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O Sistema RCC Certifica que a Licitação 
abaixo detalhada foi distribuída pelos nossos serviços de divulgação 

para mais de 2.000 empresas de todo o país e que atuam nos mais 
diversos ramos de atividade. 

DADOS DO ÓRGÃO 

ÓRGÃO I CA418 - Pref Munic de Nova Cantu/PR 

CONTATO Presidente da CA.. 
FONE ( 44 )3527 -1363 
FAX (44)3527-1363 
EI\IIAIL prmcantu@ig.com.br 

e.IDEREÇO I Rua Bahia s/n I Centro- CEP 87.330-00 - Nova Cantu/PR- Brasil 

DADOS DO EDITAL 

EDITAL N" 015/14 

MODALIDADE Pregão Presencial 

Ve.ICIMENTO 124/07/2014 14:00:00 

PUBLICADO EM 10/07/2014 

OBJETO Aquisição de 02 Vefculos utilitários (tipo caminhonete), conforme 
especificações em edital. 

OBS: A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFBTURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, 
junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 
às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281 -
prmcantu@ig.com.br. 

São Paulo, 16 de julho de 2014 
José Maria Dias 

DIRETOR 

Os serviços de coleta e envio de Licitações da RCC são homologados 
conforme a norma internacional ISO 9001 :2008 

imprimir 

http://IMw.t.rccnet.com.br/certidaolcertificado.aspx?param=oZCLCqadcoiAsnV~uAURB%2flndp+9hjJ 1/1 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 01112014 

PREGÃO, na forma presencial no 004/2014 

Às 14:00 hs (quatorze) do dia 24 de Julho de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela. Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 02 Veículos 
Utilitários (Caminhonetes), em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, para efetuar o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do certame, 
e, declarou-se o presente processo licitatório DESERTO. 

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

Nova Cantu, Paraná, 24 de Julho de 2.014. 

Vanderlei Esser - Pregoeiro ___________________ _ 

Equipe de Apoio: 
Comissão de Licitações: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIC 
037/2014 
PREGÃO, na forma Presencial n° 015/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos utilitários ( 
caminhonete), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:oo (ciK) Horas do DIA 24 de Julhc 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Ca 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
PARANÁ, junto a Divisão de licitação, no horário das 9:00 às 11 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3: 
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 

PUBLICADO EM /tJ I ti-J i /~ 
JORNAL:~/~ q;cn-1' ~7 rS . 

EDiÇÃCt. - //..:}_O h·~~ 
RESPONSÁV~L---~-------

PUBLIC~DO EM i? 9 I t7 ; 1~/<t 
' 

PUBLICADO EM tJ'l I tJ} (}2fJt4 , 
JORN: ll~à}:J? ~-1< ~
EDICA Cs 

JORN/--4.{M~ o/o _jn?'~LA-01 

RESPONSr-. ........ _ 'Yf 
EDIÇÃC t?l} 0§ - n.. tJt; 

RESPONSAVEL_~ ----



!\'" 130, quinta-feira, 10 de julho de 2014 

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: RS 
240.000,00 (duzcnlOs c quarenta mil ruis). 

Cõpias do EdiW c informações complementues scr5o o~ 
tidas jw1to à Comissão pennanente de licitações, no endereço acima 
rc:fendo no hor:ário das 09:00 às 12:00 e cb.s 13:30 ls 17:00 horas. ou 
pelo telefone 41 3547·8029 c. 41 3622-4399, ou ainda no sitc www.Ja· 
pa.pr.go\'.br. 

Lapa. 9 de Julho de 1•)1~ 
ALBEN!R JOSÉ CARNEIRO PAWOSKJ 

rn:.sidentc da c.Am•siio d~ Lk•uçilo 

PREFEITURA MUNlC!PAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNlC!PAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO 
PREGÃO ELETRÔNICO r-;• 11712014 

• Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a 
PREGAO ELETRÔNICO W 11712014 • Aquisiçio de ba=itu e 
manw de absorçlo e absorventes natural, para abs.orçlo de produtOs 
qufmicos. O edital poderá ser obtido através do si te www.londri
na.pr.gov.br. Qu.tisquer infonna.ções necessirias pelo e-mail: lici
~loodrina.pr.go\'.br 

Londruul_ ~ de julho de 2014 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sc:crct.irio 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE MANDAGUAÇU 

·" "ISO DF. LICI'fAÇ.ÀO 
PREG.~O PRESE:-iCI.-\1. W 61/2014 

Proce<so ~· 15012014. Tipo: MENOR PRE~O POR ITEM. Objew: 
AQUlSIÇAO DE IMPLEMENTOS AGRTCOLAS • PATRULHA 
MECANIZADA - ARADO SUBSOLADOR NOVO. (conforme ck.s
crito no edital c anexo); Dm e Horârio de cnc.e.rramcnlo até às 10:00 
horas do dia 24/07/2014: Data e Horário de abertura i.s 10:00 horas 
do dio 2410712014: Local: Rw Bemordino Bogo. 175, Centro, no 
Município de Mandaguaçu. Estodo do Paraná; Informações: O edital 
c seus anexos est5.o a disposiç.lo na Rua Bemardioo Bogo. 175. 
Centro. f one: (44) 3245-8400, Mandagwçu. Estado do Puaná. 
wv.w.m11ndagua~.:u pr.gov.br. 

.\1:uula!,'IIOÇ\I. 8 dejulbo de 2014 
ALZTRBOCCHl JUNIOR 

Pr\!t;.ociro 

PREFEITURA MUNIC!PAL DE MANOEL RIBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE"iCIAL N" 41/2014 

O Município de Manoel Ribas toma público a realizaçio da 
Licitaçio em cpigra(c • Processo Administrativo N- 8812014. Re
gêncio~: Leis Fcdtrais n• 10.520/02 e n• 8.666193. O:ua: 24 de julho de 
2014, is lOh, em sua sede ã Rua Sete de Setembro n• 366. Objeto: 
Contr.Uaçlo de empresa pltl foruecime.nto de combwtivcl óleo d.ie~el 
S-10. p3r.1 recuperação da aafepbilicbde de esuacbs rurais. com 
cxtc.:nsllo dce 11,73 k.m - ConvC:nio n' 27812014, fii"D).;;,(jo entre 01 

Prefeitura de M3.noel Ribas e a Secrewia de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento - SEAB. Julgamento: Menor preço total global. 
Ediu.l completo e anexos à disposição na Sec:rtwia de Compras da 
PreieiiUI:>. das 08:30 às !Ih e das 14 às 16h. a panir do dia 11/07114. 
oté às 16h do dia 24107/14. lnformoç/les: fooe/f:u (43) 3435-1223. 
• -\5 empresas interessadas em obter o Edital, seus anexos, modelos de 
dec:laraçlies e proposu. poder.lo fui-lo gratuitamente, devendo, para 
tanto, apresenw um pcn drive ou CD apropriado. 

M:mod Rib:J..>t-PR, 7 de jWhtl d..l de 20 1• 
ELIZABETH STIPP CAMILO 

Pre!ei~.a 

PREFEITURA MUNJC!PAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
COI'iCORRÊI"CIA N' 2/201~ 

Procc:uo Administntivo N' 12412014 
Objeto: Conttataç.lo de emprc:u cs:pecialinda pan execução das Vias 
M:.rginais à BR.-376 do Município de Macialva., pelo Menor Preço 
Global. Obtenção do Edital: Prereituta Municipal de Marialva Rua 
Sà.DU Ef1gC:nia, 680 Marilllv:s-Pr. Valor do Edital: RS 20,00 (vinte 
reais). Roeebimenw das Propo=: 12 de agosw de 2014 às 
08h30min. Abertu.n das Proposw: 12 ck: agosto dt: 201-4 ls 
09h00min. loformaçiks: (44) 3232-8370 (vote úx) ou compru@ea
pitaldauvafina.com.br 

.M:uüJva, R de juJb,, de 2014 
EDGAR SILVESTRE 

~t~it<1 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL I" ' lJ/2014 

Objeto:Seleçlo de Propostas visando Aquisição de 1 (um) veiculo 
tipo micro ónibus. no valor de R$258.300.00. Prazo de 90 Oiu 
Regime de E.xecuçlo:Tipo Menor Preço. 
Data de Abertura: IS de Maio de 2014, as 09h00min. 
Recursos -slo oriundos do Governo Estadual. Proveniente da SEDU • 
PARANÁCIDAOE Com Conua partida dessa Municipalidade. 

Informações Complementares e Aquisiçlo de Edital ptlo Fone: 44 
3532 8107- pmms@visaonelcom.br. 

LUIZ .~NTÓNIO VOLPATO 
PRfeito 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA AMÉRICA 
DA COLINA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 3812014 

Referente ORDEM DE SERVIÇO N'00412014. LICITAÇÃO: TO· 
MADA DE PRECO 00412014. OBJETO DO CONTRATO: eootr.J
bç!o de empresa. de cngenhari~ par3 lmpl:mtaçio, rcvitalização e 
Adequação de p:useíos p\lblicos em vi3s w-b11n:u do município, oeste 
município de Nova América da Colina • Pr, Número do Tenno de 
Conválio N' 78521412013. EMPRESA: ODILON COMERCIAL DE 
ruBOS PARA ESGOTO LTDA EPP pesso• j uticlic• de clireiw pri· 
vado, sita n3. RU3 Jalbu Alves n'672, Vila Sa.nta IZ3bel, Cidade 
Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CGC/1\.iF sob 
n' 81.700.8661000l-07 nest.e ato representada por seu diretor (a). Se· 
nhor Daniel fran<iseo da Silva- CPF 618.744.269-53 • VALOR DA 
CONTRATAÇÃO: Os serviços contratados deverlo ser executados 
pelo regime de empreitada.. pelo vo!lor de RS 250.999.96 (du7.entos e 
cinquenta mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis 
centavos). PRAZO: Os serviços deverlo ser executados no pra:zo 
mb:imo de 2•0 (duuntos e quarenta) dias. contados a partir da 
publica.çlo da ordem de serviço. Data de Expediçio e Assinatura: 
Nova Amtrica da Colina/Pr. 04/07/20l4. Signatários: Ernesto Ale
xandre Bano. Prefeito Municipal de Nova América da Coli~ Daniel 
Fraoeueo dA Silva. Represent>nte. ODILON COMERCIAL DE TU
BOS PARA ESGOTO LTDA EPP. 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU 
CNPJ o' 77.845.394/0001~3 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N' 131201 4 - PMNC 

Proca:so Ucitatório n' 0351201• 
OBJETO: Aquisiç!o de Peças e Serviços em 6nibus e outros. cem
forme especifiçações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horu do DIA 24 de Julho de 
2.01•. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova C:mm. 
Puooá. 

A Pasta. com inteiro teor do Edita.!, anexos e informações 
poderio ser solieit:!<)os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANru - PARANA. junto a Oivislo de Licitaçio, no horário das 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363- 3527-1281 - pmncanru@ig.eom.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 1412014 PMNC 

Processo Licita.tõrio n' 03612014 
Objeto: Aquisiç!o de OI Veiculo (tipo ambu13ncia), equip~ con· 
forme espccifi~ões em edital . 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horn do DIA 24 de Julho de 
2.014, na s31a de reuni&c:s do Paço Municipal, c:m Nova Untu, 
Paran3. 
A P:J.Sta com inteiro teor do Edital, \lnex.os e informações poderio ser 
solieitodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANÁ. junto a Divislo de Licitaçlo, no horirio das 9:00 is li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmnca.ntu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESE'jCIAL N' 1512014- PMI'iC 

Processo Lieit.2tório n' 03712014 
Objeto: AquisiçAo de 02 Veículos utilitários (tipo eaminhonele). con· 
forme e.specifiçaçôes em edital 
ABERTURA: Ã partir das 14:00 Horu do DIA 24 de Julho de 2.01•. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Canru, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c infortruJções poderio s:er 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTO • 
PARANÁ, juniD a Divislo de Licii&Çio. oo borVio das 9:00 às 11:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 352?· 
1281 - pmncantu@ig.com.br. 

Nov:~ CanN,. S de Julho de 2014 
AIRTON ANTONIO AGNOLTN 

Prd~::Jll) 

/SSN 1677-7069 205 ~F ,., ...... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU 

.WISO DE !-JCITAÇÃO 
COI"CORR!lN N' l/2014 

Menor Preço. Objeto: Conces:s!lo de: Direito Re:sl de Uso a Titulo 
Gratuito de um Barraclo Industrial, com área de 320.00 mJ, lo
c:alizado na Q;uadra 36 lote 23 no ParQUe Residenci:tJ e lndustn)l 
Bcl3 Vist3:. P31çandu/PR. ABERTURA: Al 09:30 (nove) horas do di3 
13 de agosto de 2014. na Sala de Licitações . .situada nn Prcfclturn 
Municipal de Paiçandu. Maiores loformaç6es e eóp1u do Ednal. 
poder:lo ser obtidas no Departamento de Licitações, no bor.itio de 
expediente, de Segu.nd3 a S exta-fein, cnac às 08:30 ãs 17:00 horas. 
Fone: 44.3244.0411. 

P~tçanJu-PR C) de julhn de .!IIJ-4 
TARCISIO MARQUES DOS REIS 

Pn,;fci~l' 

PREFEITURA MUNlC!PAL DE PALMITAL 
CNPJ 75.680.025/0001-82 

AVISO DF.. UCTTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' 15/!014 

Procedimento Lic:it:uório o• 11712014 
O Munic:ipio de Palmitai-PR. Estado do Pllr.lnã com fun

dnmento na Lei Feder:1l n• 8.666. de 21 de junho de 1993. com 
3hcr.1çôes pos\eriorcs, e dem3il norm:1s rcguhunent:u·cs 3pliciveis à 
espéc:ie, comwUc:.a que realizará lici~ conforme u seguinlés ~
pecific:aç/les: OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIA-

~~t 5~ ~~~EA~fÁ~~~~~UG~~~~ci~ g~ 
TRATO DE REPASSE N' 1018405-53120 14 E PROPOSTA SICONV 
N' 03277112014. A SER EXECUTADA NA RUA MARECHAL 
FLORIANO PEJXOTO NO MUNICiPIO DE PALMITAL-PR. A w 
executada de acordo com as especificações e: quantitativos constantes 
no memorial descritivo e projetos anexo ao edit:U. D~TA DE ABER· 
TURA: 28 de Julho de 2014 is 09:00 honas CRITERIO DE JUL· 
GAMENTO: Empreit:>da Global - Menor Preço Global VALOR MÃ· 
XIMO GLOBAL: RS 385.000.00 (Trezentos e Oitenu e Ctnco M1l 
Reais) . 

INFORMAÇOES: O Edital. Anexos e P:uta Técnica csr!to 
disponiveis no site www.palmital.pr.gov.br. t\mbém podendo ser re· 
tirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmiul, sito 3 RIU Moi
sés Lupion n' 1001 -Centro, tm Pmlmita.l • Parnni, Fone: (42) 3657-
1222. de segunda à sexta-feira, no horário de expedi c1He. 

PalmÍI.ll·PR. 9 Jc JuJho de lti I.! 
DARCI JOSÉ ZOLANDEK 

Prcf~ollU 

PREFEITURA MUNJC!PAL DE PONTA GROSSA 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

AVISOS DE LICinÇÃO 
TOM.<DA DE PREÇO N' 1/201< 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA· 
PROLAR. toma pUblico, que em SU3 sede localizada n:t. Rua B:sl

duíno Taques, n• 445, r piso, Centro, Ponta Grou.:a. Esudo do 
Parani, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 

TOMADA DE PREÇOS o' 112014 
DATA: 2510712014. 
HORÁRJO: 09:00 horas. 
OBJETO: "Contratação de empresa especializada para c:xe

cutar as ativjdades (constantes no item 08 - cronognuna de execuçio) 
do Projeto de Trabalho Ttcnico Social (PTTS) no Con;unto Re
sidencial Panamá, localizado no munieipio de Ponta Grossa!PR.. no 
âmbito do Programa. Minha C3sa Minha Vida. em conformidade com 
as especificações contidas neste edital e seus anexos". 

TIPO: Menor preço global. 
VALOR: R$ -410.252.85 (quatrocentos c dez mil. duz:nto~ e 

cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 
RECURSOS: TERMO DE CONVÊNIO SOB W 0398.454· 

9-4 (FAR - Fundo de Atrenchmcnto Residenc:iaJ). 
Cópia do EdiuJ e denuis inform.3Ções podcr.lo ser obticbs 

através do site da PROLAR • h np:/lwww.prolarpmpa.com.br ou 
pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e·mail: licilacoes@pro· 
larpmpa;.com.br. 

TO~o\DA DE PREÇO ~· 21201• 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA· 
PROLAR. toma pUblico, que em SU3 sede localizad.\ na RU3 Ba.l

duino Taques. n' 445, 2' piso. Cenao. Ponta Grossa. Estado do 
Paraná.. estará realizando o segwnte procedimento licuatório: 

TOMADA DE PREÇOS n' 212014 
DATA: 25107/2014. 
HORÁRJO: I 3:30 horas. 
OBJETO: "Conttataçlo de empren especializada pa13 exe

cução do Projeto de Tr3balho Técnico Social (PTTS) no Con;unto 
Habitacional Califórnia ri. toe.aliza.do no município de Ponta. Gros· 
sa/PR, no imbito do Programa Minha Casa Minhm Vicb. e.n eon· 
formicbde com :u espec:ifiaçOes contidas neste ediutl e seus 3ne· 
xos". 

Este doc:wuento pode ser verificado no endereço eletrónico bttp:J/www.in.gov.bf..,rnricidx'e btmJ 

pelo código 00032014071000205 
Documento ilSsin3do digiulmente conforme MP n' 2.200-2 de 241081200 I. que mstitu1 3 

lnfr3.c:stNtur.l de Chaves PUblicas Brasilcit3 • ICP-Bt3.til 



DiárioQFICIALParaná s• feira 110/Jul/2014 -Edição n• 9244 Comlrcto. 11\lhiatrt.~ e Senlç•• 

SEAB n'049/2o14 SID 12.050.3227, com sessão pública agenda para 
09h:OOmin (horário de Brasília) do dia 03 de julho de 2014, quando 
se encerrou o prazo para recebimento das propostas foi declarado 
DESERTA, pela ausência absoluta de participantes do Lote 02 -Trator 
Agrícola, sendo os autos encaminhados aos ordenadores de Despesas 
para decisão quanto a conveniência da repetiçao da licitaçao, justificando 
sua decisão nos a utos 

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito Avenida 
Paraná, 276- Centro, em Nova América da Colina/PR- CEP: 86.230-000 

Nova América da Colina, 03 de Julho de 2014. 

Leandro Perez de Oliveira 
Pregoeiro Municipa l 

R$ 216,00 - 64369/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N.' 049/2014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N-5612014 
EDITAL N.' 03012014 
PREGÃO PRESENCIAL N.' 02912014 

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Nova América da Colina/Pr, o 
PREGÃO PRESENCIALN.' 29/2014, do tipo MENOR PREÇO I POR LOTE 
ÚNICO, destinado a Constitui objeto do presente PREGÃO a FUTURA 
AQUISIÇÃO DE OI VAN EXECUTIVO COMPLETA 16 LUGARES 
CONFORME RESOLUÇÃO SESA N' 434/2014. A abertura dos envelopes dar
se-á no dia 24 de Julho de 2014 à< 13hOOmiD. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados de 2' a 6' feira, das 08h00min às llhOOmin e das 
13h00min às 17h00min, no Paço Municipal sito à Avenida Paraná, N.' 278, 
Centro, neste Município de Nova América da Colina/Pr. Quaisquer infonnações 
poderão ser obtidas no endereço acima. ou pelo Tel./Fax (43) 3553-1 633, Ramal 
26. WW\V IHWO!lmerjcadtlct, lina pr.gov br. Prefeitura Municipal de Nova América 
da Colina/Pr, 09 de Julho de 2014 

I Nova Canta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 

R$ 144,00-6474212014 

Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRJO n' 03512014 
PREGÃO. na fonna Presencial n' 01312014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços em ônibus e outros, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 24 de Julho de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná.. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 - pmncanru@ig.com.br. 

## Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.0 14. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$ 144,00-64376/2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001~3 

Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRJO n' 03612014 

PREGÃO, na fonna Presencial n• 01412014- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de OI Veiculo (tipo ambulância), equipada, confonne 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ o• 77.845.394/0001~3 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRJO n' 03712014 
PREGÃO, na forma Presencial n' O I 512014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos utilitários (tipo caminhonete), confonne 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 Horas do DIA 24 de Julho de 2.0 14, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527- 1281- pmncantu@ig.eom.br. 

##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.0 14. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Municipal 

R$ 144,00-64378/2014 

I Nova Esperança do Sudoeste 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE CNP J 
95.589.28910001 -32, Toma Público que requereu ao IAP -Instituto Ambiental 
do Paraná, licença de INSTALAÇÃO - LI , para construção de uma Unidade de 
Saúde da Família, implantado no lote rural 36-B- 1 da Gleba24-FB, com endereço 
no bairro Costa Rica, Prolongamento da Avenida Iguaçu. NOVA ESPERANÇA 
DO SUDOESTE, Paraná. 

RS .a,oo- 6469712014 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 37/2014- SRP 
Objeto: Contrataçio de empresa para prestaçlo de serviços médico 
hospitalares e exames especializados. 
Tipo: Menor preço. 
Recebimento dos envelopes: Até dia 24/0712014 às 13:30 horas. 
Inicio do Pregão: Dia 24/0712014 às 14:00 horas. 
Preço Máximo: RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
Ip!prm•çõrc Cpmp!rmrgtercr pod.~rão ser obtidas em horário de expediente na 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Binencourt de 
Moraes n• 222, pelo fone: 43-3266-81 00, ou por Email: licitncao(<L)nsb prgo,·.hr. 
Site www.nsb.pr.gov.br 
Nova Santa Bárbara, 09/0712014. 
Eduardo Montanher de Souza 
Pregoeiro 
Portaria n' 05611011 

I Novo Itacolomi 

ATA 02 

RS 96,00- 64409/2014 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇOES, DA 

PREFEITURA DO MUNICIPJO DE NOVO ITACOLOMI, ESTADO DO 
PARANÁ, COMISSÃO ESTA DESIGNADA PELA PORTARIA N' 
423/2014 DE 12 DE JUNHO DE 2014, PELO PREFEITO MUNICIPAL 
SR. ROBERTO MUNHOZ. Aos 25 de Junho de 2014, ás 09h00min. 

Reunirão a comissão de licitação com o objetivo de julgar o 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de preço n• 019/2014, 

cujo objeto é AQUIS IÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO A 
SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONARIOS E ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI. Em horário 
estipulado em Edital para protocolo. Foi verificado que não houve 
,_,A-AAAA .. AA A- AA~A-A c-Ando declarada deserta. Sendo assim fica 

especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do 

de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 

A Pasta com inteiro teor do Edita~ anexos e infi 

na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAl~ 

de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e 

Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncanru@i 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
303452314 

3rtame para o dia 25 de Julho de 2014, 

'rrnanece inalterada, a Senhora Presidente 
)U a palavra, sendo lavrado o presente ata, 

3mbros da comissão. 

##Nova Canru, Estado do Paraná, C 
## AlRTON ANTONIO) 

## Prefeito Munici 

Documento emitido em 10/07/201410:23:38. 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
N° 9244110/07/20141 PÁG. 23 

Pera verlffcar e eutenlic/dade deste pdgine, bests in 

~~~~oRgi:~p~gg(f. 
R$ 144,00 - 64377/2014 

REN ILDO FERREIRA DOS ANJ OS 
Membro 

OSVALDO ANTONIO FILHO 
Membro 

R$ 192,00-64388/2014 
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PROCESSO LICITATORIO No 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014 
ABERTURA: 24/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 24 de Julho do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 02 
Veículos, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 - · . 
ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 UNID. Veículo Okm, potência mínima 145 cv, à diesel, 4x4, freios ABS nas 
quatro rodas, a ir bag, direção hidráulica, ar condicionado, 
capacidade para 05 passageiros sentados. 

02 UND. Veículo Okm, potência mínima 145 cv, à diesel, 4x4, freios ABS nas 
quatro rodas, a ir bag, direção hidráulica, ar condicionado, 
capacidade para 02 passageiros sentados. 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 01 

5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 



6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

6.1.1 - A partir do horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 -Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1 -Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edital, até o máximo de 2 (duas), para que seus credenciados possam também ofertar 
lances verbais, de forma a garantir a participação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3 - Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 -A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa de 
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: 



O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

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

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

7 .1.4 - Não havendo lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo e o atendimento às 
exigências editalícias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - DO PAGAMENTO 

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

9.2 -RECURSOS FINANCEROS: 

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

Dotação Secretaria 
0602.26782.0536 - 1010 - 44.90.5248 Secretaria Municipal de Administração 
0603.15452.0323- 2026 - 44.90.5248 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

10 - DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-160.000,00 (Cento e 
Sessenta Mil Reais). 

11 -DAS PENALIDADES 

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

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

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

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



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

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

12- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1- Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

13.2 - A licitante, por seu credenciado, poderá também, apresentar as razões do recurso no 
ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todas as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 -A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 

direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 



O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 -Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Municipal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

15.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimo? 



supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 08 de Julho de 2014. 

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



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 037/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ de 2013. 



~\)RA fltTÚA. 
<() 'Y/ 
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Prefeit.ura Municipal de Nova Ca ~i~~::~~ 
Rua Bah1a n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 °"a Cantu _ç 

PARA: 

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 

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 015/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



R~ú '"I 

. -:: 

Prefeitura Municipal de Nova cJ.-r:ltU~. --/ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-~ ~- <?~ 

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 

<MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 015/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 015/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



~\)RA rv;ú 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~tgl~ :~~~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 v «~ 

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

<MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 015/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 015/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 037/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 015/2014 

Objeto: Aquisição de 02 Veículos. 

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

Nova Canto, Paraná, ----~d~e==--------- de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



~ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTf!.. ~ ~ 
ESTADODOPARANÁ .. y- -----r-

CNPJ 77.845.39410001-03 ------ ------~· 
:< 

~-::=-=--==~~=-=-====---:-::~---=-----------------, -''<1 Can\'-> 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 037/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de 02 Veículo, tipo Caminhonete. 

VALOR ESTIMADO - R$-160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: 01 I 07 I 2014 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

Visto: 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: OJ I L). I ._ J.:24 

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



TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE: 

,~Via . Loja 
23 Via . Clien 

Nome: f4Eist'7'CJM OUJJ}(Ct/4(., Ide: .M2fi} Gtlrv"êv Data de Nasc.: /V'-1/ 1"76 f/ 
RG: CPF. _______________________________ __ 

CNPJ: T.:t·l~ .;.:zyjacol- 0.:3 Inscrição: 
Endereco~. ~~~r " ----8-a-ir-ro_: __ &;;, __ ~---(-/V:-..... ----------:--
Tel. Re~: ~ ~ ;:2.Z Tel. Com.{~-)rLz-12!/ Tel. Cei.: __ -.::-::-----::;-----
E-mail: f!j_ _ U~&Jn .lizt. CEP: ...!l . ~;?c- ,.,()()Q 

Cidade: lj(f)r:lk ~ Estado:___..A'-L~~·------------
CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO A SER ADQUIRIDO: 

MARCA MODELO ANO MOTORIZAÇÃO 

úUJIY • 

TIPO DE C.QMBUSTIVEL CHASSI COR 

0 VEICULO DISPONIVEL EM ESTOQUE ~ VEICULO A SER PEDIDO À MONTADORA 
I 

f"'J, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
,~~6'lC,co /}.?~c . ~ = 
Valqr Total do Veiculo R$: -9s. LRZ,. -7:0 Entrada R$: - -------------
Saldo a financiar R$: _ - j;lrestações mensais de R$: - --- -------
Observações: .IJ4:-~rf/?Z) 71 t/t.SM .A:~ .1/'...c"'!=é:f Trh24 .. ; 

VEÍCULO USADO OFERECIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO 

Marca:---'--'--'---=-':........:.'------''--- Modelo:~:----------'--------- Ano:----- -
Chassis: Placa: Motorização: Combustivel: ------
Avaliação R$: Nome do avaliador: _ _ .:.......:. ____________ _ 

) A desistência do negócio pactuado por meio do presente instrumento, somente poderá oco-rer antes da entrega do 
veículo. ficando desde já estipulado que as partes sujeitar-se-ão ao disposto no artigo 420 do Código Civil , estipulando-se 
que as arras corresponderão ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor à vista do veiculo adquirido pelo 
Comprador . 
.> A ausência de entrega do veiculo usado acima descrito e avaliado pela Vendedora, como parte de pagamen,o do 
veiculo adquirido, importará em alteração das condições do negócio entabulado, sujeitando o Comprador ao pagamento 
de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do verculo prometido à entrega. 

Estou ciente e concordo com as condições e preço constante na frente e verso deste documento. 

~+-------de _________________ de ________ __ 

Assinatura do Gerente 



TERMO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 1u Via. LOJa 
2~ Via . Clicn 

DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE· 

Nome: ~M /n{)N!C(!#_ 2>t-NW4 @?1J{U ~ata de Nasc.: //.f-1!. t7L-. r' 
RG: CPF: ____________ ~~------------------
CNPJ: =p:;.fl!J. -39v/tii;/-'./3 Inscrição: 
Endereço~ tJ.'étLtzA- · ~N ----B-ai-rr-o: __ C_6_/J_V_ 2v _ _ ____ _ 

Tel. Res.:(!ftd-:1iif-..DAJ- Tel. Com.:(wi) d.f'21-!Ut Tel. Cei.:--==--=----------
E-mail: Pm ..vowru@..:rr.;. W«' A;z_ CEP:$9 ·11u- DDO 
Cidade: &J0/.4 t21btJ(U Estado. __,.,/1--"-/...,1..,__ ____________ __ 

CARACTERÍSTICA DO VEiCULO A SER ADQUIRIDO: 

MARCA MODELO ANO MOTORIZAÇÃO 

TIPO DE C.OMBUSTIVEL CHASSI COR 

~-~2 c,t'I-Y 8/M"Jf/t.:A 

CJ VEICULO DISPONIVEL EM ESTOQUE 
I 

~ VEICULO A SER PEDIDO A MONTADORA 

Observações: f?ór;m_ O 1/êré#lo .Pd= a?4. Ve??Mt:::'-'lt4 _ 

~) FY':'. ~~, • CONDIÇÕES DE PAGAMENTO o/ o :o!'}Oo 7/ í)t:'JC. . . 
Valor Total do Veiculo R$: /S2.0W. ?to Entrada R$:-------------
Saldo a financiar R$: ___________ Prestações mensais de R$: -----------
Observações: ,&K.~av&• A /Jt~ZA {í!f:(A ;f'/:.Mr rc14t; . 

VEÍCULO USADO OFERECIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO 

Marca: _ _ ___ -'-'--'--- -- Modelo:---~------------ Ano: _ _ _ _ _ _ 
Chassis: Placa: Motorização: Combustível:------
Avaliação R$: Nome do avaliador: _ _ __::_ _____ _ ____ _ _ _ 

J A desistência do negócio pactuado por meio do presente instrumento, somente poderá ocorrer antes da entrega do 
veículo, ficando desde já estipulado que as partes sujeitar-se-ão ao disposto no artigo 420 do Código Civil, estipulando-se 
que as arras corresponderão ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor à vista do veiculo adquirido pelo 
Comprador. · 
.) A auséncia de entrega do veiculo usado acima descrito e avaliado pela Vendedora, como parte de pagamento do 
veiculo adquirido, importarâ em alteração das condições do negócio entabulado, sujeitando o Comprador ao pagamento 
de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do veiculo prometido à entrega. 

Estou ciente e concordo com as condições e preço constante na frente e verso deste documento. 

Curitiba, _____ de _________ de -----· 

Assinatura do Gerente 



Termo de Compromisso de Inalienabilidade 

Pelo presente Termo, Eu PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - CNPJ: 77.845.394/0001·43, residente e 
domiciliado/sediada na cidade NOVA CANTU, estado PR, na Rua Bahia, s/n,doravante denominado simplesmente 
"Elegível", confirma sua intenção de compra de 01 veículo OKM, modelo FORO RANGER XL 2.2 DIESEL CABINE 
DUPLA, catalogo JKH4- cor BRANCA, declarando, expressamente, estar ciente de que: 

(A-) O veículo ora adquirido deverá, obrigatoriamente, permanecerem seu nome durante o período mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias, a partir da data de faturamento do veículo. No caso do elegível ser pessoa jurídica, o veículo 
deverá integrar o ativo da empresa pelo mesmo prazo mínimo. 

(B-) O veículo será utilizado pelo elegível para fins (X) profissional() particular; 

(C-) O veículo não poderá ser vendido, transferido, nem ter seu uso cedido em favor de outra pessoa durante o período 
de vigência do Compromisso de Inalienabilidade mencionado no item "a" acima; 

(D-) A venda do veículo e/ou cessão do seu uso por outras pessoas, durante o período de inalienabilidade, será 
entendida como quebra deste acordo e dos regulamentos da Ford, sujeitando o infrator à impossibilidade de adquirir 
veículos com descontos exclusivos de fábrica. 

Estando ciente e de acordo com os termos e condições aqui estabelecidos, o Elegível assina o presente termo em 
duas vias. 

CURITIBA, DE DE 2014. 

;t;tP ;4;11fib ~ 
Nome cliente: PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU-PR 
CPF: 77.845.394/0001-43 (carimbo CNPJ) 



Termo de Compromisso de Inalienabilidade 

Pelo presente Termo, Eu PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - CNPJ: 77.845.394/0001-43, residente e 
domiciliado/sediada na cidade NOVA CANTU, estado PR, na Rua Bahia, s/n,doravante denominado simplesmente 
"Elegível", confirma sua intenção de compra de 01 veículo OKM, modelo FORO RANGER XL 2.2 DIESEL 4x4 CABINE 
SIMPLES, catalogo IKG4- cor BRANCA, declarando, expressamente, estar ciente de que: 

(A-) O veículo ora adquirido deverá, obrigatoriamente, permanecerem seu nome durante o período mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias, a partir da data de faturamento do veículo. No caso do elegível ser pessoa jurídica, o veículo 
deverá integrar o ativo da empresa pelo mesmo prazo mínimo. 

(B-) O veículo será utilizado pelo elegível para fins (X) profissional () particular; 

(C-) O veículo não poderá ser vendido, transferido, nem ter seu uso cedido em favor de outra pessoa durante o período 
de vigência do Compromisso de Inalienabilidade mencionado no item "a" acima; 

(D-) A venda do veículo e/ou cessão do seu uso por outras pessoas, durante o período de inalienabilidade, será 
entendida como quebra deste acordo e dos regulamentos da Ford, sujeitando o infrator à impossibilidade de adquirir 
veículos com descontos exclusivos de fábrica. 

Estando ciente e de acordo com os termos e condições aqui estabelecidos, o Elegível assina o presente termo em 
duas vias. 

CURITIBA, DE DE 2014. 

Nome cliente: PREFEITURA N. DE NOVA CANTU-PR 
CPF: 77.845.394/0001-43 (carimbo CNPJ) 



• 
FATURAMENTO DIRETO FORD MOTOR COMPANY BRASIL L TDA. 
Ford Ranger Cabine Simples XL 2.2L Diesel 
4X4 Diesel- 2014/2014- 150cv I 33 torque 
Catálogo IKG4 
Cor: Branca 

Prazo de Entrega 90 dias 

GoFurther 

Curitiba, 14 de Julho de 2014. 

',tt d. !; l~l'!) 
1 ens e serie >; 
)\ "~ ' 0 

Alarme volumétrico com acionamento a distância 
Alça de acesso no pilar A (lado passageiro) 
Alças de segurança para o motorista e o passageiro 
Apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura para o motorista e passageiro 
Ar condicionado manual 314 
Assoalho com acabamento em borracha 
Aviso luminoso do cinto de segurança não atado para motorista 
Aviso luminoso do nivel do fluido do tanque do lavador de para-brisas 
Aviso sonoro de faróis acesos 
Banco dianteiro dividido 40/60 com ajuste para motorista (distância e inclinação) 
Bancos com revestimento em tecido 
Barras de proteção nas portas 
Caçamba de 7.5 pés% 
Chave canivete c/ função keyless (acionamento de alarme e travas elétricas) 
Cinto de segurança do motorista com pre-tensionador 
Cintos de seguranca dianteiros laterais de 3 pontos e central de 2 pontos 
Coluna de direção com regulagem de altura 
Comando interno de abertura do tanque de combustível% 
Computador de bordo com 7 funções 
Console central curto com porta objetos e 2 porta-copos 
Console no teto com luz de leitura e porta óculos 
Diferencial traseiro blocante (LRD) 
Direção Hidráulica 
Faróis dianteiros com acabamento escurecido 
Freios ABS nas 4 rodas com EBD 
Gancho de reboque traseiro 
Ganchos de reboque dianteiros (2) 
Vidros Manuais 
Rodas de Ferro Pneu255/70 R16 

Ai r Bag duplo frontal 
Altura do veículo (mm)1806 
Altura da caçamba (mm)511 

Av. Presidente Kennedy, 3878- Portão. CEP 80610-010 I Curitiba- PR. (41)3027·9900 • slaviero.com.br 



Ângulo de ataque (')28Ângulo de saída (')26 
Altura livre do solo (mm)232 
CombustíveiDiesel 
Capacidade de carga (Kg) 1219 
Comprimento do veículo (mm)5351 
Diferencial traseiroBiocante (LRD) 
Direção Hidráulica 
Distância entre-eixos (mm)3220 
Freios dianteirosA Disco 
Freios traseirosA Tambor com válvula sensível à carga 
Largura do veículo com espelhos (mm)2163 
Largura da caçamba (mm)1560Largura do veículo sem espelhos (mm)1850 
Número de cilindros5 
Peso do veículo em ordem de marcha (Kg)1981 
Peso bruto total (Kg)3200 
Profundidade da caçamba (mm)2317 
Transmissão ManuaiS Velocidades 
Tração4x4 com opção reduzida 
Tanque de combustível (L)80 
Volume de caçamba (L)1800 

Gol'urther 

Av. Presidente Kennedy, 3878- Portão- CEP 80610-010 I Curitiba- PR- (41) 3027-9900- slaviero.com.br 



GoFurther 

Curitiba, 14 de Julho de 2014. 
FORD DO BRASIL 

Ford Ranger Xl2.2- Diesei4X4- 150 CV- 33 Torque- Cabine Dupla 
Catálogo JKH 

Prazo entrega 90 dias. 

XL 2.2 Diesel 4X4 

Alarme volumétrico com acionamento a distância 
Alça de acesso no pilar A (lado passageiro) 
Alças de segurança para o motorista e o passageiro 
Apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura para o motorista e passageiro 
Ar condicionado manual % 
Assoalho com acabamento em borracha 
Aviso luminoso do cinto de segurança não atado para motorista 
Aviso luminoso do nível do fluido do tanque do lavador de para-brisas 
Aviso sonoro de faróis acesos 
Banco dianteiro dividido 40/60 com ajuste para motorista (distância e inclinação) 
Bancos com revestimento em tecido 
Barras de proteção nas portas 
Caçamba de 7.5 pés% 
Chave canivete c/ função keyless (acionamento de alarme e travas elétricas) 
Cinto de segurança do motorista com pre-tensionador 
Cintos de seguranca dianteiros laterais de 3 pontos e central de 2 pontos 
Coluna de direção com regulagem de altura 
Comando interno de abertura do tanque de combustível % 
Computador de bordo com 7 funções 
Console central curto com porta objetos e 2 porta-copos 
Console no teto com luz de leitura e porta óculos 
Diferencial traseiro blocante (LRD) 
Direção Hidráulica 
Faróis dianteiros com acabamento escurecido 
Freios ABS nas 4 rodas com EBD 
Gancho de reboque traseiro 
Ganchos de reboque dianteiros (2) 
Vidros Manuais 
Rodas de Ferro Pneu255/70 R16 
Air Bag duplo frontal 
Altura da caçamba (mm)511 
Altura do veículo (mm)1815 
Altura livre do solo (mm)232 
Ângulo de ataque (')28Angulo de saída (')26 

Av. Presidente Kennedy, 3878- Portão- CEP 80610-010 f Curitiba- PR. (41) 3027-9900 • slaviero.com.br 



Caixa de redução2,72: 1 
Capacidade de carga (Kg) 1114 
Capacidade de imersão (mm)800 

• 
Capacidade máxima de reboque com freio (Kg)1800 
Capacidade máxima de reboque sem freio (Kg)750 
CombustíveiDiesel 
Comprimento do veículo (mm)5351 
Diferencial traseiroBiocante (LRD) 
DireçãoHidráulicaDistância entre-eixos (mm)3220 

Go Further 

Freios dianteirosA DiscoFreios traseirosA Tambor com válvula sensível à carga 
Largura da caçamba (mm)1560 
Largura do veículo com espelhos (mm)2163 
Largura do veículo sem espelhos {mm)1850 
Motor2.2 DuratorqNúmero de cilindros4 
Peso bruto total (Kg)3200 
Peso do veículo em ordem de marcha (Kg)2086 
Profundidade da caçamba {mm)1549 
Sistema de partida a frio 
Suspensão dianteiralndependente com molas helicoidais e barra estabilizadora 
Suspensão traseiraEixo rígido com feixe de molas longitudinais 
Tanque de combustível {L)80 
Tração4x4 com opção reduzida 
Transmissão Manual6 Velocidades 
Volume de caçamba {L)1180 

._.Slaviero 
í\•t.l !').(i 
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