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

C:"IIPJ N.• 77.845.394/0001-03 - fone (044) 3527-1281- Fone Fax (04-1) 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° 03112013 -Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 015/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 -ÚNICO- ITEM UNICO, 
Empresa: AUTO POSTO VERDÃO LTDA - ME- AUTO POSTO TROPICAL. 
inscrita no CNPJ sob o n° 13.674.094/0001-26, no Valor de R$-24.900,00 (Vinte e 
Quatro Mil e Novecentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Julho de 2.013 . 



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

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

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

PARECER JURÍDICO 

/ 

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

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

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

Processo Li citatório n° 031/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° O 15/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 08 de Julho 

de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J . 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Julho de 2.013 . 

\ 
I I 

--\. \ \: / 

Dr.1DIVONSIR. G](AFF 

IOAB-PR no 4.058 

~ssessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua BAHIA, n° 85 - 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 ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LI CITATÓRIO N° 031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 015/2013 

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, conforme segue:: 

LOTE N° O l (ÚNICO)- ITEM UNI CO 

Item 
n• 

Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 

01 10.000 (dez mil) litros AUTO POSTO VERDÃO L TOA - ME - Proposta preços: 
de Óleo Diesel S-1 O AUTO POSTO TROPICAL R$-24.900,00 (Vinte e 

CNPJ 13.674.094/0001-26 I Quatro Mil e 
Novecentos Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 08 de Julho de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente._..~,.(g:...J..:.,.<· )!....__ _______ _____ _ 

{ -r-C) Q._)._\ .. _, f 
~ <::::.1 

Sueli de Fátima Mello - Membro'------+-'J:.._ _________ __ _ 

J 
ln. · <-. rD 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro __::I..WV-~~~~r-::~:::...!..<~---------



<i). . - _ ...) 

Prefeitura Municipal de Nova Càntt~~ 
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@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 031/2013 

PREGÃO, na forma presencial no 015/2013 

Às 09:00 hs (nove) do dia 08 de Julho 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° 00 I 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 Óleo Diesel 
S-1 O, 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 I CNP J 
AUTO POSTO VERDÃO L TDA- ME- AUTO POSTO TROPICAL 
CNPJ 13.674.094/0001 -26 

Aberta a sessão pe lo 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 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: 
AUTO POSTO VERDÃO LTDA - ME 
-AUTO POSTO TROPICAL 
CNPJ 13.674.094/0001-26 

LOTES E/OU ITENS: 
Lote Único - item único no valor R$-2,45 
(Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos 
o Litro, no total de R$-24.900,00 (Vinte e 
Quatro Mil e Novecentos Reais . 

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 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 
Lic itação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-24.900,00 (Vinte e Quatro Mil e 
Novecentos Reais): a empresa: AUTO POSTO VERDÃO LTDA - ME -AUTO POSTO 
TROPICAL, Inscrito no CNPJ sob o n° 13.674.094/0001-26. 

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

/ 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu~ 
Rua Bahia, 85 - 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 

r~ )--r) c__~ 
Sueli de Fátima Mello -----+'- ' ----------------

Eliane Ferrareto da Silva - -~4...!o....a,À.:.;.l\I.OIW~-~f2P:::~--------------



AUTO POSTO TROPICAL 
Av. Juscelino Kubitschek, 1056 - fone: (44) 3542-2348 

Campina da Lagoa- Paraná - CEP 87.345-000 
CNPJ-13.674.094/0001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2013. 

PROPOSTA DE PRECOS 
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) n°03112013 
EDITAL DE PREGÃO, naformapresencial n° 01512013 

Apresento para apreciação de Vs. S 0s. , a proposta de preços referente à Aquisição de Óleo Diesel S
I O, objeto do Edital de Pregão, na forma presencial n° O 1512013, conforme segue: 

TrEA( QTDADE ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM VALOR 

~ 10.000 OLEO DIESEL S-10- (Especificado pela Portaria no 65/2011 da R$-2,49 I Litro 
Litros ANP). 

---- TOTAL R$-24.900,00 

TOTAL GERAL- R$-24.900,00 (Vinte e Quatro Mil e Novecentos Reais). 

A Forma de pagamento é de até 10 dias, após entrega do item e 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. 

Atenciosament~ 

' \~\., - ' ~~v 
AUTO POSTO TROPÍCAL 



21/06f13 
Comprovante de Inscrição e de Situação C adastral - Impressão 

[~------------~10 
~~ ~ Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

\JÚMERO DE INSCRIÇÃO 

13.67 4.094/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

AUTO POSTO VERDAO L TOA • ME 

TÍTU LO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AUTO POSTO TROPICAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.31 -8-00 ·Comércio varej ista de combustíve is para veículos automotore s 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

47.32-6-00 ·Comércio varejista de lubrificantes 
47.29-6-02- Comércio varejista de m ercadorias em lojas de conve niência 
56.11-2·03 -lanchonetes , casas de chá, de sucos e sim ilares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 • SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV JUSCELINO KUBITSCHECK 
NÚMERO 

1056 

MUNICIPIO 

COMPLEMENTO 

:EP 

87.345-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO CAMPINA DA LAGOA 

DATA OE ABERTURA 

05/05/2011 

UF 

PR 

SITUAÇAO CADASTRAl.. 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/05/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECfAL -
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 201 1. 

Emitido no dia 21/06/2013 às 16:18:31 (data e hora de Brasília). 

·v-o~;-1 

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL ·-

Pàgina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21 /06/2013 

WWN.recel ta.fazenda.g ov.br/prepararlmpressao/lmprimePag i naasp 1/1 



21/06!13 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita f ederal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE OtBITOS RELATIVOS ÀS CON1RIBUIÇ0ES PREVIOENCIARIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 000502013-14021094 
Nome: AUTO POSTO VERDAO L TOA- ME 
CNPJ: 13.674.09410001-26 

Ressalvado o d1re1to de a Fazenda Nac1onal cobrar e 1nscrever qua•squer ctl\<das cte responsabilidade do SlJieito pass1\0 acima identificatlo que 
111erem a ser apuradas. e certificado que não constam pendências em seu nome relat1...as a contnbu1ções admomstradas pela Secretana da 
Recerta Federal dG Brasil (RFB) e a •nscnçOes em Di,. da Ativa da Unlêo (DAUJ. 

Esta certidão. emitida em nome da matriz e valida para tooas as SIJas fiha1s. refere-se exclusl\l<lmente às contribu•ções pre~o~denclanas e às 
contrib~J~çOes cteW!as. por le1, a terceiros, inclus•ve as •nscritas em DAU. não abrangendo os demais tnbutos adminiStrados pela RFB e as 
dema1s mscnções em DAU. adminiStradas pela Procuradona-Geral da Fazenda Nac•onal (PGFN). obJeto de Cert1dão Coo)Unla PGFN/RFB. 

Esta certidão é \alida para as finahdades pre ... stas nG art. 47 da Le• n• 8.212 de 24 de 1ulho de 1991. exceto para: 

-averbação de obra de const11.1ção Clllll no Reg1stro de lmó-.eis: 
- redução de capital social. tra~sferência de controle de cotas de sociedade hm•tada e cisao parcial ou transformação de ent1dade ou de 
soc•edade sociedade empresária simples: 
- ba1xa de firma indi"dual ou de empresano. confiorme defin1do oelo an.931 da Lei n• 10.406, de 10 de JaneJro de 2002- Coo•go C1111 l. extinção 
de entidade ou sociedade empresàna ou s •mples 

3ceitação desta certidão está cood1cionada á finalidade para a qual 5:>• em1t1da e a -.enficaçào de sua autentlctdade na Internet. no endereço 
.1\tp:/fWMv. receíta.fazenda.gov.br>. 

CertJdão enutida com base na Portaria Con;unta PGFN/RFB n• 01 . de 20 de Jane•ro de 2010. 

Em1tida em 1510512013. 
Válida até 1111112013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda Invalidara este documento. 

w.w.010.dataprev.gov.br/cws/contextolcndlcnd.htrrl 

L 

111 



21/06113 

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: AUTO POSTO VERDAO L TOA - ME 
CNPJ: 13.674.094/0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí'Ãdas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que 'Ãerem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí'Ãda 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 passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre'Ãdenciárias e as contribuições de'Ãdas, por lei, a terceiros , inclusive as inscritas em Dí'Ãda 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 n2 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 17:39:25 do dia 14/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
V á lida até 13/08/2013. 
Código de controle da certidão: 6FOA. 77C2.BOOD.390A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



21/06113 https:/1\w.w.sifg e.cai><a.g ov.br/Empresa/Crf/Crf/F g eC FSimprimirPapel .asp?V AR PessoaM alnz= 18319509& V AR Pessoa= 18319509& v ARUf:l"R&V A./ 
. ~ 

Oj 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1367409410001-26 

Razão Social: AUTO POSTO VERDAO LTDA ME 

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEC K 1056 I CENTRO I 
CURITIBA I PR I 87345-000 

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, nest a 
data, a empresa ac ima ident ificada encontra- se em situação regular 
perante o Fundo de Garant ia do Tempo de Serviç o - FGTS. 

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

Validade: 21/ 06/ 2013 a 20/ 07/ 2013 

Certificação Número: 2013062116204467618925 

Informação obt ida em 21/ 06/ 2013, às 16:20:44. 

A utilização deste Certificado para os f ins prev istos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

..f-'· -

---

tttps:ll\w.w.sifge.cai><a.gov.br/Enl)l'esa/Crf/Crf/FgeCFSimprinirPapel.asp?VARPessoaMatriz=18319509&VARPessoa=18319509&VARUf=PR&VARinsc ... 1/1 



PARA: 

AUTO POSTO TROPICAL 
Av. Juscelino Kubitschek, 1056 - fone: (44) 3542-2348 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-13.674.094/0001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) n°031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 015/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade -Pregão, na forma presencial n° 01512013, instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, I 
\ 

\\ X \ \~~ JV~ 
AU'rl3 POSTO TROPICAL 



PARA: 

AUTO POSTO TROPICAL 
Av. Juscelino Kubitschek, 1056 - fone: (44) 3542-2348 

Campina da Lagoa- Paraná - CEP 87.345-000 
CNPJ-13.674.094/0001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) n°03112013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01512013 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma presencial n° 01512013 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. 

"""""' 
Atenciosame,}te, 

\JL ~~ 
AUTOPOST~OPICAL 



PARA: 

AUTO POSTO TROPICAL 
Av. Juscelino Kubitschek, 1056-fone: (44) 3542-2348 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-13.674.094/0001 -26 

PREFEITURAMUNICIPALDENOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) n°031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 015/2013 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2013. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma presencial n° 01512013 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno. 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosament~, 

\ \.\ 
I 

\ . 
} j 

--1--, J ..t J 

AUTO POSTO TROPICAL 



PARA: 

AUTO POSTO TROPICAL 
Av. Juscelino Kubitschek, 1056 - fone: (44) 3542-2348 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-13.674.094/0001-26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) n°031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 015/2013 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2013. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma presencial n° 015/2013 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. 

Atenciosame~ 

\ \ \ 
A ~}O PO~TO TRVP !CAL 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/000 l-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 8 7.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n" 
03 1/2013 

PREGÃO. na Forma Presencial N" O 15/20 13 - PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S-1 0.. conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 08 de Julho de 
2.013. 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 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 21 de Junho de 2.0 13. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

doê {) 6 c0<}! j 

./titio YJo/ll-f tV/k' 
r/.) . 

~s 
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1\" I ~ I. quarta-fctra. 26 de junho de 2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA li F.LENA 

A\ ISO l)t; UCnAÇÃO 
T0\1·\U.\ Ot; I'REÇOS N" •121JI3 

O Municlp1o de Mana Helena - PR 1om.1 púbhco, Lkit~1ç;1o T11Jnad:t 
de PtcÇ(l. ... Jo tipo Menor Pr..'ÇO. cmpreLt:.tdJ [l(lr Jli"CÇO !fiOb.al. obj.:li~mdo :t 

:"~:Ji~~=n~~c~::Oru~on;~~~~~:;,~t{in~~L 
iliu. hor.'lrio para recebimento c ahcr1urJ. do.'!: cm·ciOfX'S com a lloCl.ml\:nt.Lç:;.lo 
t: propo:"ta.<, no dla l S ele julho de 2013 <'I~ 10h00mi·n (dei' h<m~) . .S:r.i foc
fu."'tidu c:ópi:t do E.dil;)l é .-;ar.; ;n-.::oco...:, medi:.mte o p::tgam(.'tl(O RS 30,00 (ltil"'b 
re~u:~:) f'IJ~O'õ no Sl.."tor de tnOOI:~çào Locll PJr.' lnfomc~ TdefOlll!:- (fl44) 
3662-1029-R:lln.1127. IRSet,.•l.mda :1 Sel;ta-fcu-J. d:t.< O~h a:;. 12h e cb~ 14h 1~ 
l 7h 

ManJ Ht-l~na.PR. 2-' de JLullao t.h: lO I ' 
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO 

Prd\!LCo 

PREFEITURA ML'NICIPAL DE MEDIANEIRA 

t-:>..·1 lt \TO o .. : ('01'\TRXfO V' ll~'lUI::\ 

N" DO PROCCSSO: 55.'2013 
PREGÃO ElETRÔNICO "N• 221201,3. C'ontr.uom..:: MUN!CiPIO Dr t-.•11:· 
OJANI:TRA • ÇNPJ C'ontr.J.bdo: 03.509.150 0001· 11 ContrJ.t;xlo: '\:o,JrroJt:l 
r!CJU!p:llnl!tli.OS S.A. Obfeto: Aqlri!iiçolo de uma Mllll ~.:o<l-ir.t. hJdro~t.\IIC';l 
tquiJJ:"ala alr.wé:s. de \.'ng."lte r.ipido com: eo~pin.1<lc Jm é v:il!-.~ur.l recolhedur.l. 
Vigêncb: 301\ 2120\l V;ll(}( T\~l:ll~ 1<.$ 96.450.00 {ro~w~nta c s.ci:t mil qu.Jtro
c-emos t cinquenta r\.';ltS~ Foo~e~ C\lntr.rto de Repa.'"t' n'' 759S0312011 por 
intmuM10 do Mmistén' dJ Ag:riculttr.t. Pecuirb ..: Abas.tccin'll!nh' • MAPA 
~ntxl:l pet:1 C:1ix:1 CconõmKa F~ral ..: ~1o!hl (laruW d•l MwUC'lf'ttl 
O:u:J. d.'l 1\:.~i.natltr.l: 211{)(\12013:. 

PREFEITLRA MU~ICIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ n• 77 .8~5.J9~:000I-O> 

AY ISO IJE l.l('ll'AÇÃO 
PREG.\0 PRESENCIAL 1\" \51!0\J - P\1NC 

PROCESSO LIC!T,\TORIO n" li ·201J 
OllJ t TO: Aqurs1~l'w 0.: Ól~o D1~sd $-10. t.:IJnfhrm..: '-"SP\:dlitaçlh.:s 
io!tnlo!dit:JI. 
Afil:RTURA À rJnir W:- 09:00 (no\ c) llams ~o J)IA 08 tk Jullw 1.1;; 
2.013. 1\a "ab !k r~uJmi .... ""S tJo Paço MuJJicipa.t. em N.wu Canlu. Pnr.m~. 
/\ Pn~1:1 com ínte1r0 1001 do l!ditol, OiH:'IOil l! i!)iOnn.;\ÇÕii:~ poch..:r;lo $C:r 
svlidtadoo na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA C'ANTU • PA· 
RANÁ. JUnlo ;~ DI' ts.io llc L natação. nn hor.íno d:J.' '>:00 :':1$ li :00 H~ 
>.: d:..!> 14;00 iis 17:00 lts. -klo.:fon ... /Fa."' : 1-'4) ..35271J63 • 3527·12t<il 

KovJ ('antu·PR. 1 1 0.: junh•l J.: 2.013 
AIRTON 1\NTO'\IO AGNOLIN 

Prdcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLA~ALTO 

AYI~O DE LICITA('ÀO 
TOMADA Of PRE('OS ~·· 7/201) 

O MUNICIPIO Ot PLAXALl'U-PR., fJ7 Jt:tbo.:r ao~ mtc· 
r .. -ss::.dos que cam h3sc n:J. Lo.:• n" ~.()66/9). LC 123i200fi de 14 de 
dc,.,~,.,nbco t.lc 2006 c c.lcll".ai-> h:gtsJ:u;Jl' Jpltd' d c;m sua sc-dc silO :1 
r r:IÇU São Fr.m~.Ci!iiCO d~ As..;i~. n'' l5S3, fnrã r.culiZM LicltJ..,:!lo na 
Molial itloló<: TOMADA DF PRl:COS ~ob n" 007!20 13. confonn.: c.Jcs
~o.·nlo alx:uxu: 

OBJETO: Execuçlo de rcc;JJ>eJmcntu .~S(,iluoo sobre r..:dr:ts 
1rr..:gubr~:s coll) n:\'C:mmcnHl 1..'111 CBUQ (concn;lo b~.CtmniniJ:oO usi
u:~do ú qu·cnt..:), ~om jt\:::1 total de $ 432,13 m2. tead" como loc:ll i 
Tt:Jwss:J. Abétcio Fullmann. Ru:t ('uritib;l. Rua Elcinl llutJk\!, Ru:J. 
Juho Skr.cypcZ!'I... Rua Balduino .Mcnc~l7zi. Mun.ciptO de Pl:~nalto 

DATA DA ABERTURA: 11 t.lc jutho Jlo! 2013 • ~$ ()() 00 

Mmme~ mronn:l~C-1: J lllllO :m Oeparlatm:lll\) de LICII:lÇÕes 

..:111 hor.ino de >.:~tp.:di~....,tc: 

€m 2~ (h: junho d<" 20 l3. 
MARLON FERNANDO KUH:-l 

Prd\.:ito 

PREFEITURA M~ICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 

EXTRATO DE CO:-ITR.\TO N" ~;.!2013 

CONTRATANTI' PREI'l:.!lc:RA MUI<tCIPAL DE PRIMEIRO DI· MAIO 
CONTRATADO: MAX!M EMPREE:-ID IM ENTUS LTDA-ME 
OBH!TO: ConlrJioç:lo de. c:mpro;::s:l p;~ro Ctll)clu.d,l dl! ob1.1 do;: rl!li.mna 
c: ampliaç~o Ju Tcnnirul RoOO,.iãriu, 
VALOR: RS 206.2~,50 (duztntoi. e .~ets mil. dun·ntos e qu:n.:nt:~: I! 

qu:JIH.t rc:~l:-: c cinqucnt:~ ccnlavv.,;) 
VIGENCIA: ll'i() (ccmo c uit~nla) t.li~s 
RrFERI~NC'IA Tom:~i.b de Preços n• M201J 
FORO: Comarca de Prinn:uu de M:~ioiPR Pubh~u..:-~ 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PRErEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL. 

.\yiSOS DF. I.ICHAÇ.i.O 
PRF.GAO PRF.SF.I\C' IAI. '>' 5411013 

A Prcfc1turu MunLeipn! de Rio Azul. Est>t1.lo du Poro111á. tom:l 
pUblico p3ra o l:onhl!cilll.:nlu t.!os inkr~.o~:.ados. {jUC s.: ~.:ncontra Jbl.!rto 
Prt:~Jo Pr .. ~nctll. n•_, 541201J. do hpo menor pr ... -ço POR LOTE. 
~om Ja&a de JbL·rlurJ p:u,1 o diJ li d.: julho de 2013, :,~ 08h ~o.· JOmin. 
cujo obj"<o .: a AQUISI(ÀO DE MI).TF.RIAL GRÁFICO !'ARA A 
Sf:C'RETAR IA MU!<!CIPAL DE SAUDf; DE RlO AZUL. 

O Edtt.JI I!' den1:1is inti>muçUes enc..ltUf':lr.-se-'lo dbronÍ\•eis 
aos intcrc.\..'l.<ldó." nJ sC'dc tJ::~ Prcfcirura Municip:tl d.: Rio Azul, ::. Rua 
Gmlhcrm .. • Pcrl.!ira. 4R2 • ..:nt Rio Azul • ParJ.n:i, das 08h ... s I Ih '-" 
30m in c d:J;s 1 ~~~ :is 17h uu ~tlra'-'\ÍS de soticilil~;]o du edital p~!lo \.·· 
nMi l· lic ii:Lç ãoe(pmra.pc._.:.l.w.br. ;~ p:1nir do dia 26 dr..: junho maio de 
lOIJ 

PREGÃO PRESEI\CIAL :"" ;s/2013 

A r•r..:r.:iturn !'vhlntttpo:.ll tlc 1\ÜI A;.r.ul. bl~IJO 00 Pat:.Lm'L toma 
publico r.ua o conhcclln..:nlo dos uucrc1>:-:ldú.~. <111.: ~c l.!ncontF.L .tbcno. 
Prc~;lo Prt.!=cncJal. n·· · "511013. do 11pn menor pr.!Ço POR LOTE. 
cnm data dC' ah..:rtl.lra p~rn '!dia li dç JUlho de 20 l J ... :1.$ I 3h c JOmm 
<.:UJtl objclH ~ ~~ AQUISI<;AO DE MUDAS FRUTIFERAS DlVER· 
SAS E FERTILIZANTES PARA ATE~DIME~Tli AO PROJETO 
Dt DIVERSIFICA(t\0 AORiCOLA NO MU:->ICiPIO U~ RIO 
AZUL. COM APOIO DO GOVcRKO FEDERAL ATRAVES DO 
MINISTERIO 00 Dr:SENVOLVIMENTO AGRÁR IO. 

O Gdital c ctcmois iulbrma'i3es cntonlror-~e-:1o <hspnnh•c • ~ 
aos 1nter~S.S:tdllS na sede d:l Prefe1\Ur:ll Munictpol de Rio Az.ul. .1 Ru<l 
Ciu1lhcrmc P..:l'l!ira 4Xl, ..:m Rio Azul • Parano:~, t.las O~h ã~ I Ih '-" 
10nun e das Dh js líh ou atr,J\'~) de: .wlicitJo,;âo do cdnal pclu c· 
mail: hcihtç~O(f!Jpmra.p r.~~,.w,br. :1 p;lrtir do Ob 26 de junho m:ou de 
20 IJ 

PREG},o PRESENCIAL 1\" 53/!01:1-SRP 

A Prcl\:ttura Muntcipj l de 1-liiJ A:-o.ul. l~siJ•Io do P:u .. m:i. torna 
pl1blico plr-J o conhedmtnlo do:-; irtll:r~sado:;. qth! s..: encontt!l :lbetlo. 
PrcgJo Prmnml. SISTE.-~11\ DI'. R!'.GISTRO DE PREÇOS. n" .. 
s;.120l3. do t_tpn menor ('Ire~ POR LOTE. com dat:J d..! ;1~rtur:1 _par:~. 
o t.!i:1 lO de JUlho <.!..: 2013, U1> ()Xh ..: JUmi1 ~ <.:UJO 11hjcto..: :J: AQUI~ 
SIÇAO DE. MAT!'.RIAIS DE CoNSTRUÇAO PARA SEREM t:TI
L\ZAlJOS NAS SECRE'IARIAS MUNICII'AIS DE RIO .~ZUL. 

O Edtt;ll c d..:nl.ti-. inl"unnJ~V;::. ... cnc..tntr;n....:.c..:.o lli>poni ... cJ:
ao., m'-'=n:<>~JUo:; n J ~cU...: J.J l'rci"CIIUt"'.l !\1uniC"1pJI de Rio A1ul. ;1 Rua 
Ollllhem~e PcrcLrJ. 4~2 • ..:m Riü A'lttl ~ Par:mJ. da~ 08h às llh e 
30m In c- d:1s I Jh .ü. li h ou :Hr-.J,·ê.s de- ..-oJLcit~çUo do ~duo\ pcln c· 
nuu l: ll<:ila~.=iofc,_·pmr"'·Pf·~vv_br, a p..1t1ir dt• di..1 lC• Jc junho nlZiio dt 
2013 

Rw A;tul-t'R. 2:1 l.k junho d.: :wn 
LI!Ot'Lil>t.;S IJ~ GRACIA VIANNA NETO 

Prq:Ot.!ir..,, 

PREFEITURA MU:-.IICIPAL DE RIO NEGRO 
CNPJ 7M0l.64 1/000 I-47 

AVIM)S DE LICITAÇÃO 
T0)1AD,\ DE PREÇOS W 6/1013 

R~·p.:t1c;:io • Nvva O;.~la Ab~nura 

PORTARIA MIS n." \:N-04;'03J20 I' 
O Munidp1o de 1-l1o Nc},!tO. b1:1Jo l..!o I'Jr.ln:i. :om.1 flliblu.:o. 

que- rarJ rc;\IÍY~lr hcii:'!Çlo. na mv<l.alitlnde TOMt\DA l)fl PREÇOS, 
urn t-"fEXOR PREÇO GI..OBAL. lendo r.ftl' lin;Jtid;Hk CONTRA· 
TAÇAO DE E:.iPRESA I'ARA EXECUÇÃO ,DE AMP~IAÇAO c 
REFOR.\1A DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO AB
DALA JOSÉ -BAIRRO ALTO. PRAZUo Oh lO>tO) "'"'.., PREÇO 
Mt\.XIMO; 100.766.64 (c\:m nu!. ~~.Ctcc .... -ntQl' ~: !;;;::;n .. -nt:1 )\:I :i lc::Ji~ ..: 
~~;lis..:nta c qt1.llro ecnl~vo..~l. EI\'TRI~GA DOS ENVELOl' I~S; f):ttn ; 
16/071201 3 Protocolo ~~~~ as 09:00 h Lo~\; Rua Juvcnul Fem:it\1 
Ptnhl n~ 2070. 8.:1irro Scmin.írio. R111 :"\'e~o- PJr.moi_ O EdllJl pod..:r.l 
ser cx.:~mmat.!o auav-ê!õ dt'l sue www.noncgro.pr.go\".bt, \1U :~dquirillo 
mcdittnlc r ... ~rva dm.:l<t!H..:utc no D~p:m-amcnlf) dl! LICII:.tÇÕt!$. nos 

~~,:~~~:~~r~~i~~.~~~~,~~,1~0 dt=~~~~J(~ c~:s i~t~t;~~sa~o~ 6~; OÓ~~~~ 
t.nncnh) de Llcitaçõc:-. ou t>elo liJne·f;rt (47) 3642-5556 

TOMADA DE PRf.ÇOS N" 712013 
Rcpcllç;ln ~ Ncw::. O:ll:'l 1\t:.erlu!'n 

PORTARJA :VIiS n ." 339..(J4iU3;2nlJ 
O ~1unkipio de Rio l\'c~;ro. Estado dl) P:tr:m:i .. tom.1 pUblicu, 

que (ar-.i rcnh;.rnr h~.;Jt:u;~u. n~t mo&tlic.l;ttlo..: TOMADA DE tlRE('OS. 
ltpl) MENOR PRI::ÇO GLORAL. tcnt.l0 ()(lf lin.1liUac.h: C'ONTRA
TA(",\0 DI! FMPRf!SA PAR1\ EX~CU('ÃO DE 1\\iPLIA\ÃO c 
RI!FORM1\ 1.>0 CENTRO DE Si\ UDE - BAlRRO CAMPO DO 
G.~DO. PR,\ZOo o~ (ouo) "'"''"· PREÇO MAX IMO: 17~.~7~,07 
(o.;cnl~~ ;: sr.:1.:n111.: 1HIO nnl1 ~u:.ttroc~:ntos c sct.:l\111 ~ qualro t~Jais c s~lr.: 
\.""Cntavu.s) . ENTREGA DOS ENVELOPES _ Da~;~: 16/0712013 Pw· 
1uc:olu at~ as 14:00 h. Loc:.l; RuJ Ju"1:rwl F~o:rrcir.~ Pinl\1 n" 2070, 
0Jirro Scmut.trio. Rio }\cg.tu · Par-Jn~·, 0 Edital po~kr.i ~~f examrn:~t.!u 
Jlr.t\·~s do :oite www.,·ioncgro.rw.gov.br, ou adqumdo m('dionlc: resen.n 
clirel::unentt.: t \i) DermriJmento ([e Licit:~.çi\1.~ nos ~eg;uintcs h ot";.iric),:< 
da<> OShOO ;is 11 h}() t:: tlls IJhJO is l6hJO Mais intOmi:JçCies .:n· 
contr:lm·sc a t.ltspo$tÇ;ln do.~ intcrcssJllos no D.:p:~rt.3menln de Li· 
cttt\.-"ÕC$. ou pdo fonclí:.x: (47) 36-U-5556. 

fSSN 1677-706!1 225 

TO:.iAllA DE PJ\E('OS N ' NI10IJ 
Rcp~Uçáo - No.,a Oau At't~:aturJ 

PORTARIA :\.11$ n.' HU-(~/03/20 I J 

m ..... 
: ......... · 

ü :\.iunicipio l.k· Rto '\"~~ro, Est;Jdo ~u Par:~n:1 , tQm:t pilDh..:l.l, 
quL· íad rc:~tiz:tr lt~ilaç:io. na 1nod:'llidad..: "l OMADA DI:. PREÇOS. 
upo _t.tt:.NOR PRECO GLOBAL. tendo por (inalid.ld..: CO~TRA· 
TAÇAO DF EMPRF.SA PARA CONSTRt;( AO DE lil<IUADE llA
SICA DE SAUDE NA LPCAL!DAOE DE ROS~IRA , PRAZO: ON 
{oito) me.-.c~ . PREÇO MAXIMO· 212.944.27 ((ht?.~nto~ c de:zc mil. 
no\'e.cenl<lb e qu:1rent::t I! qu:Hro reais é vinle e sete c..:nta,·os). EN· 
TREGA DOS ENVC:LOPES~ Dat:~. 171071l0t:t Pwh-.c:olo até .1~ 
09:00 h. l.oc:ll: RuJ Ju\'cn:~l Ferreir3 Pin'o n· 2070. B:urro Seminânn. 
Rio Nc~ro • Par~mâ. O Edital podcr.l .!=Cr cx:~müt;Jdo .11r.w_Cs do :;it~ 
W\.V\\'.riouct;.rt.l.pr.gov.hr, ou a<.lq.mndo mtediunt~ r~5crv:J d•rctamllntc 
no D.:partamcnto dL: Licit~u,-Qcs l~lll Slo.":guint..:s hor.i.rios: d:ts oghfj(l .~:t 
l lh30 c dJs 13h30 ;J) 16hJO. Mab mtormaç\ics cncon"Jm·sc J. l..!t1>· 
po~l'i=:ÃO do:.: mtcr..:uados 01) o ... ·p:utan"k!nto d~ LiciiJ~'- ou po.:h.t 
fnnclf3, (41} 3642-5$56 

Rto NL'!lCt.l·f.;R. :.w tk •unhu ~k 2U ll 
MilTON JO~r PI\ IZANI 

!lr..:h:1'•• 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE SALTO DO LONTRA 

PREct~:s~~ft:~~;~Jt\~~!.!111~ 
O ~1L'>liCÍPl0 DE SALTO DO L())ITRA PREFElTURA 

~~~~~~~~~i,d;d~~R~GÁ~r~~~~oEn~acf~tt~cREGfS~it6t'E dr.:R~: 
ÇOS obj..:t i\'~nLio .. t À\.{I.IISt<:Jo d.... Art~lõJ!Q) LI.: Cimcnlo. 0 ;11;, d\: 
01bcnura; ;,) O?hOOn'IU'I do d1a 0~ d..: julho tk 2013. C:nkriu LI.: JU l· 
o~:;uncnto : Menor Pr..:'"\1 pur ll>.:m. A P3::1:t Tl.icni\!>1, "\:Oill tJ inh:iro to;.:Ot' 
llo EditJI lo! :'C\l~ fC1>jlCI.:liVUS ll~oJclo-.. adcnllo;o. '" :!Ot,:X\.11>. rt•dcrã ... ~.Cr 
c>..atnii\.JI..!J no cmkcio!ÇCl Jcim,l 1lW1cou.lo ;J parhr Jo tlb li Jc junho do; 
2013. no hor:irio eotn~n::l:ll 

S~llto tio Lonu.t· PR, J I 1.tl: J lllllm ti• lu L' 
MAURICIO BAl' 

Pn.:k 11 

PREfEITURA \1UJ\ICIPAL DE SANTA TEREZA 
DO OESTE 

AVISO O" I.ICil'AÇÁO 
TO\·l,IOA DF. PREÇOS ~· >1!01) 

A rref.eitutJ Mumtt['IJI de Santa Tcrez:~ de-. O~~tt.: Ust.a~o dt' 
Par.m:l, COMUI'ICI\, ;~os. intcres~dos c:ue far.i ce:~lit:ll Licu~ào 
Moc:bfldade Tomatb de Preços n" 004l20J:I.. lipo MENOR PREÇO 

~b~~8~\cf~~~:~v~a:~~o Ünfd~:~~"'BX:i~ad~t;1S\~d: fo~{~ ~~~i~~ .. ,~~t~~ 
ncst..: Município. ~:spccificado no ;mc:xo L coltsl :ulh .. ':' <.1~,.~ çx.Jí•"'l 1]1! 
licit:lçàu • Convêmv Mim.,.t.:nu O.t S:nid>.:. 

O;u;t da Abo.:nurY 16·'0712013 
Hor.irio l.lc En1rcgJ do:' t:nvclurc;' : 0->~20 h~ 
l Jor:"trio Jç AbcclurJ dos l~nvclop..:~ · 09:30 I"L-. 
Locat: Prcfc1tt1r:l ,..,ttniçipal (Sala de Reuniõc.~) 
1\ P:lst::t cont~ndo o inteir\) teor do fdital e ~cu:-: rcSJXClivo:' 

:!nexos dc ... cr.io ~cr rt-ur.tdJs na Prefeitur.t \iumcirJL em ::~.tê- ~s 
horns antenor :l abertur:J dos cnv.:lopc.." . Jc: :ç.c-gunda c Scxt:J. letn ua~ 

~~~~(~~~~;:~.c\'{~ ~C'~~~~J~~~~ ~;lis~:~~~~Ü~~~~ ~;~;~~~~tct.!~~Ô~~~nto dJ 
0~11\als mlunlm, .. 'Õ..::S ,Hr.J\1~"':!> do l..:lcf~~llC {-15) J:231 1121 !J.· 

mal I:). no hor:iriu d..: ..:xp..:di~n1~ 3 p:1mr •.k 26 lk Junho ll" 20 I: 

S"n'·' T ... "l.,.,.,,, À.1::.,~tiJ6<.·R~b~l_J~~h,. ck :n1 i. 
Pn-:(>.:tt\.1 

PREFEITURA MUI\'ICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

SECRETARIA MU~ICIPAL DE RECLRSOS 
MATERIAIS E liCITAÇÕES 

AVISO I>" AL:rERACÃO 
CO~'COJ<RbiCIA :-.1" 111013-SERMAL.I 

COMUNICADO DE :"<OVI\ Di\TA 
OBJETO: Comrat:J.ÇJ(1 de "-·mprcso. p::~..ra executar ob%'3 cle dn.:nil~t.:m 
dos Canais Tr.tm\'r..:fSJIS do 1':1rquc lit1car tlt) Rio llltqui. com t.:X· 
t..:ns:io U.:- 3.0$2.00 .metros. • . 

O MUNIClPIO DE SAO JOSE DOS PR'\IIAI$ vem :..tr-.tvi,::. 
da SECRI:.TARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATtRIAIS E LI
CITAÇÕES. comumcJ r \lllio: .t U.lt:l t..lc ',ll:'k.:r~urJ d~t (\)lltlltrênc iJ l't'1· 
b\iça n" 00 1120\J • SER..\1ALI. prcüs\a pJra o d1J 1<' Uc .iuthu d~ 
2013 .i.t 09h00min, ~c dar-.i n<\ dia Jl tk JULHO d-: :2013. J. 
09h00nun. c o Ec.llt:J.I com all .:raçõcs, cnc,,nu~-s...: a dis.('loslção do..~ 
uttcres:.udu:-: na SERMALI/DEC:OL!Divis:ln de Lieitaç:lo d:1 Prd~l · 
l >lr.l Muntcipul dt: S5<J h"!.S~ dos Pinhaí~trR. Situa<.!:• 1111 Ru-. Passos de 
OlivcirJ , n.• li O l, Bamo C.\:n1ro. no hor;iriu conlpr..:l!ndido <.1~ 
09h00mm ás 12h00nun hora:> c 1b~ 13h00nun :n: 17h30min hor.b. uu 
pelo tclcfon..: (41) 33!til·69f)l ..:/ou pelo !i-til' : WUW-"Jil.pr.~ov.br no 
link À!.:l:~~o R;íttidoll,iciuçU~:.:~/ t'20 13fConc~rrCnci..l.lt\ncbmemo. 

.Si\o lfrsê Uo~ P1nh;us-PR. 15 de JUilhl) dt· 2Ut "\ 
:-IEL.SO:-.' GOl<ÇALVES 

s~·cr.,;t.tno 

Este documento pode ser vcnticn<lll no 1: 1td~reço elclrônictl llU('I:I/www.in.l1.0dviau!cnUcodlti.:JJt.ml. 
pelo códígo 00032013062600225 

Oocuun:nh> :'.ssmal..!o d'i~it::~lmlo.":nlc .... -onfonn>.: MP n1 2.200-2 d<: l410~/20U l , qu.: ins1-11ui :1 
lnfrac)rl'\nura clc Cha\oc:;. Pübhc.1-. Or.&Sikir.• • ICP-BrJsll. 

r-



Sabado. 22 de j unho de 2013 

I
,.... PRfJmuP.A MUIMIPAL Dtll.IRMIDA. tti'ADO DO PAUÜ 

Prap llr_amqueSQJ"e.wnl, 139· CEP Oi.JSS.OOO I 
CN Pl - lU96.7555/000HI9 

A~~O DE ATA Ot AEGJSTRODEPREÇOHP·0<6J201l 
A\'!SOOfE>.JBATQDrCONDUJO b' l l2GQ! l/PM IDA 

f~•!bmcn:o Ll'l:Jk l'iC&'toY«-scRctJI N• 046/2013/r.M, IDA 
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I Leópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS-PR 
AVISO DE ANULÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2013 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS, torna público para 
o conhecimento de todos os interessados a anulação do certame 
em epígrafe. que tem por objeto a prestação de serviços técnicos 
especia lizados de apoio á Comissão de Licitação e ao Pregoeiro, analise 
de minutas de editais e contratos para a Secretaria de Administração do 
Município de Leópolis, com fundamento no art. 49, §3° ele art. 109, I, c , 
da Lei 8.666/93, bem como na ausência de publicação do aviso resumido 
do edital no Boletim Oficial do Município. O referido processo encontra-se 
com vista franqueada a todos. 

Leópolís, 24 de Junho de 2013. 
CLEA MARCIA BERNARDES DE OLIVEIRA 

PREFEITA MUNICIPAL 
R$ 120,00 - 56926/2013 

I Marechal Cândido Rondon 

MUNICÍPIO DE MAREC HAL CÂNDIDO RO;>(OON- PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Presenc ial n" 056/2013. atravcs do Ststcma tle Rcgi,'Tro de 
Preços 
Tipo: Menor Preço. 
Regime de Compra: M~nor preço_ por item 
Objeto: Aquisição de matenal de pintura e de construção, a ser utilizado junto 
ao Parque de Exposições Gov. Álvaro Dias e Sede Municipal. 
Abertura: O recebimemo e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública 
os 09:00 horas no dia 08 de julho de 2013. no Paço Mumcipal Arlindo Alberto 
Lamb. sito il ma Esp!rno Santo. n" 777, centro, Mareçhal Cândido Rondon - PR. 
Edital: O Edital estani disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon. s ituada ã Rua Espírito SatHO. n" 777, centro, em 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário nonnal de 
expediente, das 08h00mm. as llh45min. c das 13h15min. às l7h00min. Fone: 
(45) 32&4-8821 ou 3284-8865 ou através do sitc: www.mcr.nr gov.br link: 
Licitações: Baixar Edital. Publique-se. ).!!areehal Cândido Rondon-PR. em 21 de 
junho de 2013. (a.a.) Moacir Luiz Frochlich- Prefeito 

R$ 120,00- 56595/2013 

I Morretes 

PROCEDIMENTO UCITATORIO N° 7212013 
PREGÃO PRESENCIAL N" 25/2013 

AVISO DE LICITACÃO 
A Equipe de Apoio e o P regoeiro do Município de Morreles toma público 
que fará realizar às 10hrs do dia 09 de Julho de 2013, na Prefeitura 

Municipal de Morretes, silo a Rua Conselheiro Sinimbú, n.• 62, Centro, 
Morreles, Paraná. 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo Maior Oferta ou Lance, que tem por objeto 

a Contratação de Instituição Financeira para centralizar e processar os 
créditos da folha de pagamento dos servidores ativos e inatívos, 
comissionados e agentes políticos da Prefeitura Municipal de Morretes e 
efetuar os depósitos ou transferências bancárias para a conta indicada 
para cada servidor ativo e inativo. comissionado e agente poli~co 

constante da Folha de Pagamento. sem õnus para a contratante e 
efetuar os depósitos ou transferências bancárias, conforme instrução, 

para a conta indicada para cada Membro e servidor constante da Folha 
de Pagamento, conforme especificações constantes do ANEXO I -
TERMO DE REFERÊNCIA. 

Valor Mínimo Estimado: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). 
INFORMAÇÕES: 

O Edital de Licitação deverá ser adquirido através do site: 

www.morretes.pr.qov.br 

Informações: Telefone 41 3462-1266 
Morretes, 24 de Junho de 2013. 

JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 
PREGOEIRO 

RS 144,00- 56912/2013 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ;-.•• 073/2013 
PREGÃO PRESENCIALN' 26/2013 

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Equipe de Apoio~ o Pregoeiro do Munidpio de ).!!OITctcs torna público que f ara 
rc':llizar ils IOhrs do d i>l lO de Julho de 2013. na Prcfcitur:t ).!!unicipal de MoiTetes. 
sito a Rua Conselheiro Sinimbú, n .• 62, Centro. Morr~tcs, Paraná_ 
PREGÃO PRESENCIAL. tipo menor preço unitário por lote. que tem por objeto 
o Registro de préços p,-a aquisição de formulados c supkmcntos alimentares_ em 
a tendimento a Secretaria Municipal de Saúde. para o período de 12 (doze) meses. 
confonne as especJficaçõt!S descrit<ls no tenno de referência no Anexo I. 
Valor Máximo Estimado: R$ 107.356,40 (Cento c Sete Mil. To-czcntos c 
Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos). 

:( ._. h Stii \'ICIIS 

INFOR.VIAÇÕES: 
O Edital de Licitação deverá ser adquirido através do site: 
http://www.morretes.pr.gov.br l 
Informações: Telefone 41 3462-1266 :!,-(_ 

Morretcs. 24 de Junho de 2013 . 
Jl/AREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 

PREGOEIRO .....-
RS 120.00 - 57151/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA M UNICIPAL DE NOVA CA:\TU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n" 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.33()c000 

r.# ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 031/2013 
PREGÃO, na Fonna Presencial l\"015/2013- PMNC 

r.#TEX OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S-10. conforme especificações em 
editaL 
ABERTURA: À pattir das 09:00 (nove) 1-loras do DIA 08 de Julho de 2.013. na 
~ala de reumõ~s do Paço Muntcipal. em )\ovo Cannt. Parana 

A P:1st~ com inteiro teor do Edital, anexos e infonuações podcr;io Sl!r solicilados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. J<llllO a Divisão 
de Ltcllação, no horário das 9:00 às li :00 Hs ~das 14:00 às 17·00 Hs. Teld01w 
Fax: (44) 35271363- 3527-128 1 

t#1 >Jova Cannt, Estado do Paranã. 2 1 de Junho de 2.0 13. 
:#1 AIRTOI\ AJ\TONIO AGNOLil\' 
I'# Prefeito Municipal 

t R$ 168,00 • 5676712013 

I Pato Branco 

MUNICIPIO DE PATO BRA)!CO 
EDITA L DE TOMADA DE PREÇOS~· 1312013 

O Muntcíp10 de Pato Branco. a1ravés da Presidente da Comtssào Pem>ancntc de 
LICitação~ toma público aos intcrl!ssados. devídamêntc insçriCos n<> seu 
Cadastro de Fornecedores até três (03) dia~ anteriores ã data adiante fixada. ou 
que mcndcn:m todas as cond1çõcs para cadastramento nos tcnno~ do :1rt1go 22 § 
2" da Lei 8.666/93. que ate às 09 horas do dia li de julho de 2013. estar;\ 
recebendo os onvclopes de Documentos de Habil itação c Propo>tas de Preços 
ao Edital de Tomadá de l'rcços n" 13/2013, que tem por objeto a contratação de 
empresa p;,tra prestação de .serviços destinados a realiz<•ção do evento 
denominado: "Curso de Formação para Gestores e Educadores do Programa 
Educaçilo Inclusiva: Direito á Diversidade", abrangendo municípios do Pólo de 
P<llO Branco. em atendimento ao ConYenio n• 70l55612011 - MEC I FNDE -
Fundo ~'acionai de Desenvulvuncmo tla EJucação c o \liuniCÍp1o c.Je Patll 
Bronco. conforme descrito no Edital c seus anexos. sc:nclo :.1 licitação ..;um 
crítcrio de julgamento delintdo pelo "menor preço global". A licitação será 
rcgtda pela Lei n• 8.666193, ~uas posteriores alterações • d~mais legislação 
pl!rtinente. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à 
disposição dos interessados. a patttr desta data. junto á Comissão Permanente 
de Lic itações, na sede da Prefcituro Municipal de Pato Branco. 110 horário de 
expediente, na Rua Caramuru. 271. Centro, em Pato Branco-PR. Fones: (46) 
322<l-151111534. e-mail: loreci@patobranco.pr.gov.br, 
g ize li@patobronco.pr.gov.br. licita@patobr:mco.pr.gov.br. ou pelos site.<: 
www.dioen~s.com.br I www.patobranco.pr.gov.br. Pato Branco. 20 de junho 
de 2013. Loreci Doi ores Bim- Prestdente Comissão Pem>anente de Ltcitação. 

R$ 168,00 - 5651812013 

I Pérola 

AVISO DE PREGAO PRESE:'-ICIAL !"." 37/2013-
MUNIC'IPIO DE PER O LA. Estado do Parnnó, toma publico que roalizara proccdimõnto 
lidttltório para contrataç5o do objeto abaix1) C$pecificodo. n~ nuxlnlidadc PREGÃO 
(prcscnci:ll), observadas as disposiçõ~s contidas na Lei 1 0.52 0~ de 17 de julho de 2002. 
Lei 8.666193 e $Uas <1herac;ões posteriores. 11a Lc.!i C"omplemenl<~r N'' I ~3i06 c Ucmais 
lcgtslaçõcs pcrtincmcs. bem como as d1sposiçõcs contidas no prcscm~.: Edttol 
TIPO: Menor preço- GlobaL 
OBJE.Tú: Aquisição de :v!m1 Corrc~adctr:t c Yllssoura Rccolhcdora para compor o Potrulha 
MccilniZ-Jdo do Município de PCrola, a serem Jdquiridos com recursos proveniente.) do Coo
lr.llO de Repasse n"'387436--J I 12012-MAPAICAIXA c contrapartida do Muntcipio de Pérola. 
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTú E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14:00 
horas do dio 0910711013. 
LOC'AL DA ABERTURA: Sala do Licttuç<)« da Prctiútura Munictpal do Pêrulo. Sito à 
Avenida Dona Pérola Byington. 1800. CEPS7.540-000, cm PÉROLA. Estndo do Poronâ. 
LEGISLAÇÃO APLICA VEL: L< i 10520/02. Lei 8666193, Lei Compl<mentor I'" 123106 
e o Decreto Municipal n"Ot212009. 
!!'\FORMAÇÕES: Informações ildtcnm~us. dUvidas e-pedidos d~ esc!JrC"CimenHl. clt?verJo 
ser dirigidos à Comissão de Licttaç:lo no endereço mencionado ou pelo telefone: 44-
3636-8300. de Segundo ã Sexto-feira, das ShOOmin às li h 30m in e das 13h às 17h30mm. 

Péro1aiPR, 2t de junho de 2013. 
C'LAüDEMIR DE OLIVEIRA CARVALHO 

Sccrctãno GeraL 
R$ 168,00 - 5658912013 
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Envio de Licitações para Órgãos- Emissão de Certificados:: 

pesquisa@rccnet.com. br <pesquisa@rccnet.com. br> 
Para: pmncantu@ig.com.br 

25 de junho de 2013 17:45 

:: Ststema RCC .: 

Órgão Públ ico Pref Munic de Nova Cantu/PR 
Endereço Rua Bahia s/n Cep: 87.330-00 

Ba1rro: Centro- Nova Cantu/PR 
Contato Pres tdente da CPL 

Fone (44}3527-1 363- Fax: (44)3527-1363 
Email pmncantu@ig.com.br 

As licitações abaixo foram enviadas para milhares de 
Empresas Assinantes de todo o País e de todos setores de atividades. 
Cada licitação traz um Certificado que atesta - para os devidos fins -

a divulgação da Licitação. 
Envie seus editais para serem publicados gratuitamente no 

Sistema RCC. 
Departamento de Pesquisa- Email: oesqUJsa@rccnet.com.::>r> 

Edital: 015/13 - Pregão Presencial -10 RCC: 4420564 
Publicado na RCC em: 25/06/2013 
Vencimento .. : 8/7/2013 09:00:0 
Aquisição de Óleo Diesel S-1 O, conforme especificações em edital. 
Obs: A Pasta com inteiro teor do E 
Clique aqui para emitir Cet tf•cado de o:vu gaçào deste Edital 

Foram listadas neste ema i I 1 licitações publicadas no Sistema RCC 

Sistema RCC Editora - Copyright (C) 1968-2013 
Rua Conselheiro Furtado, 745- Liberdade- Cep 01511-000- São Paulo- SP 

Fone: (11) 3346-2070 SP 
Fone: (21) 2220-7002 RJ 

Email : pesquisa@rccnet.com.br 

mail.mail ig .ig .com.br/mailnui= 2&ik=c9c5cd0e62&-.iew= pl&search= inbox&th= 13f7d15b007e 7586 111 



/~ -
'.; 

I.~.;~ , ..... 
.X. r 

Prefeitura Municipal de Nova Cabtu 
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@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2013 
ABERTURA: 08/JULH0/2013 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 08 de Março do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal. 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DOOBJETO 
1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 

Óleo Diesel S- 1 O, da seguinte forma: 

LOTE No 01 -
ITEM QUANTIDADE DESCRlÇÃO 
01 10.000 Litros ÓLEO DIESEL S-10- (Especificado pela Portaria no 65/2011 

{Dez Mil). da ANP). 

Obs. Os itens 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 
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 e 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os dem · atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 
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Pr~!~!~i~~~/~!~2~~~P.~~t?-~R~~~~73~r1t!J(& ~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 
4.1 - O envelope de n° 02 - HABIUTAÇÂO, 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); 

t) 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 autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNP J, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu -:/ 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 "-..: 

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

e) Declaração ou Certificação atestando a boa qualidade do combustível, emitido pelo 
"SINDCOM (ANP)" (Original ou Cópia autenticada em cartório). 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em l (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: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formu lário contínuo, 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 
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Prefeitura Municipal de Nova Can{y-A 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

6- DA SESSAO DO PREGAO 
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, regi strando os lances ofertados e reordenando-os. 

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

7 - DO JULGAMENTO 
7.1 -O julgamento será procedido da seguinte forma: 

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

7 .1.3 - Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j/~ 
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b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serv iços 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, 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. 

8.3 - 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 através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

8.1.1 -O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura!N F. 

8.1.2- O Pagamento será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 

a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0602267820534-2025-33.90.30 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0603154520323-2026-33.90.30 Secretaria Municipal de Educação 
050812361 o 188-2036-33.90.30 

10 - DO VALOR 
10.1 - Estima-se o valor total máximo, global desta licitação em até R$-25.000,00 (Vinte e 

Cinco Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 
11.1- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

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

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

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

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

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

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos ac1ma 
especificados, não será conhecida. 

13 - RECURSOS: 
13.1- Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados. 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 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. 
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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 divu lgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mai l. 

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 regulandade 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 ace1tação das 
condicões estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21 /06/93 e suas alterações. 

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

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

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 21 de Junho de 2013. 

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

PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2013 

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) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 03112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 01512013, 

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 

...... -... 
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(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2013 

DECLARAÇÃODEENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 15/2013 

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 DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 03112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório , sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 01 5/2013 

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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



i.' .. 
V ,.; r. c;_;:. 

Prefeitura Municipal de Nova Caht~ ~ 

PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 03112013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 015/2013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 015/2013 

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 requis itos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 031/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 015/2013 

Objeto: Aquisição de Óleo Diesel S-10. 

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 CNP J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO n° 031/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO - R$-25.000,00 (Vinte e 
Cinco Mil Reais). 

DATA: 'é'J I o C. I 

TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

Carta 
Convite 

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


