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

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

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

TERMO DE 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° 029/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial no 014/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Materiais de Construção, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-46.287 ,50 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e O itenta e 
Sete Reais e Cinquenta Centavos): BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.739.051/0001-90; 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Abril de 2.015. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 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° 029/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial no 014/2015, 

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

Abril de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Abril de 2.015. 

\ \ •• ' o ) 
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Dr. DIVONSIR GRY1FF" -

OAB-PR no 4.058 

J Assessor Jurídico 



REF: PROCESSO LI ClT ATÓRJO N• 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 014/2015 

I ERMO DE AbJODICACAO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME, inscrito no CNPJ sob o n• 04.739.051/0001-90, conforme 
segue: 
LOTE OI ÚNICO -

ITEM OTDADE PRODUTOR Pr~o Unitário ValorTota1 
01 500 Und. Sacas de Cimento CPII 32 -50 kgs. 30,00 15.000,00 
02 75 M' Areia 100,00 7.500,00 
03 75 M' Pedra Brita n• O I 79,00 5.925,00 
04 300 Un.tbr. Ferro armado 5/16 CASO 12,50 3.750,00 
05 50 Unlbr. Ferro Yerl!alhão 5/16- 8mm 24 00 1.200,00 
06 25 Un!Rolo Arame Recozido 9 50 237 50 
07 500 Un. Tabua de Pinus - 30cm. 15 50 7.750,00 
08 1.500 mt. Caibro 5x5 3,00 4.500,00 
09 50 Kgs. Prego 18x24 I 8,50 425,00 

Total - f 46.287,50 

/./ Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 

~ 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2015 

PREGÃO, na forma presencial no 014/2015 

Às 11:00 hs (onze horas) do dia 14 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Materiais de Construção, 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: 

BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 
CNPJ -04.739.051/0001 -90 

EMPRESA I CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE PRODUTOR Preço Valor 

Unitário Total 
01 500 Und. Sacas de Cimento CPII 32 - 50 kgs. 30,00 15.000,00 
02 75M3 Areia 100,00 7.500,00 
03 75M3 Pedra Brita n° O 1 79,00 5.925,00 
04 300 Un./br. Ferro armado 5/16 CASO 12,50 3.750,00 
05 50 Un/br. Ferro Vergalhão 5/16- 8mm 24,00 1.200,00 
06 25 Un/Rolo Arame Recozido 9,50 237,50 
07 500 Un. Tabua de Pinus- 30cm. 15,50 7.750,00 
08 1.500 mt. Caibro 5x5 3,00 4.500,00 
09 50 Kgs. Prego 18x24 8,50 425,00 

Total 46.287,50 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 

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

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

I 



LOTE 01 - no Valor Total de R$-46.287,50 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Sete 
Reais e Cinquenta Centavos): a empresa: BASSÉGIO & FONTANA LTDA- ME, Inscrito 
no CNPJ sob o n° 04.739.05110001-90; 

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

//1 Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2.015. 

Equipe de Apoio: 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA R ---~ ca~\\).« 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 029/2015 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços referente à Aquisição de Materiais 
d C t - b. t d Ed't I d PREGÃO 0 14/2012 f e ons ruçao, o >Je o o 1a e n , con orme segue: 

I ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Valor 
Unitário Total 

01 500 Und. Sacas de Cimento CPII 32 - 50 kgs. 30,00 15.000,00 
02 75M3 Areia 100,00 7.500,00 
03 75M3 Pedra Brita n° 01 79,00 5.925,00 
04 300 Un./br. Ferro armado 5/16 CA50 12,50 3.750,00 
05 50 Un/br. Ferro Vergalhão 5/16 - 8mm 24,00 1.200,00 
06 25 Un/Rolo Arame Recozido 9,50 237,50 
07 500 Un. Tabua de Pinus- 30cm. 15,50 7.750,00 
08 1.500 mt. Caibro 5x5 3,00 4.500,00 
09 50 Kgs. Prego 18x24 8,50 425,00 

Total 46.287,50 

TOTAL R$-46.287,50 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 
Centavos). 

A Forma de pagamento é de até 1 O Dias, após a emissão da nota fiscal. 

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 

Atenciosamente, 

BAS~~NALTDA- ME 

I--



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 029/2015 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à Aquisição de Materiais 
d C t - b. t d Ed"t I d PREGÃO 0 14/2012 f e ons ruçao, o >Je o o 1a e n , con arme se_g_ue: 

1 ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Valor 
Unitário Total 

01 500 Und. Sacas de Cimento CPII 32-50 ~s. 30,00 / 15.000,00 
02 75M3 , Areia 100,00 7.500,00 
03 75M3 Pedra Brita n° 01 79,00/ 5.925,00 
04 300 Un./br. Ferro armado 5/16 CA50 12,50- 3.750,00 
05 50 Un/br. Ferro Verg_alhão 5/16 - 8mm 24,00' 1.200,00 
06 25 Un/Rolo , Arame Recozido 9,50 <'"" 237,50 
07 500 Un. Tabua de Pinus- 30cm. 15,50/ 7.750,00 
08 1.500 mt. 

. 
Caibro 5x5 3,00 4.500,00 

09 50 Kgs. Prego 18x24 8,50 425,00 
Total 46.287,50 

TOTAL R$-46.287,50 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta 
Centavos). 

A Forma de pagamento é de até 1 O Dias, após a emissão da nota fiscal. 

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

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 

Atenciosamente, 

... 
~~ 

BASSEGI & FONTANA L TOA - ME 



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

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

04.739.051/0001-90 
MATRIZ 

JOME EMPRESARIAL 

BASSEGIO & FONTANA L TOA- ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

27/09/2001 

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.44-0-05- Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 

CEP 
87.330-000 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

BAIRROIOISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ...... 

NÚMERO 

S/N 

MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

TERREO 

(044) 5271-132 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/09/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

**"***** 

!\provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 10/04/2015 às 14:38:11 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social j 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

**"***** 

Página: 1/1 

Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/04/2015 
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10104/2015 

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

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

Nome: BASSEGIO & FONTANA L TOA -ME 
CNPJ: 04.739.051/0001-90 

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

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

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ~ 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 15:39:09 do dia 10/12/2014 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 08/06/2015. 
Código de controle da certidão: 2E17.BF40.2EOA.68E6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

:tpJtwww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CertidaoiCNDConjmtaSegVia/ResuttadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&N I=04739051000190&Sen... 1/1 



10/04/2015 

CAl~ 
CAIXA ECONÓ~.•1IC.A. FEDE RAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 04739051I0001-90 
Razão Social: BASSEGIO E FONTANA LTDA ME 

Endereço: AV CANTU SN TERREO I CENT RO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

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

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

Validade: 02/04/2015 a 01/05/2015 

Certificação Número: 2015040205522941845822 

Informação obtida em 10/ 04/ 2015, às 14:45:16. 

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

:tps:/fwww.sifge.caixa.gov.br!Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimpr imirPapel .asp'NARPessoaMatriz= 10795372&VARPessoa=10795372&VARUf=PR&VARins... 1/1 



PODER JUDICIÁR I O 
JUSTIÇA DO TF..ABALHO 

l"ag 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BASSEGIO & FONTANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 04.739 . 051/0001 - 90 
Certidão n°: 9214715 9/2015 
Expedição : 10/04/2015, às 14:45:48 
Val idade: 06/10 / 2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que BASSEGIO & FONTANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) , 

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 04 . 739 . 0 5 1/0001-90 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação d as Le is do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n ° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrat iva n° 1470 /2 01 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2 011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua e xpediçã o. 
No caso de pessoa jurídica, a Cert idão atesta a empr esa em relação 
a todos os seus estabe l ecimentos, agên c i as ou filiais. 
A aceitação des t a ce rtidã o condiciona - se à verif i cação de sua 
autenticidade no portal do Tr i bunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www . tst. jus .br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional d e Devedores Trab a lhistas constam os dados 
necessários à i dentificaçã o das pessoas naturai s e jurídicas 
inadimplentes perant e a Jus tiça do Traba l ho qua nto às obrigações 
es t abelecidas em sent ença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judi ciais traba lhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sectetllt\11 da llnend• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013076034-34 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.739.051/0001-90 
Nome: BASSEGIO & FONTANA LTDA- ME 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 12/08/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitído via Internet Pública (1410412015 15:21:40) 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 029/2015 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 014/2015, instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 
em qualquer de suas esferas . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA RITA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 029/2015 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 014/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 029/201 5 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 014/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos , salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 

Atenciosamente, 

M~Q 
EGIO & FdNTANA LTDA- ME 



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SANTA 
BASSÉG/0 & FONTANA LTDA- ME 

PARA: 

NOVA CANTU- ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 04.739.05110001-90 

Avenida Cantu - Centro - Cep 87.330-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ref. Processo Licitatório n° 029/2015 
Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 014/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 014/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda 
que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Abril de 2015 

Atenciosamente, 

BAS~~NALTDA-ME 



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• 
029/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 014/2015- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, (para 
Construção de Cabeceiras de 02 Pontes). conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 Horas do DIA 14 de Abril de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9 :00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Março de 2.015. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N' 61. terça-fetra, 31 de março de 2015 

PREGi\0 J•RESE.NCIAL i'\ ~ IJJ:OI:'ii- PYINC 

Processo Liceuuono n• 01812015 
OBJE10 Aquas1ç-~o de Tubos {MamUt35) de Concreto, c:onfomtt 
especific:açõeJ j::m cdjcal 
ABERTURA. A panir dllS 10.00 llora.< do DIA 14 de Abnl de 2 OIS 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parana ' 
A PilSt:r. com anteiro teor do Editill. ólnexos c infomH~çõcs podcrllo ser 
sol icitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTil • 
PARANÁ. JUnto a D1v1s:Jo de Licitação. no hor.ino das 9 00 ás 11 ;()() 
Hs c dos 14·00 os 17:00 fls Tclcfone/Fox: (44) 35271363. 3527-
1281 - pmncantu@ig.com br. 

PREGÃO PnESI:i'ICIAL N' 14/20 15- PMr\C 

Processo Licn.atóno n• 02912015 
OBJETO Aquisiçâo de M:ncri:us de Construç~o. (~ Construç3o de 
Cabecearas de 92 Pontes), confonnc cspccific;uçOcs em cd1tal 
ABERTURA A pamr das 11.00 Horas do DIA 14 de Abnl de 2 .015, 
n01 saio de reuniões do P.1ç.o Munrcipal. em Nova Contu, Par:mo 
A Pasta com mtciro teor do Edit~t. anexos c mformaçõcs poderlo ser 
solic•tadqs na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTil -
PARANA. jwuo o DIVIsão de lrcir~. no hor.irio das 9 00 :as li ;00 
lis • das 14 00 :ls 17:00 fls Tolcfonc/Fax: (44) 35271363 - 3527· 
128l - pmnc.antu@Jg_com br 

Nova Canru -PF., :r; Cio! nl~irÇil de 1 (l t5 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

t•rcfcrro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVISO llE P.t:AHI:RTtiRA lll: PllAZO 
<.:Or,·coRHENC1,\ N~ 1 /2C)I~E'\1NL 

O Munrcipio de Nova laranjt:lrasi'PR, illnl\'és da Comrsslo 
Permanente de ltcttação. c:onstder.mdo a nc~tdade de :~lteraç5o do 
1nsLrumento convocat6no. torn3 pUblico que 3 hci~.Jçâo modahdade 
Conc:orrêneia n• 01/2015-PMNL, tipo menor preço. com abertura 
de~ignada para ~~ 09·00 hora~. do dia 3 I de março de 1015, na 
Prefeitura Mumcapal. siiU3da â RU3 Rio Gronde do Sul. 2121 ·Centro 
- Fone (42) 3637-1148. CUJO objeto e a "contr.llação de empresa 
espccialiuda põlfõl eons1ruç.âo ck centro de educaçao (projeto cdu
cauvo - 12 nlas ) com fomec 1mento de matenal e mão de obra na 
crd3de de Nova Laranjeiras - Pr. com área de 3.121.38m'. com re
cursos oriundos do Termo de Compromisso PAR n• 31465/2014 -

i~~~E~ ~~i~o.rr:~~~g:~: ~:rfo0 !~~~-i~~ods1nn~4s~dec d~i~r~: 
fcrtum Mumcrpal. no endereço su~rac•Lado. junto ao Oep:1tUmento de 
L•citações ou al.t'avés do e-m:sil. hcllacao@novalaranjeiras.pr gov br e 
www novalar.mjetms pr gov.bc' Poderão p3tt1Crp3r todas 3S cmpreS:lS 
c3dastn.da.s. 

N\o\·u L'lrJnl c~ras. 17 di! r.l:lrço de. ~(J 15 
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 

:•:<:uderol;: d:, Com:~o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY 

.~vJso o~ ucn;\ ÇÃO 
PREGAO PRESEf\ClAL N' 23/2015 

Pelo prestnte. o Mwucipio de Pat:ln.3crty. Estado do Pa.r.m3. 
faz saber que se encontra abeno procedimento licitatóri.., ru Mo
dalidade Pregdo Pre.-.cnc•al n. 0!31:!015, Menor Preço •global•. p:sra., 
Aqu1s1plo de OI (um) Cammhâo Tanque pipa novo ~r-.1 a Patrulha 
Mecanizada d:1 Prcfcitum do Mun1cip1o de Par:macity. Estado do 
Parnnâ, conforme Convênto n. 78541712013. firrn:1do entre o Mi
nuterio da Agricultura. por 1ntermfdto da Ca1xa Econômtca fedenl e 
o Municípro de Pamnacuy. Estldo do ~ O recebimento dos 
envelopes se~ feito :1té is 09 h45min (nove hor.~s c qU3tenb c cmco 
minutos) do dta 16 (dez.esSCIS) de abnl de 2015 c a abcrturu dos 
envelopes de propoSlas de preços e de documentos serão cfel\lildos 

~~~P~rd~~~~~~~;.~~ 10:kJ~i~J::Sho~sfd~'~e~~:r~[~itQ3E~~j 
completo c seus anexos poderio ser 3dquiridos, no endereço su
pr3mencionado, em hor.irio de expediente e no sne WWW.parana
CII}'.pr go...- br 

Pllf:"IM,ICit'i·PR, 31) 1.1~ março <.lc ~li I S 
AIRTÓN GERALDO GRANDE 

Pn;tc1•c 
Ftf\ C'<t•rdcill 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU 

F.XTR,\TOS DE COr\TR,\TOS 

Conlr:Ho n' 39120 I S. Conlrat;mte Prefeitura do Municipio de Po
rccatu Contr.uada VioJ:sCentcr Mõvc1s c E.qu1pamcntos ltda ME 
Objeto. Aqu1siçào de equ1pamen1os c mob1Jiirio p313 a Creche Prô
lnfãncia Tipo C. V~lor: R$ 8.590.00 Dotnç<1o Orço.menuiri:l: 
l .033A49052 00 00-1121. VagCncia: 12 mesc~. l\$.otinntura: 
20/03120 I S. 

(()nlr:ltO n• 4012015. Contr:Uante. Prefeitura do Munrcip1o de Po-

~~;;:,ud;~~~~~~:~n~P:J:II~I~3p!~:O:C~~~ ~i>.?~~~;t,,~ 
C Valor RS 24 390.00 Do1:1çao Orçamentário: 2.033.449052.00 00. 
1121 VigCncio.: 12 meses Assin::.tura: 20/03/2015. 

Diário Oficial da União- S•:o;5o 3 

Contruro n" ~112015 Contra.tantc Prcfettur.l do tAumc:ip1o de Po
recalu Contr.uada. A Amar.U ComerCIO de Equrpam'!nlos de Es
cmóno ME Objeto Aquisição de equ1pamentos e mob1liàno p3t<l :1 
Creche Pró-1nf5ncta Tipo C. Valor: RS 23.860,00 Ootaçilo Orça
~O~~~~~:d.033 449052 00 00-1121 Vigéncra· 12 meses Assin:sturo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE 
D'OESTE 

,\VISO Of: CIIAi\ft\Mf.NTO P(JDLlCO 1\ = 1212015 

O Mumcip1o de R~ho Alegre D'Oc:stc - PR. :urovés da 
Secretaria de As.mtCncaa Social c.omuntca :aos •ntcrcsr.Jdos, que far3 
real= Licitação na Modalidado INEXIGIBILIDADE CHAMA· 
MENTO PUBUCO. CUJO OBJETO ContrataçJo de Profi"stonats Pes
SOilS Fis1c3.5 lnteress:~.dos em Prestar Serviços de Naturez:~ Anl.st lc:l 
Cullurul, como OFICINEJRO. em uma das divcrsus elcncado.s no Hem 
21 do Edital. as qu31S s!io de tntercssc: da Coordc-n:v,lo da AçJo 
Cuhuroi/AssLStêncr3 Scc13l do Mumclpto de Rancho Alegre O <Xste 
- PR. referente :)() Reeurso ( S C F V ) - Sc:rvrços de Conv1véncr3 c 
ForUIIecimento de Vínculos. para 1mplanl3ç:3o de ações voltadas 3 
mdu~ólo social dos Munic1pcs da A~SlStêncta Socr;~l 

DAI'A DA ABERTURA 30 de A~ril d< 20 15 '' 
!OhOOmin 

VALOR MÁXIMO PIIRII O LOTE N' OI R$ 23 079.00 ( 
Vmte três mil c setcnb c nove reaa.s) 

LOCAL. Sala de Licitações da Prcfc1tur:a MumcajXll de Ran
cho Alegre D'Otste. Avenida Par3n3 n• 530 - Centro CEP 87 395· 
000 

fUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Le~ F<dml n' 8 666/93 de 
21106/t 993, e s~s altcmções postcnores 

TNFORMAÇÕES. O Ed1t:1.\ c .seus respectivos modelos, ;~ne
xos, poder-lo ser reurados pessoalmente no endcreço supra mencio
nada no hor:i.no comercial daot 09h00nun ã.-. 11 hJOm1n horas c dou: 
14h00min ás 17h00nun lnform3ções dUvidas e ~dtdos de escla
rccimcmos dl!vcrtlo ser dirtgldos ao Ocpart;:\mcnto de l. Jc1taçõcs no 
endereço acima mtnc:tonado, pelo telefone (44- 3.5561 186) 

P.otnchoJ .".!eg.-c o·fJ.:st:; - I'R. 27 úc 11~.1rç~ Jc 20: < 
MAPJII APARI!CIDII DIAS 

Prc~td\..ntc Cum.~Jo J~ LtcH.l\:l•l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILIIO 

AI'ISO DE I.ICITAÇ.\0 
PRJ:;GÂC) PREStt'\('1.<\L... N° H/1CJ5- PMSF 

Tipo Menor Preço Por Item 
éntid:td!! Promotora: Munkipio de Salgado Filho.Pr 
Recursos FNDE e Próprios da Prcferturn Munrcip;:~l de Salg:~Co Fi
lho 

O Mumc1p1o de Salg1do F1lho. estado do rMJnà, r:'lSCrrto no 
CNPJIM"F sob o n• 76 205.699/0001-98, com sede :l RU:l Florrano 
FrJncisco An:Her. n• 50. centro, toma pUblico qut farâ realiz:u às 
lO 00 homs do dio 09 de Abrtl de 2015. n:1 s:>lo de licit;u;ões dn 
Prcrcitura Mumctpal, PREGÃO PR"GSENCIAL. do tipo menor preço 
por Item, de acordo com a Lei Federal n• 10 520102, de 17 de julho 
de 2002. para Contr.ll:l.Çilo de cmprc.u(s) para prcst>1çJ.o de scrvtços 
dt: transporte escolar PJli1 alunos da rede mumcrpal e ~ladual de 
cnsmo mfantil. fundamcnml c ens1no m~dro do mumdp10 de S:~.Jg;:~do 
Ftlho 1nfonnaçõcs complement3res :::obre o ed1tal, poderjo ser ob
ud:.s n.::& Prcfcttura Mun1cip:.l de Solgado F1lho. no endereço supr3 
etta:do, ou ::ur.livês do telefone (Oxx.46) 3564-1202. com o prcgocir~J 

Snlzallc• ~:IIm 27 ~c mnrcCP .Jc- 21il) 
- VOLDENEI MATIINA 

l' rtj;U•!!(O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA 

AI'ISO J)f. LICITAÇÃO 
CO"C'ORnf.NCJ.\ :>' tr.!Ol5 

. O Muntcipio de Santo M:lfltlntl, Estado do P:m:mà. TORNA 
PUOLICO, p:1r:1 conhcctmcnto dos Interessados que, em conformi
dade com o dispost~J na Ler n•. 8 ~66193 encontro-se à d1sposiç:lo dos 
mesmos, o Edital de CONCORRENCIA N" OOinOIS. conforme c.s
pectficado 3 sesu~r 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES CP.EDENCIIIMENTO: 
ai~ o di;~ 18 de m31o de 2015 Js 08:.}0 hora!' 

ABERTURA DAS PROT•OSTAS 18 de moiodc 2015. ds 
(l9 00 horas. 

OBJETO Execução de obras de ampliaçJo de Sistema de 
Esgotomcnto S:uutdno tu cidade de S:1nta M:ltt:lN.. com fornccr
mento total de mattnats e eqUIPJmentos. con(onnc cspeclfit:aÇt."leS 
que imcgrom no Processo Licrl:.t6no 

VALOR. RS 1.882.138.56(\tm mdh:'lo oli()(Cntos c oitenta c 
dois nul cento e umta e oito re:1is e cinquenta e se1s centavos) 

O Edítnl completo est:i a di~po!>IÇ!lo dos intc:rt;ssados no !lltc 
do mumcip1o pelo endereço www s:lntamanaro pr gov br 

Sontn M:!ttó!.r·ll - PP.. ":.7 ~h: ,,,Jr-;._. c~ 2tll5 
JORGE R. NUNES 

ISSN 1677-7069 251 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO 
OESTE 

l:l\TR.\T'l ll~ CQio; rtl\TO i" ' :OIJil/lUT!I 

TOMADA DE PREÇOS N' 00112015 
CONTRATANTE: Muni01p10 de Santo Tcrczo do Oeste 
CONTRATADA ECEC - Empre.Sõl: C:uc:avelense de En,aenhara:1 c 
Cons1~ôc:> Lido • EPP 
OBJETO. Con~taç3o de emprCSJ cspecraltz:~.d.::& \'lsando 3 povtmcn
t;,ção asfJlt1ca (CBUQ) de 5 2\Qm=, com serviços de terraplenasem. 
dn;:n:lgcm. mc10 fio de con'=rcto com sarJeta. catç.1dn..\ em prtver, 
r:1mpas par::1 PNE, sin<llizaç:l~.> venical e honzonlal (e te). das Ruas 
M:!ua c Santos Dumonl, conforme ConLmto de RcpJSSe n• 
7834) l/lO 13/MCIDADES/CAIXA. Procmo n' 100334Q-92/l013 
VIGEl'JCIA 12 (~oz.e) meses <i pamr da assmotura do contr:uo 
VALOR RS 431 693.30 (quatrocentos t tunl:l c um mtl SCJsccntos c 
novcntil e. trés rea1s e trinta centavos) 

PREFEITURA MUNICiPAL DE SANTANA DO 
!TAP-ARE 

·\VISO DE UCIT,.,('ÁO 
TOMADA OE 1-'RECOS r-i r 2/1015 

t:ncon:ca-:;e abcrt .. n3 Preli:nuro Mumetpal de Sa:ntanJ. do 
h:u-orc. Es13do do PorJnu. a TOMIIDII DE PREÇOS 0212015. TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL. que tro13 Contromçio d< empresa p0r:1 
prestaçlo de sc-rvaços no rec3ptoan1énto :ufalhco com CSUQ em dt
'.'CI'"S<lS ruas do Munrc1ptn (m:~tcrt<ltl' c mão do: obra). referente o.o 
c.:mvenio n• 803477/2014. proposta n• 02903812014 e conlrato de 
rcpa.<Se n' 1016300·02/201~/MC!Dt.DJ;S • PROGRAMA PLIINE· 
JAME"N"TO URBANO A ob~:nura dos cnvdopcs Da.r·SC·õl no dia 16 
de ~bnl de 201:5 , as lO 00 hor3S O edrtal em tnletro teor t.SI.:l.r.t o1 

c.JtspClSIÇJO dos lntcrcs~t;:dos, de scsundJ. ;i SC"tla•ÍCir.l das 08 00 horJ.S 
as J 1·00 hor:lS c d.:lS 13 00 horas as 17·00 horas. tu l'raç:~ Frcr 
Matht.ts de Gênova. J 84. Centro, CEP 84971)..()00, Mumcip to de 
S<lnlana do ltar:né Tdcfonc (43) 3526 1458 I 3526 1459, ramJI 202 
O cditol scn.'l lomcc•doJ u p:1rt1r do dta OI de abrtl de 2015 no sct·.>r de 
licrt:lçües n:1 prefeitura munrc:1pa\, nu:dumte a o.prcsent.a.ç;lo de rec1bo 
de pagomlcnto oo ' '<llor de RS 20.00 (vmtc rcows) ~ o ed1tal. seus 
respectivos n1odelos c ~nexos rmprcssos e OI (um) CO c:ont:ndo 
orpmento quanut:uivo, cr~nograma lisrcu fin:ulCelro, memorrll dc~
cntrvo c proJCIO :lrqurtct6niCO 

JO:).SE VL IC$11~ !Zi.,.C 
l'rd\·lto 

?REFEITURA MUNICJPAL DE SANTO ANTÔNIC 
DA PLAm·JA 

,\VISO rn: E ECI'J'At~·;to 
PREG,'.O f:I.I:TRÓNTCO N' 31/Ht:. 

Processo n• 203112015 
09JET0 Aquistç3o de OI (um} S:J.u lsoterm•co. que ser.t utthzado 
no dcscnvolvtmcnto das atividades da Scc:rctaria Munreip::.l de Agrt
t:u!tum. o ser a,eopl:ldo em OI (um) eam•nhâo :1dqwndo pelo Prcg:5o 
Eletrônico reuliza<lo nn 1.hu 2811112014, de n° PE 098/2.0 1~. a ser 
;:sd-quindo com recurso~ onundos elo MAPA/CAIXA - PROGRAMA 
PRODESA c Conlnlpomdo do Mumcip>o TIPO DE LICITAÇÃO 
Mencr Preço, Lote - Comprls, aiJavcs dl BoiS3 de l1e1tlçôes c 
Leilões do 3rosol. VALOR N'J\XIMO ADMITIDO RS 48 500.00 
{quarentl e 0110 mrl e quLI"\hc:ntos reats) RECEBIMENTO DAS PRO· 
POSTAS da.~ 02h00m1n do dt3 31/03/2015 JS 08h00m.n do dia 
14/0412015 ABERTURII f: JULGAMENTO DIIS PROPOSTAS o.s 
08h01min do d•a 14/04/lOIS INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PRrÇOS os IOhOOm•n do d>o 14/0J/lOIS Rl!fERÉNCI~ DE 
TEMPO horârio de Brasil lO (DF). STTE DA AUDTENCIA PUBLI· 
CA: http 1/"v.wbll.org br • Acesso Identificado" PRJ:GOEIRO· Ed
mtlson Ap:1rcc1do Mcndc~ EDITAL E 1NFORMAÇOES O Edttol c 

~er~s~~d~~r~~nSi~;eda cot~n~eÜ~~~ ~~c~7~~~õ!~ ~ ~~~Fo:~~hu~~;~~: 
publico cloudapp nctllt/frmf!dtt<usPubllc:ados tmk Por crd;:~de Maio
res mfom•oçi>cs pelo lelefonc (43) 3534·8700 . 3534-8702 3534·8242 
Fax (43) 3558- 1615 - e-ma1 llcruc.aOo.'á)santo::~nton•atbplall
n:J pr go" br 

Sunlll P.JilÔilt{: J•' ;•l.a•nj ·:'f{ 26 ... k m.:u ~o J.,; :nt::. 
PEDRO Cl.IIRO DI! OLIVEIRA NETO 

l 'r~fi.H(I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 
DO SUDOESTE 

,, ... 1~() TJE UCITA(',\C 
P~EGÃCJ \'RESE."CIAL r;: ;:.;/2015 

proce .. ~ n• 8512015 
O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Es· 

t:Jdo do l'ar:1n~. por seu Prefeito Mumc1pal, Senhor RJCAPJ)O AN
TONIO ORTIN/1., c- o Senhor Pr..:goeuo, nomead:.1 ptla Ponar1J de n• 
16.08212013, no uso de suas atrrbut';ÕCS lcg>:~is, fuz !!Dbcr c TORNA 
PUBLICO ílOS intcrcsS:ldôS, que encontr:l-SC ólbcrto o prC$C:OlC Edttal ck 
L1cl13çlo. n:s modJ!wbdc PREGÃO PRESENCIAL. hpo Menor Preço 
Por lote. que scr.i regido pela Lei Fcder:tl d;; n•lo 520 de 17 dcJulhodc 
2002. Decreto Mumc1p:1l de n• 2 31712006 de 2610512006 e substdla
m.mcntc pela Lc1 n• 8666 de 21 de Junho de 1993 c suas postcnores 
:11tcmçõcs e lcgrsl:1çlio corrcl :un. p::~ro. a tin:.ltdodc <lb:.ixo cspccLficad:l 

Este documento pode ser verificJdo no endereço eletrônico hup:J/www.in.p-OO'.ucri.lcicb1el1ll. 
pelo cóchgo 000320 I SOJJ 10025 I 

Documento õl<:saníldo digit:llmcnte eonfomH: MP n! ~ 200-2 de 24108./2001, qu:::: 1n.'i.utUt a 
lnfracstrutur:l d~ Ch:~vcs FUb:teas Br:I.S1!crro - ICP-Dr:1S1l 
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EXTRATO DE 3° TERMO ADITIVO PROC 
71/2013 INEXIGIBILIDADE t4• 07/2013 H< DOCUMENTO CERTIFICADO 
EM 24/03/2015. CONTRATO N° 
CONTRATANTE: P refeitura Mun:cipal d 
Publitech S oftwares ltda , inscrila no 
OBJETO: Aquisição de Licença de uso. a· 
informática para gestao Pública Municipa 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
18942•1615 

integrada nas secretarias e Depart Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
municipalidade. VALOR: O presente term N" 9421 !30/03/2015 1 PAG. 16 
em conformidade com o lndice IGPM, t 
correspondente a R$ 188.425.51 (Cento e . P~rn Vf!';;liç,.r • ?.ul•.,l!<:idM" ci•.<l;; pagina. ba.<1• in~.. !!f o 
e vinte e cinco reais e cinquenta e um cent C~cij;~q l.ccRil>.srJcr fiD sffe no DtC:t:,_.r., • 

www rmpran~;s<.> .g;ralj~~ !J '~-::.~if.Y;;..~ -·- às 
contrato fica prorrogado pelo perlodo de 26/03/2015 a 26/10/2015; 
BASE LEGAL: LEI N• 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E INFORMAÇÕES. Comissão Pennanente de L:crtações á Avenrda 
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 26/03/2015. ASSINA.DO POR: H igrenópol!s, 821- Fone 44-3685- 13 13 - Nova Olimpra - P r. E-
EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. PREFEITO MUNICIPAL mail: licttacao(@novaolimp:a.pr.gov. br Paço Munrcrpal P refe tto 
E O SR. TIAGO LUBIAN PELA EMPRESA PUBLITECH SOF1WARES Edivaldo Rodrigues Pessanha, 2 5 de ma rço d e 20 15. LUIZ 

LTDA. LÁZARO SORVO S Prefello Munrctpal 

R$1~0 .00 -21941/2015 

I Nova Cantu. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAKA 

CNPJ n' 71.845.394/0001-03 
Rua Bohi>, 85 - CEP 87.330..000 

A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TORIO n' 02612015 
TOMADA DE PREÇOS - N' 00412015- PMNC 
OBJETO: Contratação dt Empr t52 para Aluguol d<: 
OI - Caminbõts para Transporlt de Torro, Cascalho e outros (dentro do 
í rea ter ritoria l do Município), conforme upecificaçilts em tditol. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (novt) Horas do dia 15 de Abnl dt 2.015, 
•• sala dt reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, P2ranll. 
A VISO DE LICJTAÇAO- PROCESSO LICITATORJO n' 025/2015 
EO!TAL DE CREDENCIAMENTO n' 00212015- PMNC 
OBJETO: C redenciamento dt Produtorts Rur~i~ pano Aquisio;ão de 
"Cascalho In Natura", para Cascalhamento de Estradas Rurais, conform< 
<spetificaçõts tm tdita l 
CREDENCIA."'ENTO: a partir dt OI dt Abril de 2015 atéa data c e 31 dt 
Deztmbro dt 20 I 5. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 027/2015 
PREGÃO, na forma Presenti•l n' 01212015- PMNC 
O BJETO: Aquisiçio de Peçu e Strviços (Ônibus, Dmiohilo), conforme 
espetificoçõts em edital. 
ABERTURA: À partir dos 09:00 Horas do DIA 14 dt Abril dt 2.015, na 
sala dt reuniões do Pato Municipal, em Nova Cantu, P~ran:í. 
A VISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITA TORtO n' 02812015 
PREGÃO, na forma PrMential n' 01312015- PMKC 
OBJETO: AquisiçJo dt Tubos (Monilbas) dt Concreto, conforme 
upecifluç~s t m edital. 
ABERTURA: À partir dos 10:00 Horas do DIA 14 dt Abnl de 2.015, na 
sola de reuniões do Poço Municipal, em Novo Cantu, Por•n:l. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TORtO n' 029/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 01412015- PMNC 
OBJETO: Aquisiçh de Materiais de Constru~iio. (para Construção de 
Cabec.tiras dt 02 Pontes}, conform~ tsptcilicaçõts em edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 Horos do DIA 14 dt Abril de 2.0i5, na 
J:da de reuoiõts tio Pa o Municipal, em 1\"ova Cantu. Panmá. 

A Pa.stôl com mte1r0 teor do Edrtnl, anexos c mform:.çõcs podcr.lo se:r 
sohc>t>dos "" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, jun<o o 
Divisão de Lic llaçâo. no honino das 8:30 :is 11 :00 Hs c das 1-l:OO ds 17:00 Hs, 
Tclefone!Fox: 44 35271363 3527-1281 

Nova Cantu, E"odo do Ponlni. 26 de M~ de 2.0 I S 

AIRTON Ai\'TON lO AG)';OLIN 
Prertito Munltipal 

RS 288,00 - 2203412015 

I N()Vll Olilnpia 

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPlA- ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE LICITAÇÃO N• 001n015 - MODALIDADE -
CONCORRÊNCIA - TIPO - MAIOR OFERTA DE EMPREGO · 
O Município de Nova O limpia , Estado do Paraná. com sede na 

Avenida H igienópolis, 821. Centro. em Nova Olímpia, Estado do 
Paraná, toma público nos termos da Lei Federal n.• 8.666/93 de 21 
de JUnho de 1993 e suas posteriores alterações, que realizará 
CONCORRÊNCIA para seleção de empresa, para receber em 
Concessão de D ireito Real de Uso bens patrimoni~is do Munrcipio, 
conforme abaixo: OBJETO: Seleção de empresa legalmente 

cons titu ída, atuan te no ramo de Confecção , para rece ber a titulo 
graturto do Município de Nova OI ímpia em Permissão d e Uso, os 
seguintes incentivos: 01) - Área de terras com medidas d e 27,50 m 
x 5 1 00 m totalizando área de 1.402 50 m2, encravada no Lote 

Parque Industrial, constituído pelos lotes rurais sob n•.s 44-A-2-A, 
d estacado do lote 44-A-2, subdivisão do lo te n • 44-A, este da 

P.$ '192,00 - 2148912015 

I Ouro Verde do Oe.ste 

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇ.Õ.O 
DO MUNICiPIO DE OURO VERDE DO OESTE PR. tnscrrto no CNPJ/MF 
sob n.• 80.880.107/0001-00, toma publico que requereu JUnto ao I AP. 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o Aterro Sanrtano. 
rmplamado no Lote Rurol n• 64-A. proxm1o o R~dovro PR 31 7, km OI, rrccho 
Ouro Verde do Oes<e a Santa Helena. no Mun1crpro de Ouro Verde do Oeste PR. 

R$ 24,00- 221ô41201S 

I Pararw.poema 

EXTRATO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 1212015 

OBJETO: AOUISIÇÃO DE BATERIAS EM Drv'ERSAS. 
ENTREGA DE ENVELOPES: ATÉ 08:40 HORAS DE 
13/04/2015 DATA.A.BERTURA: ÁS 0 9 :00 HORAS, DO DIA 
13/04!2015. 
MAIS INFORMAÇCES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 334 2 -1133. 
PARANAPOEMA, 27 DE MARÇO DE 2015 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NA VARRO- PREFEITA-

R$ 4t,GO- 223~212015 

I Pitanga 

:11tTNICÍPl0 DE PITANGA 
A VISO DE LI ClT AÇ ÃO 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL N. ' 026/2015 
MODALIDADE PREGÃ O PR ESENC IAL 

OBJETO: Aquisiç:<o de equipam<n!QS pe rmauenlts, txptdiwte e 
profissionais p~ra ministrar aulas. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: até 09h00m do d ta 15 de ahrrl de 2015. LOCAL: sala de 
licitações localizada no Paço Mtmrc ipal. Centro Admrnistrat ivo 28 àe 
Jane iro, n• 17!. P itanga- PR. INFO RMAÇÚES COMPLEMENTARES: 
Drrctamcnte n~ sede do Mtmt<ipto de Pitanga. srtuado no Centro 
Administrativo 28 de Janeiro, 17 1 - Centro - Prtanga - PR., o u pelo 
telefone (Oxx42) 3646- 1122 ramal 228. fax (C;:x42) 3646- 1172, ema tl · 
" '"'"" I IC•<n!C.••!mail•:n~: Ptta nga. 27 de ma rço de 2015 All~ir J ose 
Zsmpier- Prefeito 

R$ 9G,OO - 221 S6/201 õ 

MUN!CIPIO DE PITANGA 
Aviso de lictt3çào publicação de edrtal n.' 06/201 S. modalidade tomada de 
preço objeto: Constru ç ão de Q ua d r a Polresp ort iva d a Escola 
Vice Prefeito Euclid es Go m es d a Silv a - Educação 
l nfanl i l E En s rn o fu nda m e n t al. RECE3 lMENTO e 
ABERTURA DOS ENVELOPES· até ãs IOhCOm do d ra 16 de abril de 
20 15: Sala de reumões da Com1ssão Permanente de Lrcr12ções no edrticro 
da Prefeitura Munierpal de Pi tanga. s ituada no Centro Admmrslrat ivo 28 de 
Janerro. 171 CRITE RJO· Sob regrme de emprer lada por pr<çv global. 
IN FORMAÇÕES COMPLEM ENTARES· Dt:etamente na sede do 
Municip<o de Pitanga, s ituado no Centro Admrmstrat rvo 22 de Janc rro, 171 
- Centre- Pitanga- PR., ou pelo telefone (Oxx42) 3646-1 !22 ramal 228, 
fax (Ox.x42) 3646-1 172, c-mai l. {"'"~uali::u,•ú·:rnatl·:.>:'l '"' Puanga. 27 de 
março de 20 15. Altar r Jose Zampter- Prefe rlo 

R$ 9S,CO • 2253&/201 5 

M UNICIPIO DE PITANGA 
Aviso de lic!tação publicação de edital n • 07/20 15. modalidade tomada de 
preço. objeto: Co n s trução da Quadra Poliesport iva. com 
ves t ià ri o para Escola M u nr crpa l Jose 3itencourt 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 14h30m do dia 16 de abn l de 
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PROCESSO LICITATORIO N° 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 014/2015 
ABERTURA: 14/ABRIL/2015 HORÁRIO: 11:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 11 :00 
Horas do dia 14 de Abril do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de PREGÃO, 
tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Materiais de 
Construção, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 500 Und. Sacas de Cimento CPII 32 - 50 ~s. 
02 75M3 Areia 
03 75M3 Pedra Brita no 01 
04 300 Un./br. Ferro armado 5/16 CASO 
05 50 Unlbr. Ferro Vergalhão 5/16- 8mm 
06 25 Un/Rolo Arame Recozido 
07 500 Un. Tabua de Pinus - 30cm. 
08 1.500 mt. Caibro 5x5 
09 50 Kgs. Prego 18x24 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 



particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 -O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

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

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 



Prefeitura Municipal de Nova C~ll:1k:'U 
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 

4.1 - 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 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

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



Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

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

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

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

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

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

6- DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

8- DO PAGAMENTO 

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

9-DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-50.000,00 (Cinquenta 
Mil Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0302.04122.0021 -2006-33.90.3024 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0502.12361.0188-2015- 33.90.3024 

............ 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - 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; 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

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

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

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

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

do recurso. 

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

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-0 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU P NÁ, 26 de Março de 2015. 

COMISSÃO C.P.L. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este 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 20_. 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 014/2015, instaurado pelo Município de 

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

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 014/2015 instaurado pelo Município de 

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

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO no 014/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 014/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 029/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 014/2015 

Objeto: Aquisição de Materiais de Construção. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d!::_e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 029/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO - R$-50.000,00 (Cinquenta Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA· -t>2LJ~-J:J~3 tJ-2. /-

I 03 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado 

Visto: I 

~I ~~\_\~{_ 
or·vonsir Graf 

AB fPR 4.058 
C F 033.8<48.709-30 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 2 

Concorrência Convite 

DATA: /3 l lVl 1t.'1; 

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


