento públ ico 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 I icitante. 

3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de d irigente, 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 
d irimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
4- HABILITAÇÃO 
4.1 - O enve lope de n° 02 - HABILITAÇÃO, 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. 

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, c 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 c contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

c) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre c 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); 
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A documentação acima aludida deverá- ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência c na hipótese de inexistênc ia de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação, salvo para os itens f, g, h e j . 

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOI>E n° 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar ob ri gatoriamente: 

a) ass inatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) ind icação 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 Comercia l 

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

especi ticações 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 desti no 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 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

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



6.1.1- A partir do horário estabelecido neste Edita l, 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 Pregoei ro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de partici pação 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 ex igências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) scja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de I 0% (dez por cento) sobre o seu va lor, 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 pat1icipação 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 lic itantes, registrando os lances ofertados c 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 aceitabil idade 
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 classilicada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edita l, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habil itação ex igidas 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 Ed ital c seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a li c itante 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, 
Equ ipe de Apo io e pelas licitantes presentes. 

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será cons iderada como evidencia de 

que a proponente: 
a) Exam inou criteriosamente todos os documentos do edital , que os comparou entre si c 

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 fornecimen to do objeto em todas as suas rases. 
c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 

proposta totalmente satis!àtória. 



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

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

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

9 - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

9.1. 1 - A forma de pagamento será da seguinte forma: de acordo com a entrega, até o 
próximo 7° 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 
0602267820534-2025-3390303999 Secretaria Municipal de Educação 
06031545220323-2026-3390303999 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0508 123610188-2036-3390303999 

0507123610188-2020-33903039 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até RS-150.000,00 (Cento e 
Cinqucnta Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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 

Admin istração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 8733 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-13 

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determi nantes da punição ou até que seja promovida a 
reabi litação, na forma da le i. perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 - As pena lidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, admin istrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

12.1 -Até do is dias úteis antes da data lixada 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 
aud iência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

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

12.5 - A pet ição apresentada fo ra do prazo, e/ou sem um dos requisitos ac1ma 
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 v ista 
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 dire ito 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 se rá divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitma Municipal c comunicado a todas as licitantes via fax ou c-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 recmsos porventura interpostos c constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará c 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 c 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 f'alência ou concordata. 

15.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para reso lver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, ass im 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 inOuir no resultado, nem admitidos a partic iparem os 
proponentes retardatár ios. 

15.6 - A participação nesta lic itação. importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 c 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 li cit:111tcs 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 acrésc imos 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) ED ITAL 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 fo ne /fax 44-35271281 I 3527 1363- e-mail- pmncantu@ig.corn.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 26 de Março de 2015. 

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

a~----

---,--



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 027/2015 
REF.: Ed ital de PREGÃO. na Forma Presencial 11° O 12/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

-------------------- portado1· (a) da Cédula de identidade 
sob n°. c 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. 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2015 

DECLARA0-f0 DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 012/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova tl:fnt~------~ · 

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 - '110'-"' \~' '? 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 lta Cõn 

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

{MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento lic itatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 12/2015 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do rcrrescntante legal 



J>ARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 

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 ANI<:XO IV) 

PREFElTURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidack - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 12/2015 

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

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

(dezesseis) anos, sa lvo na condição de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Ass inatu ra 

Do representante legal 

r 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Pt·cscncial N° 012/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 12/2015 

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

li citação, 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 



Prefeitura Municipal de Nova 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 012/2015 

Objeto: Aquisição de Peças para Ônibus, e outros. 

O Signatúrio da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação t-elativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d::..:e:....__ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



MODELO DE CARTA PROPOSTA 

Nova Canlu, Paraná, .... ... .. de ...... ... .. de 201 5. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
R e f. Processo Licitatório n° 027/2015 - Edital de Pregão - n° O 12/20 15 

Apresento para apreciação de Vs. S"s., a proposta de preços referente à Aquisição de Peças 
e serviços, rev isão de freios e st~spensão em Ônibus escolar, conforme segue: 
LOTE n° 01 - PEÇAS PARA ONIBUS 

ITEM PRODUTO/ESPECIFICAÇÃO QTDADE PREÇO VALOR 
UNITÁRIO TOTAL R$-

R$-
OI ABRAÇADEIRA 19X27 20 
02 ALGEMA MOLA TRAS . 03 
03 AMORTECEDOR DIANTEIRO 10 
04 AMORTECEDOR SUSP DIANT ON113US lO 
05 AMORTECEDOR SUSP TRAS ONIBUS 05 
06 AMORTECEDOR TRAS 10 
07 ANTIFERRUGEM 10 
08 ARRUELA VED 14,3X20,0XI,5 20 
09 BARRA DIREÇÃO LA T 03 
lO BORRACHA AMORT. CONICA 20 
li BORRACHA ESTAB TRAS lO 
12 BORRACHA PNEU MA TICO 03 
13 BRACO OSCILANTE D 01 
14 BUCHA MOLA DIANT. 10 
15 CABEÇOTE COMPRAR 94MM 06 
16 CABO FRETO PRIM IVECO OI 
17 CABO fREIO SEC IVECO OI 
18 CA IXA DIRECAO HID. IVECO 01 
19 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 06 
20 COLA SILICONE 20 
2 1 COLETOR ESCAP. 02 
22 CONJUNTO ADAPTAÇAO TURBINA 02 
23 COROA PINHAO 02 
24 CRAVO RECARTILH/\DO 3/8X 1.3/4 10 
25 CRUZETA CARDA 03 
26 CUICA FREIO ESTACIONARIO 04 
27 DIAf-RAGMA CUIC/\ 6'. 03 
28 DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" 04 
29 DISCO EMBREAGEM 02 
30 DISCO f-REIO 02 
31 ESCAPE CURVA 02 



32 ESCAPE SILENCIOSO OI 
...,-, 
.).) FILTRO OLEO 04 
34 FILTRO YALVULA 04 
35 GRAXA 15 
36 GRAXEIRA 1 Omm . lO 
37 HEUCE OI 
38 .IG MOLA FREIO OI 
39 LONA FREIO DIANT. OI 
40 LONA FREIO TRAS. 03 
4 1 MANGUEIRA OI 
42 MANGUEIRA TURBINA 55/50MM 03 
43 MOLA MOLEJO TRAS. 06 
44 OLEO FREIO DOT 3 20 
45 OLEO FREIO DOT 4 I2 
46 OLEO HID A Tf SAE I OW 20 
47 OLEO MOTOR D 15W40 ?~ _) 

48 PARAFUSO lOX70 20 
49 PARAFUSO 16X200 01 
50 PARAFUSO 4.8XI6 30 
51 PARAFUSO RODA TRAS. lO 
52 PINO CENTRO 7/16X6 lO 
53 PINO FEIXE MOLA TRAS . lO 
54 PINO MOLA DIANT/TRAS 1339 lO 
55 PINO TRAVA MOLA lO 
56 PLA TO EMBREAGEM OI 
57 PONTEIRO EIXO DIANTEIRO IYECO 02 
58 PORCA IOMM 20 
59 PORCA TRAVANTE I6MM IO 
60 REBITE IOXI 4 LATAO IOO 
6I REPARO DLREC. HIDRAULICA OI 
62 REPARO VALYULA 04 
63 RETENTOR RODA CUBO TRAS . 04 
64 ROLAMENTO CARDAN 06 
65 ROLAMENTO RODA TRAS . I o 
66 ROLAMENTOSUPORTECARDAN 05 
67 SAPATA FREIO C/LONA 02 
68 SUPORTE MOLA DIANT ESQ. 02 
69 TANQUE COMBUSTIVEL OI 
70 TIRANTE OI 
7I TURBINA MB 02 
72 VAL VULA DESC. RAPIDA 04 
73 VALVULA DESCARGA COM. 04 
74 VAL VULA GOVERN. PRESSA O 03 

TOTAL 



LOTE n° 02- PEÇAS ELETIUCAS PARA ONIBUS 
ITEM PRODUTO QUANT. VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 
OI BATERIA AUTOMOTIVA OI 
02 13A TERIA AUTOMOTIVA ECO OI 
03 8A TERIA TfHD I 05MPE 02 
04 BATERIA TFR60PHD OI 
05 BLOCO FAROL UNIVERSAL 180MM 04 
06 BUZINA 12V UNIVERSAL AGUDA OI 
07 BUZINA ELETROPNEUMA TICA 02 
08 CHAV MAGN.PART. I2V os 
09 CHAVE GERAL MB -ONIB US 02 
lO CHAVE SETA C/LIMPADOR TRASEIRO OI 
li CHAVE SETA MB ON!BUS (CABO 02 

LONGO) 
I2 fAROL AUX .RED.UNIVERSAL 6X4 AR IO 
I3 fUSIVEL DE LAMINA 50 
14 IMPULSOR PART. 03 
IS INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA 05 
I6 LAMPADA HI 12V IO 
17 LAMPADA Hl 24V lO 
18 LAM PADA H4 12W 20 
19 LAMPADA H4 24V os 
20 LAMPADA HS 12V os 
2I LANTERNA 04 
22 REGULADOR 02 
23 RELE AUX.UNIVER.40/40 AH 04 TERM 20 
24 RELE AUX.UNIVER.70/70 AH 04 TERM OI 
2S RELE DE PARTIDA ZM531 02 
26 RELE DUPLO FAROL 40~ 240W 12V 03 
27 RESERVATORIO PARTIDA A FR IO 02 
28 SUPORTE DE FUSIVEL IO 
29 TERMINAL P.CABO DE I3A TERIA 30 
30 VELOCIMETRO VW 02 

TOTAL 

Total R$- .......... .... .. ( ...... ............. .. .... ) 
A Forma de pagamento é ........ ....... ........ ... . 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da da/a do 

recebimento pela comissc/o de licitaçüo. 

Atenciosamente, 

Nome e Assinatura do Proponetne 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 027/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 
Dotação: 
~6/)/J. 

oJ.J 

DATA: 23 I 03 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: .J-?J I 1 ~(5 

ASSESSOR JURIDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

DATA: ·z< I ""' lt?n.lt 

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


