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

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

E-mail: 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° 027/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 013/2013, para aquisição de Materiais Elétricos para 
Iluminação Pública, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO- ITEM UNICO" 
Empresa: NACIONAL Materiais Elétricos -R. A. Bispo & Cia Ltda-ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38, no Valor de R$-26.710,00 (Vinte e Seis Mil, 
Setecentos e Dez Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de 2.013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN ~u . -~ob 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 _ /) 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 -1_:-~ 

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° 027/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 013/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 21 de 

Junho de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Junho de 2.013 . 

) 
1 1 ' ' /") 

Ir--f L-~ L ~ ~ Dr.'tJJVONSIR G FF L-

1 OAB-PR no 4.0 

Assessor Jurídico 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU ~r-L. 
; 

o.. 
Estado do Paraná , 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 / 
--------------------------------------~~ 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 027/2013 . 
Processo Licitatório n°. 027/2013. 
Modalidade Edital de Pregão n°. 013/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 013/2013 Aquisição de Materiais 
Elétricos (Iluminação Pública). 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 01 de Julho de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca rtu ~ . 

Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1b7 / 
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 No 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° O 13/2013 

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° OI (ÚNICO)- ITEM UNICO 

Item I 
no 

Objeto Proponente Valor (R$) 

01, Aquisição de Materiais NACIONAL Materiais Elétricos - R. A. Proposta preços: Total 
02, Elétricos para Bispo & Cia Ltda-ME R$-26.710,00 (Vinte e 
03, Iluminação Pública. CNPJ 04.218.825/0001-38 Seis Mil, Setecentos e 
04 Dez Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Junho de 2.013 . 

Eleani Maria Andrade - Presidente.----l~...u..t.' /_L.Av-~d..tt.c~<LO"uoJ..!...:==------------

!'r \.-./\~ ~ 
Sueli de Fátima Mello- Membro. _ _ _ -/-/-\ __ 0 O __ \.1'--'- - - --------

J 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro ~ÚN.:.:-:...::~~~..:::.....J,,:::....=~----------



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 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 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 027/2013 

PREGÃO, na forma presencial n° 013/2013 

4c 
ot~ 

/ I 
.__ -

Às 14:00 hs (quatorze) do dia 21 de Junho de 2013, 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 002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Materiais 
Elétricos para Iluminação Pública, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
NACIONAL Materiais Elétricos- R. A. Bispo & Cia Ltda-ME 
CNPJ 04.218.825/000 1-38 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope O 1 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NACIONAL Materiais Elétricos- R A. Lote Único- itens 01, 02, 03 e 04 no valor 
Bispo & Cia Ltda-ME total de R$-26.710,00 (Vinte e Seis Mil, 
CNPJ 04.218.825/0001-38 Setecentos e Dez Reais); 

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 - ITENS 01, 02, 03 e 04, no Valor Total de R$-26.710,00 (Vinte e Seis Mil, 
Setecentos e Dez Reais) a empresa: NACIONAL Materiais Elétricos - R A. Bispo & Cia 
Ltda-ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 04.218.825/0001-38. 

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

unho de 2.013. 

l 
) 
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Prefeitura Municipal de Nova <fá~l}t~ · · 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 \:._ :~ .. ~ , y 

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

Eleani Maria de Andrade - ___.f:___.... _,_, ...... ~~~ '-'"ol.<!=.....=-::...:;pU"-<..>::,_ .. ..__ ___________ _ 

A, "\.-,.-.. ~ 
Sueli de Fátima Mello - ------~-r~1 -'_ · - ' -------------

0 

Eliane Ferrareto da Silva- --~~.!...lh::!...S .... L!..~P~~--------------



ACION 
Materiais Elétric11. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) NQ 027/ 2013 

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL NQ 013/2013 

DATA 21/06/2013. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

._JANT UND M ATERIAL P.UNIT. P.TOTAL 

200 PÇS BRAÇOS (01 ) M TS GALV. A FOGO 18,40 

500 PÇS LÂMPADAS 70W VAPOR DE SÓDIO 14,30 

200 PÇS REATOR EXTERNO 70WTS VAPOR DE SÓDIO C/ BASE 50,50 

200 PÇS RELE FOTO CÉLULA 220 V 28,90 

VALOR TOTAL 

(VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS) 

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

CIAL. 

A Blsep E CIA L TDA 

14.218.825/0001-38 

JOSÉ CARMELO DE JESUS ALM A!!(IA38, r 04.218.825/00u·\· 
R. A. B\SPO E. C\A L 'TOA. ME 

Av Capnão \nd\o Ba~ra, 2261 
• CEP 87300..005 CentrO _j 

L CAMPO MOURÃO. PARANÁ 

3.680,00 

7 .150,00 

10.100,00 

5.780,00 

26.710,00 

,/ ---
t 
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R A. BlSPO & CIA LTDA-EPP 
CNPJ: 04.218.825/0001-38 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

ROSANA APARECIDA BISPO, Brasileira, casada sob o regime de com nhão parcial e ens, empresária, 
nascida em Boa Esperança- Pr em 24-10-1969, residente e domiciliada em Campo Mourão, Estado do Paraná, á 
Rua lnt. Manoel Ribas, 682, centro, CEP 87300-420, portadora da cédula de identidade civil RG nro. 5173919-1-
PR, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPFMF sob nro. 677.957.309-49, ADEMIR JOSÉ DE SOUZA, Brasileiro, 
solteiro. maior. empresário, nascido em Floresta- Pr em 09- 10-1966, residente e domiciliado em Campo Mourão, 
Lstado do Paraná, á Rua Mamborê, 1558, centro, CEP 87302- 140, portador da cédula de identidade civil RG nro. 
-11 75ó25-0-PR. expedida pela SSP/PR e inscrito no CPFMF sob nro. 529.385.069-53, JOSÉ CARMELO DE 
JESUS ALMEIDA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 
Paranacity- PR. em 15/07/1968, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Rua Int. Manoel 
Ribas. 682, centro, CEP 87300-420, portador da cédula de identidade civil RG nro. 3651 028-5-PR, expedida pela 
SSP/PR e inscrito no CPFMF sob nro. 634.085.389-72 e NOEL DE JESUS ALMEIDA, Brasileiro, solteiro, maior, 
empresário. nascido em Colorado - Pr, em 25/0811973, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Rua 
\ndira, 564, JD Flora, CEP 87300-960, portador da cédula de identidade civil RG nro. 6.202.249-3-PR, expedida pela SSP/PR e 

lfhcrito no CPF\1F sob nro. 695.603.319-4fúnicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de 
R A. BISPO & CIA LTDA-EPP, com sede e foro em Campo Mourão, Estado do Paraná, á A v. Cap. Indio 
Bandeira, 2261. SI OI , centro, CEP 87301-000, devidamente registrada na JUCEPAR sob nro. 4120447863-8 em 
sessão de 04/0l/2001 e última alteração sob nro. 20050181947 em sessão de 11/0l/2005, resolvem através deste 
instrumento particular de alteração contratual, alterar e consolidar o presente contrato atual, de acordo com as 
",,w~ulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se o sócio ADEMIR JOSÉ DE SOUZA, portador de =15.000=(quinze mil) 
coras de R$=1.00=(um real), cada uma, que na oportunidade cede e transfere = IO.OOO=(dez mil) cotas no valor de 
Rj,= I.OO=tum real) cada uma ao sócio JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, já qualificado acima e =5.000= 
1-:inco mil) coras no valor de R$=1 ,OO(um real) cada uma a sócia ROSANA APARECIDA BISPO, já qualificada 
acima. dando plena e raza quitação a sociedade, para nunca mais reclamar ou recorrer; 
-Retira-se o sócio NOEL DE JESUS ALMEIDA, portador de =17.500=(dezesete mil e quinhentos) cotas de 
H.$= l.OU=(um real) cada uma, que na oportunidade cede e transfere o total de suas cotas a sócia ROSANA 
.\.PARECIDA BISPO, Já qualificada acima, dando plena e raza quitação a sociedade, para nunca reclamar ou 
recorrer: 

CLÁUSULA SEGUNDA: Diante da presente alteração o capital social no valor de R$=50.000,00=(cinqüenta mil 
reais), dividido em =50.000=(cinqüenta mil) cotas de R$=1,00=(um real) cada uma, fica assim distribuído entre os 
socios: 
I-JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA 
2- ROSANA APARECIDA BISPO 

=25.000=COT AS 
=25.000=COT AS 

R$=25.000,00= 
R$=25.000,00= 

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica a partir desta data na função de Administrador o sócio: JOSÉ CARMl~LO DE 
JESUS ALMEIDA; 

CLÁUSULA QUARTA: Da consolidação do contrato: 
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei I 0.406/2002, os 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, alterar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir 
desta data. as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, que, adequando as disposições 
da referida Li! I I 0.406t2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 
I -A sol:iedadc gira sob o nome empresarial de R A. BISPO & CIA LTDA-EPP; 
J 1 -A sociedack tem a sua sede na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, á Av. Cap. Indio Bandeira, 2261, SI 
O 1, centro, CE P: 8730 1-000; 
IH -Objeto: Comércio varejista de materiais elétricos e eletrodomésticos; 
IV -A sociedaJe iniciou suas atividades em 02-01-2001 e seu prazo de duração é indeterminado: 
V -0 capital social no valor de R$=50.000,00=(cinqüenta mil reais), dividido em =SO.OOO=(cinquenta mil) cotas de: 
R$= I.OO=(um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios: 

J 

J 



R. A. BISPO & CIA LTDA-EPP 
C:\P.J: 0-U 1~.825/0001-38 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

I-JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA =25.000=COTAS R$=25.000,00= 
2-ROSANA APARECIDA BISPO =25.000=COTAS R$=25 .. 000,00= 
Yl -As emas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 
:;ócio. a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente; 
VII -A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 
Integralização do capital social; 
VHI -A administração da sociedade caberá ao sócio JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, com os poderes e 
atribuições de sócio administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no 
é'ntamo. em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou 
l'é terceiros. bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio; 
JX -Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua 
3dministraçào, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 
X -Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradortes), quando for o caso; 
XI -Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as 
~.IJsposições regulamentares pertinentes; 
XII -A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir o_u fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual 
ê\Ssinada por todos os sócios; 
XIII -Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 
o mcapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres se!"á apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço espe~.:ialmente levantado. 
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a 
seu sócio. 
XlV-O administrador JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA, declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
~ncomrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimemar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 
tinanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 
XV -Fica eleito o foro de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, obrigando por sí, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos e condições. 

Cam7 Mo;:;';o, 02 de la~ de 

Rd~:IJJfiPi; 

- -
RICARDO ALGAUER NASSAR 
RG:7386229-0-PR 
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ADEMffi JOSÉ DJ: SOUZA 
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RG: 1431695-PR 
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R A BISPO & CIA L TOA EPP 

CNPJ 04.218.825/0001-38 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

• • • • • • • • • • • 
• • ••• • •• 

. . .......-........................ 
• • ..~ ·• ~ .. • /f"G ,, 
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ROSANA APARECIDA BISPO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de -bens, 

empresaria, nascida em Boa Esperança - PR., em 24-10-1969, residente e domiciliada em Car"nf.lO....:. ~Y 
Mourão, à Rua lnt. Manoel Ribas, 682, Centro, CEP 87300-420, portadora da cédula de Identidade Civil RG nº 
5.173.919-1 PR, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPFMF sob o nº 677.957.309-49. 

JOSÉ CARMELO DE JESUS ALMEIDA,brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 

empresa rio, nascido em Paranacity- PR., em 15/07/1968, residente e domiciliado em Campo Mourão, Estado 

do Parana, à Rua lnt. Manoel Ribas, 682, Centro, CEP 87300-420, portador da cédula de Identidade Civil RG nQ 

3.651.028-5- PR, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPFMF sob o nº 634.085.389-72 . 

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob o nome empresarial de R A BISPO & CIA LTDA 

EPP, com sede e foro em Campo Mourão, Estado do Paraná, à Av.Cap. lndio Bandeira, 2261, 51.01, 

centro, CEP 87301-000, devidamente registrada na JUCEPAR sob o nº 4120447863-8 em sessão de 04/ 01/ 2001 

e última alteração sob nº 20080208487 em sessão de 16/01/2008, resolvem atra vés deste instrumento 

particular de alteração contratual, alterar o presente contrato atual, de acordo com as cláusulas e 

condições a seguir : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: a atividade da empresa passa a ser COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 

ELÉTRICO,atividade principal, e , COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, como 

atividade secundá ria. 

CLÁUSULA SEG UNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusu las vigentes que não colidirem com as 

disposições do presente instrumento. 

" E, por estarem assim justos e conti~à'\ados , assinam o presente instrumento em 3 vias. 

~ ' ~~ 
~ 1' .l Campo tlo ão, 10 de Jan~o p~ 2013. -~ / _, ~ 

,!'/( lj_/l]{'( '-:i c . ~~::::tff ~ _( I':;~ NA A:P ARECI DA, pl5;Q L '"l'&~Al"Ml'CO"~ J E5US-ALNÍEÍDA 

TESTEMUNHAS 

Jucelí MakohirÍ 

695.624.239-72 
RG 4.994.787-9 SSP PR 

Elaborado por Johnny Makohin CRC PR 059777-9. 

CARTORIO ACIF< • 'Z" ~ERVIÇO NOTARIAL 
~ \ Sd. .Ju.lio,. ,:e=;.i11 1.18 Souza- Tet$e\1á0 

A v C.3p .JV iOOIO e.,n.Jftt'oi l-1!:5 ~ Cx PcstCJI 189- Canl~(., IV' ·U' ~I") PR 

t-'(~li_ Fu"• ' " -~ 1 .;~ .. .>-J~"~ ~•P olo<JO.oJOS •-"'•' .ac@canor"'ac.rcom_., - ---__ .. _ --·-·-·- ------

,_ 

Márcia Cristina Gomes·Makohin 

929.539.649-91 
RG 4.932.436-7 SSP PR 

YaJJ. r. 1 
I J ...... .v " 1 I h-b <lo( JJ''' 

Johnny 'Makohin 
CPF 056.737 .119-05 

RG 7.842.637-3 
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21/06/13 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~ ~ Recei'ta 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 

04.218.825/0001-38 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

R A. BISPO & CIA L TOA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

NACIONAL MATERIAIS B..ETRICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.42-3-00- Comércio varejista de material elétrico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2- SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV CAP. INDIO BANDBRA 

CEP 

87.301-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

NÚMERO 

2261 

MUNICiPIO 

COMPLEMENTO 

SALA01 

CAMPO MOURAO 

DATA DE ABERTURA 

04/01/2001 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/01/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL - -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 21/06/2013 às 14:02:33 (data e hora de Brasília). Pàgina: 1/1 
lv~-, 
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21/06/13 

C~HdOO N~~~d::~~~:;~:D:~a:::~: e 3,~ 
Secretaria de Estado da Fazenda·_ .~~~--:· 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 10563423-43 

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

Nome: R A BISPO & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual 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 requerente, 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. 

Finalidade: Simples verificação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada \Aa Internet 
www .fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 19/10/2013 ~Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 1056342343 

Emitida Eletronicamente via Internet 
21/06/2013 -14:01:39 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/IWMV.ari nternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=04.218.825/0001-38&eCadicms=&eNumlmage=he8apu&eFi~de=... 1/1 



21/06/13 https://WMII.Sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIIll'rimrPapel.asp?VARPessoaMatriz=9455392&VARPessoa=9455392&VARUf=PR&VARin ... 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 042.1882510001-38 

Razão Social: R A BISPO E CIA LTDA ME 
Endereço: AV CAP INDIO BANDEIRA 22.61 SALA 01 I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301-000 

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: 19/06/2013 a 18/07/2013 

Certificação Número: 2013061910382175184820 

I Informação obtida em 21/06/2013, às 13:59:46. 

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



21/06/13 

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi'AJ acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certifi cado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas fi liais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi'AJ no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições de\1das, por lei, a terceiros , inclusive as inscritas em Dí\1da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 12:35:30 do dia 18/03/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/09/2013. 
Código de controle da certidão: 730C. 7624.7059.1 DB1 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

J 1/1 



21/06113 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTI DÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATlVOS ÀS CONlRJBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 000112013-14023825 
Nome: R. A. BISPO & CIA L TOA- EPP 
CNPJ: 04.218.82510001-38 

Ressal\<ado o dire•to de a Fazenda Nacional cobrar e inscre~.er qua.sQUer diloidas de responsabilidade do sujeito passoo acima identificado que 
111erem a ser apuradas. é certificado QUe nao constam pendências em seu nome relat1...as a contribuições admmistradas pela Secretana da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Di\ida At i...a da União (DAU). 

Esta certidão. emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filia•s. relere-se exclus•...amente às contribuições pre"denciánas e às 
contribuições deW!as. por le1, a terceiros, inclusi~.e às 1nscritas 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"stas no art. 47 da Lei rf 8.212 de 24 de julho de 1991. exceto para: 

- a~.erbação de obra de construção civil no Registro de lmó~.eis: 
- redução de capital social. transferência de controle de cotas de sociedade hm1tada e ciSão parc1al ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresàna simples: 
-baixa de firma indilidual ou de empresáno. conforme defimdo pelo art.931 da Lei n• 10.406. de 10 de Jane.ro de 2002- C6c:l•go C1vil. extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emit1da e à ~.enficação de sua autenticidade na Internet. no endereço 
.1ttp://www.receita.fazenda.gov. br>. 

Certidão em•tida com base na Portana Conjunta PGFN/RFB n• 01. de 20 de janeiro de 2010. 

Em•tida em 0110212013. 
Vá11da até 31/07/2013. 

Certidão emil1da gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda 1nvahdarà este documento. 

W/'M010.dataprev.gov.br/cws/conteYJ.o/cnd'cnd.htni 111 



ACIONAO 
Maleriais ElélricD. 

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

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) N!? 027/2013 
Ref. Edital de Pregão, na Forma Presencial n!? 013/2013 - PMNC 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. José Carmelo de Jesus Almeida, 

portador da Cédula de Identidade sob N!? 3.651.028-5 e CPF/MF n!? 634.085.389-72, a 
participar do procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencia l, instaurado 

por este Departamento de Compras. 

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

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

de interposição de recurso. 

Nova Cantu, 21 de junho de 2013. 

~~ ?1! ' . L~?- ~~~/- , . 
~ISPÓ E._...CiA LTDA 

/ar.218.S25/0001-38 
José C~rmelo de Jesus Almeida 

ro4.218.825/ooo1-3à~---~ 
R. A. BISPO E CIA LTDA c ME 

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

L CAMPO MOURÃO • PARANÁ _j 



ACION 
Materiais Elétrico. 

CNPJ 04.218.825/0001-38 INSCR. 90225212-65 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Processo Licitatório (Licitação) nº 027/2013. 

Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 013/2013. 

Objeto: Aquisição de Materiais elétricos (Iluminação Pública) 

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

Nova Cantu, Paraná, 21 de Junho de 2013. 

/<7Jl)/ f f·. 
L~ :A BISPO E CIA L TDA 

7 o4.218:-82S/0001-38 

iô~G18.â25/àÕ01i~al 
R. A. BISPO E CIA LTDA • ME 

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

L CAMPO MOURÃO. PARANA_j 



ACION 
Mllleri11is ElétrieD. 

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Com issão de Licitação 

ANEXO V 

Processo Licitatório (Licitação) n2 027/2013. 
Edital de Pregão, na Forma Presencial n2013/2013 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n2 

013/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 
conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 
todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

. BISPO E CIA L TOA 

04.218.825/0001-38 

José Carmelo de Jesus Almeida t'1 
I 04.218.825/0001-38 

R. A. B\SPO E C\A LTDA • ME 

Av. Caprtão lndio Bandetra, 2261 
CEP 873Q0-005 Centro 

L CAMPO MOURÃO. PARANA_j 

J 



ACIONAb 
Materiais Elétrico. 

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

ANEXO IV 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão de Licitação 
Processo Licitatório (Licitação) n2 027/2013 
Edital de Pregão, Na Forma Presencial n2 013/2013. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos pa ra os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n2 
013/2013 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 o presente. 

04.218 5/0001-38 
JoS'é Carmelo de Jesus Almeida 

ro4.218.82s/ooo1-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

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

L CAMPO MOURÃO . PARANA_j 

j 



ACION 
• 

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão de Licitação 

ANEXO 111 

Processo Licitatório (Licitação) nº 027/2013 
Edital de Pregão, na Forma Presencial nº 013/2013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial nº 

013/2013 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 o present e. 

Nova Cantu, 21 de Junho de 2013 . 

. A Bl O E CIA LTDA 

' 04.218.825/0001-38 
José Carmelo de Jesus Almeida 

lo4.218.825/ooo1-38"~ 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

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

L CAMPO MOURÃO. PARANÁ_j 

J 



ACIONAb 
Materiais ElétricD. 

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

ANEXO 11 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão de Licitação 
Processo li citatório (licitação) n2 027/ 2013 
Edital de Pregão, na Forma Presencia l n2 013/2013. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos f ins de direito, na qual idade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencia l n2 

013/2013, instaurado pelo Municíp io de Nova Cantu, que não fomos decla rados 

inidôneos para l icitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, 

Nova Cant u, 21 de junho de 2013. 

,-../ 

)~ -. 

. BISP.Q E CIA L TDA 

04.21i825/0001-38 
sé Carmelo de Jesus A lmeida 

lo4.218.B2stooo1-3al 
R. A. BISPO E CIA LTDA ·ME 

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

L CAMPO MOURÃO. PARANÁ_j 

.-~ 
·j 

j 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
027/2013 
PREGÃO. na Fonna Presencial N• 013/2013- PMNC 
#~T~X OBJETO: Aqu~sição de Materiais Elétricos (iluminação 
publica), confol!lle especllicações em edital. 
ABERTURA: A partir das 14:00 (quatorze) Horas do DLA 21 de 
Junho de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova 
Cantu, Paraná. ' 
A P~ta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
sol 1 c1tad~s na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, 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-
I281- pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Junho de 2.0I3 . 
## ArRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N" li O. terça- feira, li de junho de 2013 

Departamento de Ucitoções - Rua XV de Novembro, n"'. 545. Ccp 
84450::000. ~entro - na cidade_ i.Jc lpimnga. Estado do r'ar.ma. A 
SESSAO PUBLICA DO PREGAO, com aberturo de envelopes im
ca<tr-sc-á às 13:30 (treze horas c trin1a minutos) d::t mesma data, e no 
endereço retro mcncionodos:. após crcdcnciamcntos de in tcrcssad3s. O 
EDLTAL na integtil, s~us anexos. encontram-se à disposição de in
teressados no endereço 11cima c sitc: www.ipirang::~..pr.gov.br. Jnfor
moçõcs pelo Fáx: (042) 3242-1222 c c-mlil: licitac3o@ipiron
ga.pr.gov.br, mencionando a id~ntificação dn interessnd:1, com raztio 
social (CNPJIMF) nome (CPFIMF). endereço. número de telefone. 
f::ac-similc c /ou c-mail. 

lpirongo- PR, lO de junho de 2013. 
LUIZ CARLOS SEIXAS 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4nOI3 

OBJETO: prestação de serviços técnicos cspccializJdos de apoio a 
Comissão de Licitação e ao Pregoeiro. análise de minutas de editais e 
contrntos para a Sçcrctaria de Administração do Município de Ltó· 
polis. VALOR MAXlMO: R$ 20.400,00 (vinte mil c quatrocentos 
reo:~is). MODALIDADE: Tom01d:1 de Pn:ços • menor preço globa l. 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 

'Om ãs 13h59m do dia 28 de junho de 2013. ABERTURA DAS 
POSTAS: à.< IOhOOmtn do dto 10 de Junho de 2013. LOCAL: 

. ... 1citura do Município· Departamento de Ljcitação • Rua Pedro 
Domin0'Ues de Souza. 374, Centro. AQUISIÇAO DO EDITAL: Di· 
visão de Licitllções da Prefeitura Municipal, situada n:1 Rua Pedro 
Domingucs de Souza. n•. 374. Lcópolis - PR. O Edil31 estará dis
ponível e somente potlerã ser retirado a partir do dia 11/0612013 a 
partir dos 09h00m. INFORMAÇÕES: Unidnde Compro< I Ltcitação -
(43) 3627-1361. 

Leópohs, lO de Junho de :!013. 
ADEMIR GOMES DE SOUZA 

Presidente d~1 Comiss5o de LICitações 

PREFEITURA Mill.'1CIPAL DE NOVA CAl\IU 

AYISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCL<\L N' 12/2013 

Processo Licit<~tôrio n• 02612013 
OBJETO: Aquisição de M:nerbis de Construç5o e outros congêneres 
(divc~os), conforme especificações c:m cdit31. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horos do DIA 21 de Junho 
de 2.013. nn s::al3 de reuntões do P3ÇO Municipal. em Nov::1 C3ntu, 
Parnn:.i. 

A P:tsta com inteiro teor do Edital. anexos c infonn::.çõ~s 
poder:Oo s.r solicita~os no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA, jumo 3 Oivis3o de Licit:~ção. no hor:irio da~ 
9:00 as l i :00 Hs c dos 14:00 :is t7:00 Hs. Tclcfonc!F:JJ<: (44) 
35271363 - 3527-128 I · pmnc:mtu n1i •.com.br 

P esso Licit:Jtório n• 027/2013 
BJETO; Aquisição de Materiais Elêtricos (ilumin;1çào públic 

forn'e especilic;ações em edit31. 
ABERTURA: A partir dos t4:00 (quatorze) Horos do DtA 
l1mho de 2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em ova 

tu, P:~ran:i. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, 3nexos e info ções 

.,vdcrão ser solicita~<n na PREFEITURA MUNICIPAL DE OVA 
CANTU • PARANA. JUnto :1 Divisão de Licit:1ção. no ho rio das 
9:00 as li :00 Ils c do< 14:00 às 17:00 I ls. Tclcfon ax: (44) 

527 1363- 3527-1281 - pmncon tu@ig.com.br 

Processo Licit:Jtório n11 028/2013 
OBJETO: Contr:lt:Jçào de Emprc:s::. parn tro~::J d~: 15mpad3s e outros 
(iluminaçào púplica), conforme cspccific3ções em edital. 
ABERTURA; A partir dos t5:00 (quinze) Horas do DIA 21 de Junho 
de 2.013. na s:~la de reuniões do Paço Municipal, em Nov:J Cantu , 
Pouaná. 

A P3Sl:t com inteiro 1eor do Edital, anexos e infonn:ações 
podemo ser solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. junto a Divisão de Licitação. no horário das 
9:00 ôs l i :00 Hs e dos 14:00 ôs 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363. 3527-1281- pmncontu@ig.com.br 

Nova Cantu-PR. 7 de Junho de :!013. 
i\JRTON ANTONIO AGNOLIN 

PrctCito 

PREFEITURA MUNICfPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N' 1/20 13 

O Município de Novo L:uanjeirns!PR. atraves d3 Comiss3o 
Pemlanente de Licitay~o, tom:J público o Edital de Ch:~mada Público 
n•. 01/20 \3-PMPB. parn a aquisição de gêneros alimentícios da agri
culturJ familiar eJou empreendedor familiar nu::.\ para atender o Pro
gr:una PNAE (Progr:tnl:'l N:1cion:~.l de Aliment:1çào Escol3r) destinado 
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à :1liment::.çào cscol::&r nas Escol:~s Municipais c Centros Municipois 
de Educação lnf:1ntil para um pcriodo de l2 (doze) meses, sendo que 
os interes~dos poderão credenci3r-se junto ao Depto. de licitações e 
Contr:ttos da Pr~fciturn Municipa l, sitund:t à Rua Rio Grnnde do Sul, 
2122, Centro. Nova Lai"Jnjeiros, PR. no período de 12 de junho de 
2013 ó 28 de )unho de 2013. 

O edital c seus :1nexos devcr5o ser retirados na sede da 
Prcfcitun MunicipJI. junto :10 Departamento de Licitações. 

Novo Laranjeiras. 06 de JWlho de 2013. 

JOEL CEZAR DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE P!TAi'IGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 36/2013- SRP 

OBJETO: Registro de Preços parJ ~quisiç5:o de Géncros Alimentícios, 
Ma1eriais de Expedjcnlc c Matcnats de Higiene c LimpC"".ta, objc
tiv:mdo a manutenç5o das Tunnas de Educação de Jovens e Adultos 
INTCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h:OOtnin do 
dio 12 de Junho de 2013. FIM DE RECEBIMENTO DAS PRO
POSTAS: oté ás 13h30min do dio 24 de Junho de 2013. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: das l4h01m :is 14hl5m do dia 24 de Junho de 
201 3. LOCAL:. www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - li
citações" CRITCRJO: Menor preço por item. RETIRADA DO EDI
TAL: de 12/06/2013 à 24/0612013. INFORMAÇÕES COMPLEMEN· 
TARES: Diretamente 03 sede do Municipio de Pitang:1. sitU:Jd:J no 
Centro Administrativo 28 de hnciro. 171 - Centro • Pitanga - PR .. ou 
pelo telefone (Oxx42) 3646-1122 ramal 228. fax (Oxx42) 3646-1172. 
cmail: pitangalicita@gmail.com 

Pilang3. 6 de Junh\,) 2013 
ERTCH PORTUGAL KLOSTER 

Pr~gociro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCLA 
DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' 3/2013 

Tipo: Emprc:itudn Glob~1l. Objeto: Construção do Centro de Con
vivência da Terceira Idade de Querênci:1 do Norte • Estrururaçio d:1 
Rede de Serviços de Proteção Social Bãsica I Paran:i'". convênio n• 
283/SNASIMDS/2008. Processo n' 7100t.l55796/2008·3t - Coopc
raç5o entre o Ministério do Desenvolvimento Social c Combalc à 
Fome - MDS - ABERTURA: 28 de junho de 2013 - 09:00 horos . 
LOCAL: Sa\3 de licit:.çõcs da Prefeitura Municipal, situada a Rua 
Wa.ldcm:u dos 53ntos, ll 97, centro. pelo fone 44--3462.1 SI S. 

Qucrência ~o Norte-PR, lO de junho de 2013. 
CARLOS BENVENUTTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 

.AVISO DE J..!CITAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO N' 10712013 

OBJl!TO: A aquisição de 02 (dois) vciculos. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/06/2013 ôs 09h00min. 
TNICIO DA DISPUTA: 25/06/2013 as IOhOOmin. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá 
ser t;t~;:tminado c adquirido atravé.s do site www.caixa.gov.br. Outras 
infonn::.çõcs poderão ser obtid:1s n3 Divisão de Liciraç3o da Prefeitura 
Municip::~l de São José dO!; Pinh:ti~. sito n3 Rua Passos Oliveirn n• 
1101 ·Centro, no hor.íriu compreendido das OShOOmin ãs 12h00rnm 
o~~~· 13h00min as 17h00min . ou l><:lo telefone (41) 3381-6847-

São Josê dos Pmh::us. 6 de JUnho d!! 2013. 
NELSON GONÇALVES 

Sccn.:tjrio Mumçap:J.! <.h: Recursos M:ll~:rí::.is c 
Licllaçõc:. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
DO SUL 

AVISOS DE l-ICITAÇÃO 
PREGÃO ELETROKICO N' 59/2013 

A presente licit3çào tem por objeto a aquisi~ão de gêneros 
a1imcmicios n3o perecíveis, de :1cordo com 3.\ e$pecaficaçõcs con~
u.ntes no ::~nexo [ do edital, destinados 305 progr.1mas de~envolvido!õ 
pt:lo CRE/\S , através do PAEFI- Serviços de PrOt~ção e Atendimento 
lntcGrJl à Fmníl i:'l e de conformidtade com a salicit:tçào dn Secretaria 
Munieip:1l de Assistê:ncia Soci:J.I. Tipo d::. Licitação: Menor Valor por 
hem. Recebimento d:~s Propostas: do dia 11/0612013 atC :is 12:00 
horos do di o 2110612013. Abcrtur:> ~as Propostos: das 13:30 horJs até 
õs 14:00 horus do din 21106/20 13. Inicio da Sessão de Disputa de 
Pr~ços: às 14:0 I horas do dia 21/06/2013. Refcrõnci:l de Tempo: Para 
todas as rcfcrCncias de tempo ser~ observado o hor:irio de Brasili::& 
(DF). O Prcg3o Eletrônico scrl re:tli7.ado em ~es..'i30 públic:'l, por meio 
dn internet, medi3nte condições de segurnnçn • criptogr:lfi:l e nu
tt:ntic~çào - em tod;;~.s :1s :>.lHIS fnses ntrov~s do Sist~ma de Pregiio 
Eletrônico (licit:lçôcs) da Bo!Sil de Licitações c Leilões do Brasil. 
Local: www.bll.org.br - acesso Sistem:.l Silverligh. 

Í )J. w- --~ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N' 60/2013 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de gêneros 
õllimentic ios nílo pcrecivcis, de ncordo com a.~ especificações con~
tantes no anexo I do ediml, destinndos ao Progr:trn.a de acompa
nhamento em scrvtços sociocducativos direcionados às Famílias in· 
cluidas no Programa Bolsa Famnia, atendido pelo CRAS (Centro de 
Rcfcréncia de Assistência Social), através do PATF- Serviços de Pro
teç!lo e Atendimento lntesrnt à Fam(\ia e de conformid:Jde com a 
solicitação da Secretari3 Municipal de Assistência Social. Tipo dn 
Licitação: Menor V3lor por hem. Recebimento do.s Propostas: do di:1 
11/06/2013 até ãs 10:00 horas do dia 24/0612013. Abertura das Pro· 
postas: das 13:30 horas até às 14:00 horas do dia 24/06/2013. Inicio 
da Ses.<ào de Disputo de Preços: às 14 :0t hora< do dio 24/0612013. 
Referência de Tempo: P:ua todas as rcferincias de lempo será ob
servado o horário de Brasíli3 (DF). O Pregão Elctrõmco scr.i rea
lizado em sessão públic01. por meio d3 intcmcl. mediante condições 
de segurança - criptogrnfin c autenticação • em todas as su-as f:1ses 
:nrnvés do Sistem::a de Pregão Eletrônico (hcat:lçôes) da Bolsa de 
Lidt:lções t: Leilões do Brasil. Loco:al: www.bU.org.br- 3CC'SSO Sistem<~ 
Silverligh. 

São Motei!S do Sul. ( ~e junho de 2013. 
CLOVIS GENESIO LEDUR 

Prefeito 

PREFEIT\.jRA MUNICiPAL DE SÃO PEDRO 
DO IGUAÇU 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
N' 6/2013 

Objeto: Contrat3çào de empresa parn revisUo do Vcaculo Kombi pia· 
cas ATK·5733. uti liz<~do. no tr.anspone escolar. Fund:1mento Legal: 
Art. 25., inc1so I d:1 Lei Federal n" 8.666/93.Contr:ttante· MUNlCIPIO 
DE SAO PEDRO DO TGUAÇU. Vigénct:licxccução: 0 prazo de 
vigência/execução ê de 90 (novcnt:a) di:1s. Valor Glob3l' R$968,00 
(novecentos c sessenta c o ato reais). 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:-!ClAL N' 38/2013 

O Município de Silo Pedro Uo Ig~açu/PR informo que csto.rd 
rcaliznndo a licitação modalidade PREGAO PRESENCIAL. poro o 
tipo menor preço POR ITEM, parn escolha das proposus mais van
L:ljOSólS parn 01 Administração Municipal, na contr:n::.çào de empre
sa/pessoa juridica do r:tmo, p:~ra a fornecimento de equipamentos 
::.gricolas referentes ao contrnto de Rcp:1sse n11 778629/2012 • Pro
cesso I 000254-38 - Programa PRONAT - Mtnistério do Desenvol
vimento Agrário • MOA • Caixa EconõmiC3 Federal e Município. 
Maiores infom13çôes podemo der obtidas junto ~ sede da Prefeirurn 
Municipal situadu a Ruo Nittrúi, 121. Centro, CEP 85.929-000 ou 
pelo telefone n' 45·3255-11 05 e pelo e-mail; dep3namentolicit::~.caos· 
pi@yahoo.com.br 

São Pedro do l~uoçu. 5 de JUnho de 2013. 
NATAL NUNES MACIEL 

Prefeho 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA 

FUNDO YiUNICLPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N" 212013 

OBJETO: Conrr:nação de EmprcSiJ de Engenharia piJra Construção da 
Unidade Básica ele Saúde. na Vila Pé de Scrr:J dos Mendes. com mào 
de obra e mn.teri;:al da c:mpreitdro. D;:ata c: hora de abcrrura· 
2610612013 :is IO:OOTIS. Infonnoçõe< na sa io do CPL. no codcrcço 
s ito :l Rua Capitão M:1nocl Matut ino. S/N. Centro, ncst01 ctdadc, local 
em qu~: os mlercSsados pod~rJ.o ler e obler o texto intc~l do EdiiJI 
no horário do 08:00 ás 13:00 horas. Agr.:stina, I O de JUnho de 
2013. 

Agrcstina-PE. 7 d< junho de 20 I 3 
FER.\IANDO GONÇALVES CABRAL 

Presidente da CPL 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS W 1/2013 

Habilitada: Porsan Engcnh:lf1a Ltda. Inabilitada: Rio Branco Cons
U'Utorn Ltd:l. Caso não sej:1 interposto recurso adminislr.ltivo. a aber· 
tura dns proposta.~ serã dia 19106/2013, às 14:00h. A~ r:tzões que 
motiv:unm os julgamenlos encontram-se ô. disposição dos interessndos 
junto :1 CPL. Ru:1 Capil5o Manoel Matutino. 21. Centro. nesl:l cidade. 
no horório d:l 08:00 ãs 13:00 horas. 

Agrcstin;~-PE . 7 de junho de 2013. 
FERNANDO GONÇALVES CABRAL 

Prc~ade nte d3 CPL 

Es1c documento pode ser verificado no endereço eletrônico lmp:I/WW\Y.in.gov.brlnutcnticid:ldcJltnll, 
pelo código 00032013061100195 

Documento assinado dig italmente conforme MP n! 2 .200-2 de 24/08/200 I. que institui a 
Jnfr:Jestruluru Ue Chaves PUblicas Br:lsilcirn - lCP-BrJsil. 
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I Marechal Cândido Rondon 

DiárioÜFJCJALParanã 
33 feira Jll/Jun/2013 - Edição n° 8975 CO r.! UC H I , IHnUSTliA A St k VtCO J 

, 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ~j ) D1Yis3o 
de Licitação. no horário das 9:00 às 11 :00 Hs c das 14:00 às 17:0 fls. Telefone/ 
Fax: (44) 3527 1363 - 3527-1 28 1- pmncanru@ig.com.br J 

##Nova Cantu. Estado do Paraná, 07 de Junho de 2. tj. =L I " ~j 
#li AIRTON ANTONIO AGNOLTN · ~ -

MUNICÍPIO DE MAREC HAL CÂNDIDO ROi\'1>0:-1 - PARANÁ 
AVISO DE LIC ITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Presenc ia i n• 046/20 13 

##Prefeito Municipal .J J 
RS 96,0\- 51227/2~ r 

Tipo: Menor Preço. 
Regime de Compra: Menor preço. por item 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário. para serem 
utilizados polo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. através de 
recursos do lGD - PBF. 
Abertura: O rcccbimcmo c abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública 
às 14:00 horas no dia 24 de j unho de 2013, no Paço Municipal Arlindo 
Albcno Lamb. sito à rua Espírito Santo. n• 777. centro. Marechal Cândido 
Rondon -PR. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon. situada à Rua Espírito Santo. n• 777. centro, em 
Marechal Cândido Rondon. Estado do Paraná. durante o horário normal de 
expediente. das 08h00mín. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h00min. Fone: 
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do si te: www mcr pr gov br link: 
Licitações; Baixar Edi tal. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR. em 07 de 
junho de 201 3. (a.a.) Moacir Luiz Frochlích - Prefeito 

I Morretes 

EXTRATOS 
PROCEDIME NTO LICITA TÓRIO N° 0 61/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N•. 018/201 3 

R$ 120,00- 50950/201 3 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN ICIPAL DE MORRETES 
CONTRATO N". 027/2013 - lD N• 124/2013 
E MPRESA: MAR CE L O J ACOB ME .. C NP J/MF sob o n • 
1 1 .774 . 13 2 /00 0 1 - 97 
VALOR TOTAL de R$ 15.018,13 (Quinze Mil, Dezoito Rea is e Treze 
Centavos), refere nte aos Lotes n• 0 1 e 02. 
CONTRATO N•. 028/2013-10 N° 125 /2013 
E MPRESA: LU IZ FER NANDO G ONÇALVE S PAPE LARIA 
E INFORMÁTIC A, C NP J/M F so b o n • 12 .047 . 1 35/0001-
9 1 
VALOR TOTAL R$ 15.520,00 (Qu inze Mil, Quinhentos e Vinte 
Reais) , refe rente aos Lotes n• 0 3 e 04, 
CONTRATO N•. 029/2013 - ID N°126 /2013 
EMPRESA: K & K P A PE LA R IA E INFO R MÁTIC A 
LTD A ., CNP J / M F sob o n• 6.064 . 658 / 0001 - 43 
VALOR TOTAL R$ 96.996,16 (No v enta e Se is Mil, Novecentos e 
Noventa e Seis Reais e Dezess eis Centav os), referente a o Lote n• 05. 
OBJETO: Aquisição d e Material de Expediente. em ate ndimento as 
Secretarias Municipais. 
VIGÊN CIA: Terá va lidade de no máximo 12 (doze) meses. a pa rti r da 
data de assinatura d o contrato. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

R$168,00 • 51282/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA M UNIC IPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA~Á 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PRO CESSO LICITA T ÓRIO n' 026/2013 
PREGÃO, na Forma Presencial W 0 12/2013- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção e outros congêneres 
(diversos). confonne especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 2 1 de Junho de 2.0 13. na 
sala de reuniões do Paço Mtmicipal. em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e in fom~ações podenio ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação. no horário das 9:00 ãs li :00 Hs e das 14 :00 às 17:00 Hs. Te lefone/ 
Fax: (44) 3527 1363-3527- 128 1 - pmncantu@ig.com.br 

##Nova Cantu. Estado do Paraná. 07 de Junho de 2.013. 
/tii.MRT()N ANTONIO AGNOU N 

## Prefeito Municipal 
/ R$ 1~0 • 51220/2013 

PREFEITURA M UNICIPAL DE :'I! OVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

##A VISO DE LICITAÇÃO - PROCE SSO LICITATÓRIO n' 027/2013 
PREGÃO, na Forma Presencia l N' 013/2013 - PMNC 

##T E BJETO: Aquisição de Materiais Elétricos (iluminação pública). conforme 
cspc õcs em edita l. 
ABERTU · À pan ír das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 21 de Junho de 2.013. 
na sa la de reum do Paço Municipal. em Nova Camu. Paraná. 
A Pasta com inteiro tcórdo Edital, ancx<>s e-informações poderão ser solicitados 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n' 028/2013 
TOMADA DE PREÇOS n• 002/2013 - PMNC 

##T EX OBJETO: Contratação de Empresa para troca de lâmpadas c outros (ilumi
nação pública). confom1e especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15 :00 (quinze) Horas do DIA 21 de Junho de 2.013. na 
sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações podenio 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 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1 281 - pmncantu@ig.com.br 

##Nova Cantu, Estado do Po.ranã. 07 de Junho de 2.013. 
##AIRTON AYTONIO AGNOUN 

## Prefeito Municipal 
R$ 96,00 • 51228/2013 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUl'HCTPAL DE ORTIGUElRA 
PREGÃO PRESENCIAL n' 089/13 (menor preço por item) 

Objeto: Registro de preços para aquisição de material grãfico para uso das 
secretarias nmnicipais. 

Real ização: dia 27/06/2013 às 09:30 horas. 
1/ 

~PR~O~C=E~S~S~O~A~D~MITN~lS=T=RA~T~IV~077N~'70~96~/ ~13-----------------
Edital de Pregão Presencial n• 077/13 
Objeto: o Registro de Preços para aquis ição de uniformes, destinados aos setores 
municipais. 

O Município de Onigueira, a través do Pregoeiro designado pela Ponarta n• 
045/ 13. toma público para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da 
data de realização do Edital em epígrafe. haja vista a necessidade de estudo sobre 
a possível refonnulação de seu objeto. 

Outrossim. informamos que a eventual alteração c a nova data será oportunamente 
divulgada através de publicação no Diário Oficial. nos prazos previstos em Lei. 

Or tigueira- Pr. lO de junho de 2013. 

----~~~~"------~~~~--~----~------Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente. na sede da 
prefeitura. http·//ponal ortlgucjra.pr gov brllicitacao Maiores informações pelo 
telefone (42) 3277- 1388. On ígueira-Pr, lO de j unho de 2013. 

MARCIANE DA CRUZ 
Pregoeira Municípol 

I Palmas 

R$ 192,00 • 51612/2013 

CONCORRÊNCIA P/ CO MPRAS E SERVIÇOS N° 1/2013 
J ULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmas, 
instituída pelo Decreto n• 2.866/2013 de 18 de janeiro de 2013, toma público o 
Resultado do Julgamento das Propostas das empresas HABILITADAS E 
CLASSiFICADAS para a Concorrência Pública n• 1/20 13, que tem por objeto 
Contratação de Pessoa Jurídica por empreitada por menor preço global e mensal 
para prestação de serviços diários e contínuos de limpeza. conservaçüo, 
higienização c jardinagem conforme necessidade dos Dcpan amentos da 
Prefeitum Mtmicipal de Palmas- PR. 

Após análise, a CPL decidiu: 
a) DESCLASSIFICAR a(s) Propostas(s) da empresa NOVA GERAÇÃO 
ADMTNISTRADORA DE SERVIÇOS L TDA, em razão da Sanção interposta 
pela ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégratàs. declarando a mesma 
impedida de licitar. 
A Comissão Permanente de Licitação julgou classificadas provisoriamente as 
propostas apresentadas. por ordem de valores, posteriormente as planilhas que 
são pane integrante das propostas de cada empresa ser5o analisadas pelo 
Depanamento competente para verific3çào de todos os critérios técnicos e legais 
pertinentes a mesma: 
V3lor máximo Previsto RS 4.368 645 00 

Clas. Licitantes C NPJ Prop. (RS) Rcsult. 
I" Nova Cnpj : 1.900.387,20 Desclassificado 

Geração 09.262.813/0 
Adm. De 001-24 
Serviços 

Ltda 

) 



1m Ttl-1!:\~N A EDIÇÃO N• 8.555 

I~ 
I!!!Ja!nrllm .• clg ___ ,_u - ................... ~ 

,__"""~-----
UCDDQ,. .. ,,..IN:IIIOA.IC)."TA('OC:J ~-'.C,.,.., .... 
Dlk!!J"":JIIJ lli"lll'-'"''""""""' 
~~~f"'UAA~~~~::-.~rf!OtOJf ... COJoiOCI"'Jit 

~~·~..::.=.==~.::::..~ 
, • ...,. .... .._0.......,.1"_..,_, 

--.. -.....-==~--w:;-.. -=~ a•• u ........ u ....... -.,._,_.--,r. • .a., 
~..!!i.!:..~~::'".:~.~· .. 

"""""""'-''lolo ........ Jfl, 

~ ~ ~UNICIP:~~A~-.0~ 
,.,n ... ,. .• ,.,...,.,, 

.. ... - .... "'~·· · ....... .. . ::. ~""::.::::::·.:=·.":' .. ": ::::-.:::·. :.:::=..:: ::~·:_ \'" ..::.:.:. . __ .. ___ ...... _M~ .. -0 ........ _, 
- ..... _ .. , 

• :.;:,;.= .. ·.-~··.· •• : · ·::..::-·-- .. 

· ·:E~~~-~~:~~~.:~.:::::·~~ .. 
:..:_~ .. :~:.. .. :--.. ..:... .~ ··.:~ ... 

... -.. ... ............. . 
... ........................ _,_,, __ .... L_ ... _. 

~OOOIIlOOO o..._..,. ·- .- -JI'. --.-o 
--.. N WitNUII"CIOI. "l'nlll, - - ... --.c!U-"<~ K 
............. R«ll'JT-..;1,0 I(.JTII .. f CU ~ -••IIOJ A'"-.,_,,. .. 
1111-..;oiO-Ml'II.-..,- I ....:I ..... M _ _ _ 

_,.ftMJ . .... ... ----·---... ..... --.. -·-- .. - .. _ ·<:-· __ _.. .. _ .. _ 
-"-COS.-oiMI'I.- IIICO.liiU;Oitl.TC.o •IIL-.. '"'1•' . ...., .... -............ ... _ ... ,,._"""'"'_ ... __ . __ 
,.,. ,.,,,, _,_..,...,.. 1.,__ • ...,.__'"'_ -··· ... --------c.-·----.. --.. ---·-
-=------·....:a-·•··--~-
___ .,._ ....... ._ .. ioo- ... _______ • 

-·-·--... \ 

I'Rt'I1'0'11IIA \li!,K"I., ~~ Or loo:CJ\.\t ,\)o:tl 
1~"1' 1\fllllllli'AI\"'A 

C:MJ•HJI ,J'!.I,I.Ot!IJI~J 
hoiWtl.&.l ' · tl l''''ll'loOO} 
~>li \10 o\'vl'o(J Of' IIÇ'tf\('\Q- l'n(ot,.{,V II c;rr H•'IIIIO .,. 
'.l.!rJ:IIIJ 
f'Rl.t..\u.~~-~l'I"•L!<:DIJr\l'tl.: 
t•Tf' ua,no ._,.."<.,. • ).W .. .._"' t ""~'~..,, _ , ...., 

:n~::\";;~~:~:;;;=~:~~:.~~1<11 ....: .. ... 
~,,,, ""'"""'<L.:•··· ............ , .... u " -"''" .... "'···· ( ... ...... ............. 
"'l'~,u ,~.., '"'I"\'""' ..... , ~ ~.oi. •"'"!t ( id.oo....,,,, ,..-.kr., ..,, 
... ~:~~IJ. .. t.T I'II.HI In~t \ \.ll l'lll'lt\1. OI Mt'l' \ l.\.'IIHI 
r .\111 ... ,.,-\ . ........ nt.lo~o.«•"'o..c""· - ••• · ,.,.,..,, .. ,, •• , 
lioot ... >~ U.•••I"t•o l .. J.l(h..,"t., tUt''!TI ''I I~· 

:.••-.... ~"•"'""' •• ......,l ..... l"""' ... t .............. , ......... ! .. tl 
••AI:U\J"t."-'II .. "IIJ\(,'Ill,l' 
"l'l;l;ol<>l< ...... .,,.. 

.w .. ~n lll \1 ~li.ll',\10& Ml\'\1' \ .. n ~ 
~ f\llllf'loll'lll\"11 

,. ~ffJ.l..IJto.l••••~.) 
.. .... ~.,·lt.rr..JJo41.'h; 
\10 1\-i.'oOOf"ltC'IT,~.\o f'ltOCl'-'<~lk iT·\Tn.UOw 
~IJ 
j(,,\Q.M h,.....I'K'••'IK~'II1\ 111}:!1.11) P\1~ 

' ~\" úliA.:t o ,.,.. • .,.t.o "" i\1""""'' uw1,,1o •~•ü•uno~o,;, 
"'k•L cr.Miflntc.,,xhlal;t .. "<,"'n•'WIW. 

·,1\"J'" IIrl, RA o\,...., ,Jo., lHO llf-•"') n,_,., ~ nt..l :!I .t.. 
.... o/.:! llll_IWI.U.ol.:~ .. r ..... \!.-.; ... ,CM...,• _ .... ... 
, .... ,_r..-"' ... r ...... _......~..r.""'....,..,....~ .,. 
.~ .. I ... Ulltllt.\ ).11.!-!CW,\l. Ul "-1\\ r,;o\IIIHT 

\lt.\H,\,J-•I Iln o..l.>4.-:I ......... '\N" " tr0-llo•4alllo0, 11• 
(0:..1 1 1>'1 .. 1ltntn. To:i.·h·..,..,~•. l li t.l\!11)~1 l~!~ 

·~ ~ . ,.,,...., Uw'I!"'"'M 

'b~ l at.iu, UIN.>Jr.• l' fill.l. f i >k l~M~<~ k! 41J 
'*rO"o'"':"''v-"kJ •\I.r"tA.I'I 
,.~,._....., 

I·R ITfm~\).ll...:kt" \1 Dt M JVAI',\\'Tt 
)'\ .. \ l'll)f)l) f'\ll ,\'11\ 
(' \'J'J •' 71J.44)'l..!• o)l ).t)J 
ltu.;atiJli;:..IS-~ 1 r11 J.)l-ltW 

-
oi \\0 \\'hlt Dt lltlr\(".\t.') • l'tli)l['\0 l lt'tlAJT"JR:II • • 
~1tP 
TUU\0.\0l.rtll~th a -.!~ll · I'M\(

'"f\.XOtlll.lUt'...-.N;)o4:1:qif~foi'•L·..aokU.,..S.t 
WI""'"M' uçA.' f'IH" ... ! ,'NII~"*~.;;rQ;(\o:•tiii..-4U 
A!ICRn llio\ \ fG11 filai I!OO! ..... IIICI ll.'f'l• ..._,!'liA ~ ~ •k l 111~~• 
6: !OI.;. IIJ wl~ 6r lfll'l),.., ILJ r'llc\+ M\lll iqol. "" .,;.,.,'J r-~ ~. 

·~"'" " ' .UI»>IICCINW.'f.i.> f •UI :r~nt~ c !M.n-.""'poltl! .. "f~>o:r 
""'•~ .. rauuna.\ \ltl"'ll'lt.\l Ul MJ\,\ l"Mn• 
t.\l.\'\.:\.,...a0rorio1o.kl~.k\.--'"-dtl'"' .. ll''' 
11-t Q 1401" UU!llo 1d.:-.T" i.UI Hlli::.J }(!1· 
I :JI- ,...artu.o'f ~\'111 tu 
'"~o.• C.-..~dol l'lof'I.I. Ol+k J•t. .k l hl) 

n,\JIITOI'or\'I J{».J0,\0'01.1\: 
'' 1'11:1'.:~\1-~ll'-'l 

EDITAIS 
~l:m.JIU, ................ ~IIIO\I·.,.. ... 

C""J-M.ca.t~-

._ ___ -- ---·-
UIAHIDD."""""" 

l'l!!!lUU.JVji!I Cl!TQJIU!!!!QPCJ:I,l,l, 

... --.. -~----·--
-----------~----w~--

_ .. r"::".,:::-;:;- '-

...... .._ .... _._.........,.,_11·--· ... 
- ... - ..... te.loO-IVI~ ........ ,_I --.. -"C.,..,UTO';)oo 
M-UfoiO.Ul.O<:o:Mioti-AI.!MWr-'Oo .... ONfl-0 

M-UOCOUMI((:IIC'I-·I....cKICIII-1t.<o(lll-lllO 

-·'CV0 1061 - .. ·----·--
_..,. ___ .. ._ _____ _..._, 

~·r-...,..--.. - ... -
-~WMi!TiriUIJ-.Ciotl l.TIIotiiOC.- .. C111J .. II_-UI_ 
U.lt1l01 .. -II:I D-.M-o _ ... ,_,_ ,.,.,, ....... , 

---~-· ........ ---·-·--t----·--------·-----·----·--·-----..... c...----·--.. --.-· .. --..,._..,_._ __ .,..,n•••-·-... ·-'"""1 o. ... _...,... _ _ 

- . . .. ,... , .... ~ ... - ... ltl 

. ... _ -
- •-.N::t'fl,.....,.,-u,...,. 
_...,..._:CK4·.~""K ............. 
-e-~•·o.::&ootr-•'-'kVte<.l.lr:IOI'OMCWI ... f " >(toOl«;llt 

._...,._,<llt,~QtoC:~ ..... 'I>IJ 

• • .,..~,,..l,., .. ..... ·~:7'JOSW.r.JU .... "'=· 
.... I' ... _..>Q>I"• • -·Cif"- ..... ~ ........ - . ...-..o 

-~~ 

~.or;oc:o.wro o::,:;:::: .. •,;:r:: .. ~: ... •.::,'!.-::,,~ ,·.• .... 

-·---.-~ 

o"'*"•••-(jf• .. ... •"0110o4-l_,.,t'Fil .,. ... 
iJt •-•~••u·-·-·_...,,...,...,,.,.er.o.aooo ........ .\,/)o-·~·~--........... l!o70ll 
... ~ ... l ., ..... ~.fllSO..'I'I. 

Mr .._,...r-trC:r'ltobt;lll.._, ;,. • .,..*:>t!::rl· 
.._.. .. uc....~ • .-n ... , 

Ao\J' ~·~·--..:.- ....... ~ .. ...,--

o..-.... .-...... _ÚII .... .-W.. ..... I.........,., 
C......C..toC.O...o 

- - ··-
MIJKICÍPIO DE IRETAM" 
--·-... !,~.',!..~..._?.·~:'--.. ........ -_____ .. _.__ .... 

- .. - -- ... --· .... ------·~ ... -~-· .. - - - • ...., .. .;..o. ... 
~~~· .. """"""·~c.oe. t,._.._ .. , . ...... ,.., 
-I>Oo -....ot flCUH 1 o•o•o, .,.,, , """"" , .... ...,.- ........... -... - .. -... ·~--., _..._ ... ,_,_.,.... ... .._.~ ........ --... _ .... - ...... ~-. ---·--··-·--·--·- .... 
_..::=:=-~...:-::...:--=-~ 
::..~=: ·--·-- ....... --
===·:-~===-~== ___ .. _ ... __ 
:::.:.:;.:::--=-:-:::=::::= 
........ ---- ·---·--·-·-·-"'"' ... _ ... _ ................. .. ~·· 

CI S-COMCAM 

........ =::·~=.~::.::.":".:::.·~ 

~..!:_------------ ·-

---·-...-_,.. ___ .._. ......... 
.... • ... -- _......,, .. - · - .. - ... .. _.. ... c... ,,...w• .. ~-·-• 

MÇOlO!.QC4. "'--~ . ..... ::•1 - 10'11 
---~•llfat0014• .. ,.u _ _,__.~..,-·~.l.o 
-~·-u•;.o.;M!DI-AII:l .. GUI.i.oO&JioOO---•.,. 
._. ...... .._ .. OUOO.cQl_CC..._IDIMiol ___ _ 

.....cii'ICIM-O.'!Ot.I·Pr ., .. ,__·-•• •""--..... --.. ~-.--- .. - ....... -. ---·--------
400CIOI.II::CUDID<II'flll.ll.AC.acl l.II:I~II(, ,_ .. .,., ... , .. 1UH.J11M ... 

tl. ~Ort•••-•• u••~., · -ooi · •-,.,..,.., __ • ----·-----~---... ·------
·-.... --·-----·-,-·_........, .. """.,,. ~·o~:oo---·- ••·o -.......-oo__.. - •"H.,.,._ ,.,... . tn rr••c-·-..., ·--'""" 

(r_,._,...-· • '- 11 CI~OIIoilr 0011'1 

~.,. ..... ,.)IP(JIT ..... )Goiii'JJ)(;.:;(I• - ·•·ú OJt .,..lo,•tlf'O 

e"""*''/oCJC! DlfJ!Ofiii$111"""C""I.I._ ...._.l ... I~Joat 
IIIIIQIWIM~·~--~ ......... ;_.., ... .. -....... ..,._ ... _.,..,... ____ ..•. _ ... _ 

---""""'_..~----

MUNICÍPIO QE MAM&ORl 
t~l .. c.r.Jiotoo..,..,.t . o•••H .. ,J.· "ll.~ " '"•· ..• , .. 0 f ,Cor1J1 .... ~ ... ~·C.."-II·C,.U.)Oc. .. _.........,.,.._.. ..... 

o ........ . - ..... ~ r.-.. ......., .. ... 
•-~o;.---ocotoM......,,.-c ....... .. 
-··~ ...... - ........... .w.~oo ............ t;.?~11, 
·--.. ~-.;-.•JCII..w: 

""- 1' ~,.._. .. ~-·cfi.IJ-•• ....,... .. ur~u 

~:::-...:.- .. ---...... ~-

G ~u.:'~~,~~:.J~~T~~A 
ÁD./UO~taç.l.o 

::'::'!:=~:-(M ... III ...... . " ... ~--- .. -· . ......... -....... _.,._ ---... -·-- --·------==---=--~=--_ .. _ 
=~::=~=.?.. =..-..:.:: __ ... _looo.o_ 
::::::-::...::.:=-=..::-·=.= - -- -
=:=====~=-= -----
~:..::.=:..:.=.::.=:-..::.:=.':'.!::::..":: 

Sábado, 8 de junho~ 2013 

--·•··M• .. a•·•• - .. ·-••••:1•',_ .. _ •. ..,, --·-·-- __ .. _____ _ 
::::.:.=~~!;,"--===::i:.· . , ~·-:::: 

~....!.;,-- - - - .. ----·-·· 

___ ...... _ 
-~--

-··---· .. -··------.... , .. ·-· ... --.... ~ 

l.lo,J!Ooi;O t --•~a-rtlllrllll_,._ 
--• •or;..~.D,..,.__.,.._u,...._,.. _ __ oc;.l.oDt: 

--H-11111CioCHt-4M, M IM __ ,.._P411 .. ~ ........ _ .. _. ___ .. _ .. _ .. _. ___ ..... ...__ ... __ """"" __ _ --... ·~·· ----·--·~· 
_, .. ,,_.,, .. ~MC~l.o~~ ·"''.-,.-~,. 

" :n•.•-•4t,UI!Uo ... ,_ ... ,,,.,._.,._,_, 

.... -·-·-·- ... ·-·--... -· _ ............ -... ·-.. -·:..---.. --·---·----..... -... -·----·--· .... -...... -o..-- .... --···~---· .. ·---·--.. -•t.lft.IO_ ... _, __ ... 

..... --·-·~ ""-·-··-.... - • •• .., .. T_., _ _ .. :4o1 

"""''""•·-·• "'• OUI-II ...... C*4 ........ .,~••••U"u.,_.,. ......... ,.,. ltl ..,.l•-••• 
-·~_,,.._IOfol.. c--•'"'11 ""-l..U'IoW-W• .. IOII:I .... • 

-l•••""'• ,.. •:tlltL•• •~~t.J:.c•• ·-·--

..:.-:=-:~:.-~·~ 

= ::::;;.~;~~~ _.,.__ .... ,__,._ .... l--.. 
""'• ••r.·~-
~ -,.~ .. -......... ____ ...... _._.,.._ 
-··-·-·-... ·---··-.. -=:..=::--~~-=--- .... -
r----·--------· ----c..------
=---==-~-:::.7==:::----

...... --.. ~''* ""- .. ~_Ao_\_ .... -·----·----=:--=::-.::.:.==...-- .. -....... ___ .... __ ... ___ _ ----·------::..:""...::=..~-- - .. --· 
:.··:.:::::::.:.::.=:::-:-..:.-::::::::.=.: :;:-_:-....:;::::..::.:: .. :: ... -- .. ---
...... :;::.:·: .. ; -:.==: =-= 
=::.::::'::~-= ::=-::.::-= --·-- -·- ... -
:.:."'.:::·.:.::."!0=.:="=::.== 

'· ... 

' ; 

/ 



C12 ,..,.np_s;o, ..... .,,..,. .. ,oo 

I ."' .... ~_;-

]:::;::- ,;:·: : C l>~ NU..NI-00 .. ~ ................. ,. 
ero, "'o:~H .... ~ ....... ._ 

... , ~U,..)HI, 1$\üLL'"-'NIOUv..l.,.._•"" III''-~C.O- ... _..__" -n•••...-.-.;,._,,__ ... ,.L,.<t \)~: ... ._ ___ ~-..... , • .-
!!~' -~ ..... - ....... .,...,._u~.-- .... ,..,.....,...,._ .. ,,.., 
c·.~·.•:,C(..I'Io i-""'- U*"Kti!NtiM-

................ .... .. , 
l l ,lto'",.»l.r ~IWIII 

IIVU.IIItolo ~[LlotCI'III(t:l)oCI"L 

f lli ' .. """'"''P"'" Coll»lOl.' 
t\':1,...~~~-. .. ~ .......... . :-. ...... -~-·"""l"(...oo;ooo .. o: ....... -. 

........ .. . 
,, ·--· ..... ---... -.-.""-· ----~ ....... . 

--· .~ ..... la ...... 
oc•·C.W.Ut-•DI ......... o;.;tlt_., 
·-·~(;to,~ ... ..... _, , _ _.., ... ltt>'U 

r-:::::-, ....... ,. '1:11 

PREFEITURA lltUNICIPAL DE lGUARA(T 
- .!.'!~:. ~ I!J.;!:,::~~~~o~l~~~·· Ull 

CIP. ' """'101·1Gt.t.II.ACt,L-E.ITAD01)1) PAJ.»>A 

Ol(llfTOI'OI ' +l;JJ1~U 

•UMuu. - ,.,..,..,., S.t~t.riO ~~~. r• , .... ,. •v li ._. .... 
IU.unlo • UtiiJO o-. l i \. V A, .. -.rido •o 1'4-U· "'

lcuu~.[Sud:tcor ... iiM,,.UUici<JIJI,uiiii.~~ .. $Mt.ll._......&lo .. ,.,"' 
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Dl C: I"T4 

M, 1 ', ,.4 ,.lfiU~I• I ptrtlo' C:l> tU 10 ~~ ,IIII'U\0 ~· 201), O •""'" 
tlLVJO CIIA. \lllJU., ,... .. ~. U <6(\111 1k llltl'\l~IM ltC, f\' - .H ...... 1•JJH f"O 
ChJW., ,."7M.UO • .,..«<, p;wo HJI'tH C1 r.~,.a .. ~" fm cc,V.' ll OI 
SKUTWo t4UHJOIIA.l. OI IH0 0n114. COHtACO, TIUULHO I AOULIIIÇA, 
~a . .k4UIIMU111Ukfclll,...:snnot~ 

Alt. ~· fM o.cr- ov..,., •4....,,... t tt.o,.. .._ ~-.:...ç~.eo, -"•" 
··-~~tf!l-lr• 

PREU:!D!&.l, MUNI CIPAL D~!Jl.Q 
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I'CI'M'S,.t /.."fq.MJ • tA~• ~ 

A.1t. t• · O ~~'"UIO(Nfl Ott. COl'IIS:~ !S~Çw., CECOHCIJIIISO ro 11'\1 11t 
WIIIIW~ llaoJt,llllTFICA. o~-.. fnMI Clft*a CW1 c twpo ó& 1o~d11', 
totw.,..ooco-so.,.,._ -.,.,lle[a114*.:0..-~..,0CIIol01l u""n• •... ~ 

IUoOJ.$Uti-4L II'VOI.ICtU(·SI! I OJNPfVo..SC 

A..?<lo•JIIA.CTcl• ,.._.l,lOI: 

-~-.. 
CONSELHO MUNIClPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
L41111unklfHJn..4N.do12floiNIC"Dflo11Uosuuatr~~. 

ba::T.aJ 1\.1'21-Cmlro-fonc: JOU-tlll 
cm4g WJI!d•@hmmti' 59" 

"""""""' 
8tJM!dp P. Of00! 1 

0 CoMtlho Munictj»J tkl• Oirf"UOt cb 
Crb.nço e do Adoksc:CTllc - CMDCA. 
do munidpio J.: S&nlndi. Jlaran.a. 
ftun1do em pkn.WiJ onluWrb U cbUI 
de l:lk lll&lodot 2013, RESOLVE: 

ArL I" - Apv,.-v 1 Comiulo E$p«Uia pata coor&m.dor N In~ 0t 
piMCjammaa ot diJ.cuuOn de: tllobar~Çkt d. 1'10'1>':1. Wl MW!.iri]N1 qac: dis;:~ 111btt • 
rolhkl. M\11\icipll I»J O.rotl~as <11 CnMça c ôa Adolcsunte. c di w.ru 
rro\"iéênciu. 

Art. :r · A Comi»&o Erpeclal de Tn.balha, qu.OOO ju!pr nct~u4rio-, podai 
coa~idv repttkl'IUMU * xpmtoJ ILI .oc:lect.c!e ci~il clrN dof,- Podc:u 
Euic'uõw. UcbbdVo ti~ J~~oJ;ei!rio, a1un dt: pronuionais ot lkftico. p.n 
....WdQrada~•..o .. ldMuniâ.-L 

An. J• • A~ E.1clcel111 dcYa'i aprocnw ao Plenirio do Q.tDCA, - Platoo 
dt Tnbalho IObn:: o proccno pan 1 tlabor.çJo do 1\0'<11 Lri Murüdpa1 podendo 
.ollciw j~WO 6 Oitdoôa ~.'OC:C<Cutha J COIWOCIIç:IO dt U!n..ll Sado PJUL!ri. 
F.-~rdin.irb paB lntN elo m1úia. 

Arl, "' - A ComiJAo Elpctial úca instiNlcb c~m a t0fl190$iç1o p.vit1ria cntN 
~lalltd c1o """c:tDO c da IOcitibdt ti~n Of'CIIlíi.\Cb. r'""c1o ddiauctos 011 
kJuitlcn~: 

Btmtgqol'l Spçjalwlc CMI· 

T"aa.l• kt-JN Com:d.lo Pmono- Lu Nou.-. ~1\bon E~ 
~C#l&Frmz.Tf'Odoni-APMI 
Lucin.clrc AFCCidl MondnJ Oliwin.- APAE 
Ntbon dc Jesw Llmt·ADRA 

Rrtrumun'n dg Qonmg· 
Eli7Jn&cb Apela di. Sih .. Frdw-S«mW MW1kl~ dt Admlnis\!'Wilo 
Elicch dl Pu Espiuj- S«rcwb Municipal de F.d\l::a;Jo 
LJJdr Apd.J Cclno AI'NU da S.1va- SEJ\IV 
Sandro E\~ FMC:hi- Orparumaw.o Jurk!ko 

AN,Ssorii! Tttniça 

An2. Catolinl JaclntoAiarciD 

CQ1'1ulheiro Ty!(lfÇ 
Edtuo Fcm:n. Khp 

R9"'S'Q';tanls Ppdq Pudkikjo • 
LonSu=a 

An. .r- Üf1 R.uolu;lo etttn. em v~or M dob de t1111 puh!icaçlo. 
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OBitTO: AQIASIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRuç.J.o_ 
RECEBIMEII"IO DAS PROPOSTAS: DIA 19 DE JUNHO DE ~ll ÀS ll:JOHORAS. 
ABEimfAADAS PROPOSTAS: 19DEUJNHODElllll ÀS I4:GOHORAS. 
INFORMAÇ(IEs COM!'UMEIITARES: H0 OEPAITAMOOO DE COMPRAS E 
UCITAÇ()ES H0 TEL: (44) ll1S.ll00. NA AVENIDA PRESIDENTE KENI<EDY lll. 
BARBOSA FERRAZ,06 DE I liNHO DE 2013. 

;l.:GUE&ASSINE! 
3221·6001 
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AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 
N.' 10012013. Torna público a realiza~,as 09h00. 
do dia 25 de junho de 2013. o Pregão l~tronlco N.' 
100/2013. do lipo menor preço por oim. Objelo: 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E L ITORES DE 
CÓDIGO PARA USO DA SECRETARio?-PA SÀÚDE 
• SESAU ·RECURSOS BLOCO INVESTI«ilENTOS. 
O Edital completo e maiores informaç<\es poderão 
ser obtidos na Prefeitura Municipal d._e . Ca 
Mourão-Pr. no Departamento de Suprimel\tos, Rua 
Brasil, 1407- Centro. Tel. (44) 3518-1178, FAX (44) 
3518·1182. e pelo sitio: www bbl org br, a partir da 
publicação deste aviso, no horário das 08h às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min. Campo 
Mourão. 06 de junho de 2013. Luiz Fernando 
Mendes de Almeida· Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N.' 
10112013 ·Toma público a realização às 09h00, do dia 
26 de junho de 2013. o Pregão Elelrônico N.• 
101/2013, do tipo menor preço por otem. Objelo: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
PARA USO DA APAE DE CAMPO MOURÃO E LAR 
DOS VELHINHOS· SECRETARIADAAÇÃO SOCIAL · 
SEASO • RECURSOS PRÓPRIOS, AO. EQ. LAR 
VELHINHOS E APAE. O Edital completo e maoores 
informações poderão ser obtidos na Prefeitura 
Municopal de Campo Mourão-Pr. no Departamento de 
Suprtmentos, Rua Brasil. 1407 - Cenlro • Tel. (44) 
3518-1178. FAX (44) 3518·1182. e pelo sitio: 
www bb! org br, a partir da publicação deste aviso. no 
horário das 06h às 11 h 30m in e das 13h30min às 
16h30min. Campo Mourão, 06 de junho de 2013. Luiz 
Fernando Mendes de Almeida-Pregoeiro. 
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PROCESSO LICITATORIO N° 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 013/2013 
ABERTURA: 21/JUNH0/2013 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 21 de Junho do ano de 2.0 13, 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: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Materiais Elétricos, para iluminação pública, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - ÚNICO: 

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

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

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de no 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. 

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); 

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); 

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (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 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: HORÁRIO: 
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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, impl ica na sua exclusão da etapa de 
lances verbais, prevalecendo na disputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação das 
propostas. 

7 - DO JULGAMENTO 

7.1- O julgamento será procedido da seguinte forma: 
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7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - DO PAGAMENTO 

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

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0603.1545 1.0327- 1019 - 44.90.39 Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
0603 .15452.0323-2026-33.90.30 Secretaria Municipal de Administração 
0302.04122.0021 -2006- 33.90.30 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-27.650,00 (Vinte e Sete 
Mil, Seiscentos e Cinquenta 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 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
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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. 

J 
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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 

J 



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, No 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 07 de Junho de 2013. 

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

J 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2013 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 013/2013- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ __ de _ _ ______ de 2013. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 013/2013 

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° 013/2013, 

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 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 013/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 013/2013 

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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 013/2013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 013/2013 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 013/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 013/2013 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 027/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 013/2013 

Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos (Iluminação Pública). 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ __,d=e'--------- de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT%; ~ 
, UJ ( )..: 

ESTADO DO PARANA \u.- f\..· \4 ·0 ~ 

-~~ -~~ CNPJ 77.845.39410001-03 ~ 
PROCESSO no 027/2013 ' ~ 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisição de Materiais Elétricos 
(Lâm12adas e outros) 12ara 12ostes de Iluminação 
Pública. 
VALOR ESTIMADO - R$-27 .650!100 (Vinte e Sete 
MiL Seiscentos e Cinquenta Reais). 

- PREVISÃO I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

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


