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

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

E-rnail: 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° 039/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial no 016/2014, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública 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$-107.600,00 (Cento e 
Sete Mil e Seiscentos Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Julho de 2.013. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN[U ;jJj, 
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: prnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 039/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 016/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 24 de Julho 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Julho de 2.014. 

' 
Df. DIVONSIR druFF 

'--

OAB-PR no 4.0s8 

I Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant1 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 016/2014 

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, c~me segue:: 

LOTE N° OI (ÚNICO) -ITEM UNICO 

Item Objeto Proponente 

40.000 (9uarenta mil) AUTO POSTO VERDÃO LTDA - ME -
litros de Oleo Diesel S- AUTO POSTO TROPICAL 

10 CNPJ 13.674.094/0001-26 

Valor Unitário (R$) 

Proposta preços: 
R$-107.600,00 (Cento e 

Sete Mil e Seiscentos 
Reais) 

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

Nova Cantu, Paraná, 25 de Julho de 2 .014. 

Comissão de Licitações: 
r 
~8101~ 



pY· 

Prefeitura Municipal de Nova Cantlf· 
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-mait: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 039/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 016/2014 

Às 15:00 hs (quinze) 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 no 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 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 I CNPJ 
AUTO POSTO VERDÃO LTDA- ME- AUTO POSTO TROPICAL 
CNPJ 13.674.094/0001-26 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelo contendo a ro osta de re os, sendo da se uinte forma: 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AUTO POSTO VERDÃO LTDA - ME Lote Único - item único no valor R$-2,69 
- AUTO POSTO TROPICAL (Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos) o 
CNPJ 13.674.094/0001-26 Litro, no total de R$-107.600,00 (Cento e 

Sete Mil e Seiscentos 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 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-107.600,00 (Cento e Sete Mil e 
Seiscentos 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. 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Julho de 2.0 14. 



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, 24 de Julho de 2014. 

PROPOSTA DE P RECOS 
Á Preftitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) no 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01612014 

Apresento para apreciação de Vs. sns. , a proposta de preços referente à Aquisição de Óleo Diesel S-
10, objeto do Edital de Pregão, na forma presencial n° 01612014, conforme segue: 

~-""'! 
~ADE 

40.000 
Litros 

ESPECIFICA ÃO DO ÍTEM 
OLEO DIESEL S-1 O- (Especificado pela Portaria no 6512011 da 
ANP). 

TOTAL 

TOTAL GERAL- R$-107.600,00 (Cento e Sete Mil e Seiscentos Reais). 

VALOR 
R$-2,69 I Litro 

R$-1 07.600,00 

A Forma de pagamento é de até 1 O 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. 

\ 
Atenciosamente, 



24(71201.1.1 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~ ~- Receita federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro\1dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUME'<O DE INSCRIÇÃO 

13.674.094/0001-26 
~ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

.~OIJE SMPRESARIAL 

AUTO ?OSTO V E:liDAO LTDA- ME 

Ti-<JLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

AViO POSTO TROPICAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICAPRINCIPAL 

47.31 -8-00- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00- Comércio varejista de lubrificantes 
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV JUSCELINO KUBITSCHECK 

CEP 

NUMERO 

1056 

MUNICÍPIO 

COMPUEMENTO 

F 34"-'}00 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO CAMPINA DA LAGOA 

DATA DE ABERTURA 

05/05/2011 

UF 

PR 

!TU AÇÃO CA!:IASTRAL 

1<\TIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/05/2011 

t,J:)T!VO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO O:SPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Err.itido no dia 24/07/2014 às 08:51:53 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

---· --- -----· ..... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*******" 

Página: 1/' 
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rtt!=::'/vwmreceita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaoflmprirnePagina.asp 



2417/2014 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federa l do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 163502014-88888094 
Nome: AUTO POSTO VERDAO L TOA - ME 
CNPJ: 13.674.094/0001-26 

Ressalv.3do o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscre\ler quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito pass i\.0 acima identificado que \.1erem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativ.3s a contribuições administradas pela 
.qecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 

scrições em Dí\1da Ativ.3 da União (DAU). 

Esta cercidão, emitida em nome da matriz e vál ida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusiv.3mente às 
contribuições pre\1denciárias e às cont ribuições de\1das , 
por lei, a terceiros , inclus i\16 às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as àemais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é v.31ida para as finalidades pre\.1stas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- averbação de obra de construção ci\.11 no Registro de . , . . 
:r.10'..€1S , 

iedução de capital social, transferência de controle de 
_.atas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transfo~rn ação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma indi\.1dual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Ci\.11, extinção de ent idade ou 
so::: iedade empresária ou simples . 

A aceitação desta certidão está condicionada à 
iina!idade para a qual foi emitida e à \erificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
<h:tp://www. receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01 I de 20 de janeiro de 2010. 

:::~ ::o2 em ~6/05/2014. 

v'ák!a até 12/11/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

http://crt:J.dataprev.gov.brfcws/conte:4.o/crv:J/cnd.html 

,... I 

·r2 



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

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 inscre'ver quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\1J acima identificado que \ierem 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 insc rições em Dí\1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenaa Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito pass i\1J no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusi've as inscritas em Dí\1da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 05:41:52 do dia 24/02/2014 <hora e data de Bras ília>. 
Válida até 23/08/2014. 
Código de controle da certidão: 679B.B7AE.ABFA.A72A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda inval idará este documento. 



24/7/2014 https:/fw.Nw.sifge.cai~.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=18319509&VARPessoa=18319509&VARUf=PR&VA .. . 

C.t>. IXA ::.CONÔM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1367409410001-26 
Razão Social: AUTO POSTO VERDAO LTDA ME 
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 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, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 07/07/2014 a 05/08/2014 

Certificação Número: 2014070710472358668930 

Informação obtida em 24/07/2014, às 08:54:33. 

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

r.trps:l!\w.w.sifg.e.cai)ca.g ov.br/Empresa/Crf/C rf/Fg eCFSimpri rni rPapel.asp?VARPessoaM atriz= 18319509&VAR Pessoa= 18319509&V AR Uf= PR&VARinsc.. <. ·, 



24/7/2014 

.... 
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado c 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12100286-1 O 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.674.094/0001-26 

Nome: AUTO POSTO VERDAO L TOA ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscre\13r e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, '.13rificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

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

Fina lida de: Simples '.13rificação 

~ fo 

A autenticidade desta Certidão del.13rá ser confirmada v;a Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 21/11/2014 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da cazenda 

Coordenação d a Receita do Estado 

Certidão N° 12100286-1 O 

Emitida Eletronicamente via Internet 
24/07/2014 -08:54:38 

Dados transmitidos de forma segure 
Tecnologia CELEPAR 

tlrtps:/tv.ww.arirtemetpr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ= 13.674.094/0001-26&eCaátcms=&eNumlmage=e29e\e&eFinalidade=S... 111 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Norne: AUTO POSTO VERDAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 13 . 674.094/0001 - 26 
Certidão n°: 53794777/2014 
Expedição: 24/07/2014, às 08:55:43 
Validade: 19/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AUTO POSTO VERDAO LTDA -ME (MATR IZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.674.094 /0001-26, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolldação das ~eis ào 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de jclho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
~rabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna is do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) d ias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabe l ec i mentos, agênc i as ou fi liais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de s u a 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Inter net (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhista s constam os dado s 
necessários à identificação das pessoas n aLurais e jur~dlcas 

i nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
esLabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce rnenLe aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cust.as a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m l ei; ou decorrente s 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púnl i co do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



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, 24 de Julho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) no 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01 612014 

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° 01612014, 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, 

. \ . 
J ~ . JJJ ..... 

AUTO POSTO TRoPICAL 



PARA: 

A~TO 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, 24 de Julho de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) no 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 016/2014 

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° 01612014 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos 
termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~ \ \ 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) no 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01612014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 24 de Julho de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma presencial n° 016/2014 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 Federa/8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

'\~ L , J 
AuToJrbsto r RonbAL 



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° 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 01612014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 24 de Julho de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão, na forma presencial n° 016/2014 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. 

Atenciosamente, 

-
'f ~ , .,) 

A dTO POSTO TRoPICAL 

·~ 



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 UClTATÓRJC 
039/2014 
PREGÃO, na Forma Presencial N° 016/2014- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S-10, confo 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 Horas do DIA 24 de Julho de 2.( 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 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 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Municipal 
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hti~i<'l d:l Sessão da. Dísput:l de Preços: 13b3Jm. do dia 31/0712014. 
lnrt1rmações Complementares: O &tital poderá ser examinado e a.d· 
quindo, otravcis dos s1tes www.contend:l.pr.gov.br e www.bll.org.br ou 
no Depart:unenm de Li~ita.çõcs, das 08:00h ã.s t2:00h e das 13:00 h 
ãs H:OOh. Outras informações poderio ser obtidls pelo telefone: 4 1,.. 
3615-1212. Ramal: ~03 . 

C'or~teud.a. 10 de. julht) d~ 2014. 
PATRJ.K ALVES 

Prt.g~'ci:'l' 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE FIGUEIRA 

_ A\'ISO DE UCITAÇÃO 
PREGAO PR.ESE~ClAL :-;: 5Jr1014- SRP 

PROCESSO LICITATÓRIO N'. 07812014 -PREGÃO PRESENCIAL 
!'' . 05312014 - REGISTRO DE PREÇOS 

OPREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA. Es!ado do 
P~i. pessoa jw·ídic:a de direito publico •ntemo, inscrito no CNPJ 
sob o n• 78.0 63.732/0001~18. com sede na Ruo. Zoilo Meira Sim~es, 
4;0. Figueira-~r, atravês de seu Preae<:iro, legalmente designado atra· 
ves d.J. Ponam. na 00612014 de 0?/0112014, toma público aos in· 
tercsiados que rl!ccber3 proposta 3.s 08:30 horas do dia 23/07/2014, 
pan Rtgistro de Pr<fOs de MATERIAIS ELETRJCOS DIVERSOS 
PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO PREDIAL. RUAS E 

~~~~~s~~·e~~~~:;~33~~~oloo~:fcf~~l:~=d:!~U: ~%i~~to; 
o con;wno ~ evenrual e parcelado. 

Demajs informações bem como eôpia do Editll completO 
pudc:r~o ser obtu:bs pessoa!Jn,(nte, junto ao Depart3me:nto de Lici· 
10Ç-'io, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, dispooivel no 
SJtc; www.figueir.l..pr.gov.br iofonnlçaes at:t3~Cs do e·ma.il liciU· 
cao@f•gueria.pr.gov.bt Rua Zoilo Meiro Simões 4 10. Figueira. Pa
""'· ho,árm das 08:00 ás l i :OOH e das 13:00 ás 17:00H. EDIFTCIO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA. 

Em. 9 dt.: jull\\' dt· 2014 
GEANDRO C!CERO DE LIMA 

Ptl!fi:UC:iro 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
TO~I.\I)A OE PRT::ÇOS N' 6!11014/PM~'R 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

~~lg>~~T~~~~~J!MC!PIO DE FRANCISCO BEL-

RECURSOS: RECEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. 
O Murucíp.o de Francisco Beluio, estado do ·Paranâ, inscrito 

no CNPJfMF sob o n° 77.816.SI0l0001·66. com sede :i Rw. Qc. 
uviano Teixcin dos Sanws, 1000. c::cntro. toma público que f;ui 
reulitor às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2014, na sala reuniões 
do seaor de lic\t..ações da Prefeitura Mw1icipal. TOMADA DE PRE-
ÇOS. do 11p0 menor preçCl por item. de acordo com a Lei Federal n• 
S.666m. de ll de junho de 1993 c suas alleraçõcs, pata locaçJo de 
t.t::nda...,:; piramidais: para utilização em evento& promovidos pela Mu· 
nic1palid.lde. Prazo de exeeuçllo: 180 (cento e o1tenta) dias e prazo e 
vigCnda: 365 (rrezentos c sessenta e cinco) dias. Informações com· 
plementatcs sobre o edital, poderã<> ser obtidas na Prefeitura Mu· 
nicipal de Francisco Beltrâo. no endereço ~'Upr1 citado. ou atnvCs do 
t:lefone (Oxx46) 3Sl0-2l03 e na webpage www.franciscobc:l· 
tDO.pr gov.br 

TOMADA DE PREÇOS N' 11.112014/J'MFB 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
El--TlDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE FRANCISCO BEL
TRÃO - ESTADO DO PARANÁ 
RECURSOS: R~CEITA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. 

O Município de Frandsco Beltr.!o, estado do Paraná. inscrito 
no CNPJ1MF sob o n° 77.816.51010001--66. eom sede à rua Octavitlll('l 
Teixeira dos Santos, !000, centro, tome pUblico que far.i realizar às 
15:00 horas do dia 29 de julho de 2014, na sala reWliôes do setor de 
hcitaçõcs d3 Prefeirura Municipal, TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
menor preço por item, de ::tcordo I!Om -a Lei Federal o• 8.666193. de 
21 de Junho de 1993 e suas altcmçôes. par.l contratação de serviços 
p;Lr.a ene:ldemsç:io de documentOs. Prazo de exc.cução: 12 (doze) 
meses Informações complemenwes sobre o edital. poderio ser ol>
udas n::a Prefeirum Mw1icipal de Francisco Bcltrão, no endereço supn 
~itado. ou atravé~ do telefone (Ox.x46) lS21)..2103 c na wcbpage 
WW\.\'.fraoeisco~luao.pr.gov.br. 

TOMADA DE PREÇOS ~ ' 64'l01411'Mn 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE FRANCISCO BEL-
TRÃO - ESTADO DO P/\MNÁ . 
RECLltSOS: RECEITA PROPRIA DO ~ICIPIO. 

O Município de Francisco Belcrio, estado do Paraná, inscrito 
no CNPJIMF sob o n° 77.816.510/000 1·66, com sede â rua Octtvimo 
Te1x-en·a. dos Santos. 1000. centro, tom11 pUblico que far.i realiz:lr is 
15:00 horas do dia 30 de julho de 2014. na sala reuniões do setor de 
hcit.aÇões da Prefeitura Municipal, TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
n\eooc preço globsl. de acordo com a Lei Federal n• 8.666193, de 21 
de JWlhO de 1993 e suas alt~. par2 conntaçlo de empresa 
e.)p!!cializada. p3ta exccuç3o de reparos na.s calçadai de: lajotas sex· 
laV3das. da.i Ruas Atdelino Marttm, Gerulio Varg-35, Tocantins c: P~ula 
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Freitas. mc1uindo o fornecimento do material e da mio de obra. Pra:zo 
de exec:uçllo: 6 {seis) meses. lnform3çl5es complemenwes Sôbre o 
edital, poderio ser obtidas na Prefeitura MWlic:ipal de Francisco Bel
rio. no endereço supra citado. ou ntravCs do telt:fone (0xx46) 35"20-
2103 e na wcbpage www.franciscobl!ltrao.pr.s;ov.br. 

Fr'~n..:-i:;Cll Gdtr;lo. 10 de julho c.k 2(1t 4 . 
ANTONIO CANTELMO NETO 

P1cti.:tto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
CONCORIÜ:NCIA ~· 61!01" 

A Prefemua Municipal <b Lapa toma. público que no dia 15 
de Agosto de 2014, às 09:30 homs na Rua B:Wo do Rio BrancQ. 
1709. Fundos. na cidade da lnpJ - PR. ser:io rccebid.D.s c:: abert:l.S as 
documept3ç0es· e proposUl.s relativas 30 EDITAL DE CONCO~'
C!_A PUBLICA N' 00611014. que 1cm po' objc1o o "CONTRA~A
ÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇAO 
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DAS SEGUINTES 
OBRAS: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 
PADRE FEUÓ: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MU
NICIPAL DIRCEU BATISTA DA LUZ; AMPLIAÇÃO E REFOR
MA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ SANTA RITA." 

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO· RS 
940.917,14 (noveceotos c quarenta mil novecentos e dezess.ele reais. e 
quatorz.c: centavos). 

Cópi:t.S do Edital e infonnlÇões complemcntlreS serão ob· 
ttd:ls j u.oto i Comissão permanente de hcitaçOes. no endereço acima 
rderido no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às J7:00 horas. ou 
pelo telefone 41 3547-8029 e 41 3622-4399. ou ain& no si te WW\\o'.la· 
pa.pr.aov.br. 

L<Jfl :.l, !d ck JultvJ d.: .1014 
ALBENIR JOSÉ CA.RNEIRO PAWOSKl 

Pre,tdemc da Corn1)>~0 d~ Lici1.:.çil~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE I.ICITAÇ;<o 
PREGÃO PRESEI<ClAL :-1' PG/S~lGP-0078•1014 

Comwúeamos aos mtcn::ssados que se cncontm abena a li
CIIaçio a sciWc: PREGÃO PRESENCIAL n' PGISMGP-007812014 
Registro de preços para a eventual aquisiçilo de material hid.ciulico. 
EdiUll poderá ser obtido através do site. wwwl.londrina.pt.gov.br. 
QUAisquer informações neccssitiõlS pelo e-mail ~ licita@loodri
ne.pr.gov.br. 

, Loudrina.. 10 de JUihu de 101-'. 
FABIO ALFREDO GONÇALVES CAMPOS 

Sc:ae\..ífl\l 
Em e~c:rclct(• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ,illJt' DICAÇÃO 

O Prc:fe1to do Município de MamborC:, Estado do P3111J\i, no 
uso de su.u alribuições leg.als. considerando ~ de('aslo profenda peb 
Comisslo de Abertura e Julgamento de Licita.çõe.s, designados atra"'es 
da ponati<l n•. 38212013. e com fundamento nll L<:gislaç.Ao Vigente, 
resolve: Art. 1 • • Homolog<lf o Processo de Contra~çSo levado ~ 
efci1o orrovés do(a) TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS 
OE ENGENHARJ.A Nç. 1912014. Art. 2° • AdJudicar o objeto do 
certame, nos termos da Ata da Comls$io, o segumt.e: participante: 
WZI< CONSTRUCOES LIDA - EPP VALOR: RS 509.732.79. (qui
nhentos e nove mil e setecentos e trinu e dois reais e setenta e oo,·e 
centavos) 

~amboré. ' de JUlho dl! 21\1.4 
CLAUOINEI CALOR I DE SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
QIPJ n' 71.845.39410001-03 

A\>1SOS Dli LICIT,\Ç,'(O 
PRJ::GÁOPRES.ENCIAL I< ' 161101-l - P.\-INC 

Processo Licitatório n• (}39/2014 
O bjeto: AquísiçAo de Óleo Diesel S· 1'0, confom1e e~pecificações em 
edi!al. . 
ABERTURA: A partir dos 15:00 Horas do DIA 24 de Julho & 2.01 4. 
n.a sal-a de reuniões do PJ.Ço Municip31, em Nov3 C31ltu, Parani. 

A Paru: com inlCiro leor do Ediul, 3nexos e informaçõe!i 
poder.lio ser soliciu~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. junto a DIVISão de: Laci~ào. no horário cbs 
9:00 ás 11:00 Hs e elas 14:00 is 17:00 Hs. T<lefoocJFax: 1>4) 
35271363- 3527-1281. 

ISSN 1677-7069 205 ~ '••••"' 

PREGÃO PRESEI\CIA!. V 11>10U- P\I:O.C 

Proees.so Licitatól'lo n• 04012014 
Objelo: Aquisiç!o de 02 Veículos (tipo canunhoniHe • pequenJ.sJ. 
conforme eçpcç~licaçOe~ em cdilDI. 
ABERTURA: A pru1u· dns 16:00 Ho''-' do DIA 24 do Julho de 2.0 14. 
na $313 de reuniões do Paço MunicipJ.I. em Nova C:.nru. P:u·a:n.i 

A Pasta com inteiro teor do Edttal. :u~xos- I! t.nfOml.J.ÇQcs. 
podemo s•:r soliciwlos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANru • PARANÂ, junto a Divisão de Liciuç1o, no bor!no <bs 
9:00 :ls 11:00 Hs e dos 14:00 às 17·00 Hs. Tclefone!F:>X· (-i4) 
35271363 • 3527·1181 • pmncantu@ig.com.br 

NO'\i":l C"~IIIU, i; de ll:'hJ ~'~.; ~fi J.;. 
AIRTON ANTONIO AG!-;OLIN 

rrd'-"th~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 

A Comissão Especial de Pregão, d3 Prc:f~.:irura ~unic)pal d~ 
Pmh31ão, no exercício das .:~.tribuiç.Ues quo! lhe confere .l Pot1ari:l n'' 
04!2014, de 08l01 .'2014. toma público, p3r.l conhccimenhl do>~ ~~\· 
terC.SSldOS que. farâ re:tJizar no dia 24/07)'2()) 4, is 08:30 hor:H. no 
cndmço. RUA DOMINGOS CALTXTO. 483. P!';HALÁO-PR , 
reunilo de reGCbime:nto c abertur, das docum.!nt.:LÇõco; c proposu .... 
conforme especificado oo Edital de liCil3Ç5o N" 24.'20 14--PR n::a 
mocblid:Ktc: PREGÃO PRESENCIAL, objeriV3ndo rc~istro de pr ... · 
ÇOS. 

Informamos que a íntegra do Ed.ital podcri ser -.olic;:ltad:.t 
atr\\vé.s ~ ema.il: lic1tacao@pinhalao.pr.gov.br. 

Objeto da Licitaçh: Seleç:io de pe$503 JUridicll do r :lnl(l 

pertmenle pa~ contr:l\açlo. pelo menor preço oferudo de !!mpre.."J. 
especializada na prestaçio de serviços medieos (climco ger::~.l ) rl~· 
tin:Jd.O a. secretaria municipal de saUdc, medi"nw. es~cif1Cat;;.lo cons:· 
tantc no tdital. 

Criténo de Julgamento • Menor Prc .. -ço POR ITEM 

Pinh .. >.li'il}_ 10 d~ •uJh, cl~.: ll.\1.: 
RODRIGO .BALDIM 

f'I~J;LOCII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLAI\ALTIKA 
DO PARA!\Á 

AVISO DE LICIT.\Ç i O 
TO~LillA DE PJU:CO r<- 10.11!1" 

Proc. Licit 80/2014. 
A Prefeirutll Municipal de Planaltin;t dn ParanJ. tuma pubhc'l 

que fD.t6 realizar. às 09h00min horas do di:l li de julho do 1.\llO de 
20 14, 11:1. Prefcirura Municipal. Pn.ç.1 Giácomo M:ldD.IQ-'ao. Bai~m 
Centro n• 234 em Planallina do Paraníi. Para n3, Br.1sil. TOMADA O f:. 
PREÇOS para Reforma da Pr.lça Gl:icomo M3dalouo, com am· 
pliaçlo do qwosquc, nwna :\rea de 1/4,89 m~. 1nclumdo IJS s.:rv1ços 
de: pavim.:nt3.Ção e calçatnento em blocos dl! coner~to. esuutur.t m..:· 
titica com cobc:rtW'a em poljcarbooato, alambrado c:m rub\l.'> de fe:rro 
galvanizado, paisaglSmo. fomecimen1o e mC'Inl3g<:n1 de equip;unl!nh~ 
para parque mfa.nbl. entre outrO$ serviços conforme Pastz~ T CCJUC:l 

Sob regtme de empreitada por preço global. upo menor preço, do. 
seguinte obra. Local do objelo: Praça Oiácomo Mad.alo.ao. ObJeto: 
Reforma cb Pr.lÇ3 Qua.nud:ade e un..id.:Kk de medida 174,$Q rr.: 
Pf':I.Zo de execução (dias); 120 (cento I! virue) dtas. A PJ.Su TCcru~"'.l 
com mtciro teor do Edital c seus respectivo:;. nwdclos, ad~ndos ..: 
aneXQi, pC'Ider.i .ser examinada no cndereçn acima 1ndicado ;t p~i r do 
dia ll de julho de 2014, no horário con1erci:~.f e seci fontecJ<b. 
mediante a aprt:senUlç.lo de recibo de pagnmcnto no valor de RS 
30,00 (trinta reais). No caso da empresn eom sede fora do municip1o 
de Planaltina do Paraná. a Pasta TCcrüc:J po-derá ~r adquii'Jda atray~.~ 
do Correio, mednuue dt:pos.ito do valor sup~citado a conta N'' I 77-2 
Agencia 0967 B:mco Caixa Econômica F~era1 , Lo:mdJ • PR • Br:tS•; 
Quando da solieit&Çio do mesmo. a empr..:.sa de\.'et:i. an..:xar o con~· 
provante de depos ito efetu.:u:lo. lnfonnaç~c:s 3.dicion31S, duv1W ~ 
pedidos de esclareein\entos devedo ser dirigtdos 3 com1s...(j,n de l:· 
citaç!o no endereço :1eim2 mcncion:Jdo • Tel 044 34351221. e·m.)il 
:tdmin..istr:açlo@planaltin.Lpr.go~·.br. 

Pl3~ltin:1 do ?o~rJ.r i )f1 J~ J .._, J.:: "O .., 
DIOGO LUIZ MALESK.I 

Phs.idcnl::: d;, (nmi.;s:,t~ <J. L•..::11.t.., 1• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

CNPJ 7Mi3.69210QOI -16 

.<.VISO DE L!CIT<C.'(() 
PREG.i.O PRESE.\'CHL- SRP - 'I• 38.-1014 

O Munlcipio de QuerCne1a do '>:olte. Parani. toma pUblico 
que reahzari procedimento licit.atório nl mod::alidadc Pregão Prc~cn
e~l • S~. <b SC,SU!Jlte forma: Menor Preço por ltcm. OBJETO· 
AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR. PROTETORES BICOS E 
SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 

Este documento pode ser vetiticado no endereço eletrõn..ico http://ww\.\·.io.gov.br~. 
pelo código 00032014071 100205 

Documento .usill:ldO dlgitalm(nte confonn(: MP n! 2.200-2 de 241081200 I, qu~ •nslitui 'J. 

lnfraesuurura de Chaves Públic3.S BrJ.S1kir.1 · TCP·Bro$il 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 111 

A VISO DE LICITA< 
TOMADA DE PREÇO N". O! 

em 09 de julho de 2 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
307113214 

!A CONTRATO N° 044/2014 ID N° 53/2014 ·~~ 
IAK E BAPTISTA L TOA ME - PSICÓLOGA ~ 
·o PÚBLICO DE PESSOAS F iSICAS'E/OU 
;ÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO Á 
DE SAÚDE. V IGENCIA: 14/07/2014 a 

~: Contratação de profissional ou emp 
Documento emiUdo em 1110712014 13:07:15. LEI N° 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 

DATA DO FIRMAMENTO: 10/07/2014. 
engenharia para a prestação de serviços téeni Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
Complementares c demais elementos necessári N° 9245111/07/20141 PAG. 32 Secretária Municipal de Saúde 

Básico, Projeto Legal e Projeto Executivo pt . . . . , 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Tuiuti. locali Para ~~erfflca~~ute~1~o~·~a.~;gd~abt;Jsta '" 

RS 216,00 · 64786/2014 

Caracas, Lote 001/002/01 I, Quadra M87 ~mprensaofi'clafpr.gov. MENTO LICITATÓRIO N• 7112014 
Maring:i!PR ·Secretaria Municipal de Obras Públicas _ SEMOP. Entrega dos INJ!;X.iGI.tS Al.lt.. u.,; LICITAÇÃO N" 0412014 ASSUNTO: 

Credenciamento Público de pessoas fisicas para composição de equipe d" 
~:ate as 14:00 horas do dia 31 (trinta c um) do mês de j ulho de 2014. trabalho no Centro de Referência Especializado de Assistência Social· CREAS 
Abe!'llJra das propo<tas: às 14:00 horas do dia 31 (trinta e um) do mês de julho e no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS. de acordo com l 

de 2014, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novembro, 701- Centro- Nomla Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS-NOB-RHiSUAS 
2•. andar - Maringá-Pr. A pasta técnica com a documentação completa do em atendimento á famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou socJal 
edital, anexos e demais documentos encontram-se à disposição na Av. XV de RATIFICO a decisão do Presidente da Comissão de Licitação. des1gnada pelo 
Novembro. 701 - Centro - Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Decreto 17112014, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n• 0412014 
Abastecimento e Logística • Diretoria de Licitações - 2'. Andar - no horário para o objeto acima descrito, nos termos do art. 26 da Lei Federal n'. 8.666/93. 
das 08:00 ás 1 1:30 e das 13:30 às 17:00 horas ou através do site: para proceder ao Credenciamento de Pessoas Físicas ou jurídicas, a pedido da 
www maringa pr gov br-servicos-licitacoes. Secretaria Municipal de Ação Social, no valor total de R$ 55.248,60 (Cinquenta 

e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos). pelo periodo de 
06(seis) meses, sendo distribuídos por contratos individuais. Morreres. 09 de Julho 
de 2014. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal 

I Matinhos 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 

R$ 168,00 - 6456512014 

CONTRATO N 048/2014- P MM 
PREGÃO PRESENCIAL N• 028/2014 • PMM 
PROCESSO N• 02212014- PMM 
CONTRATANTE: MUNlciPIO DE MATINHOS 
CONTRATADA: BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ N.• 00.605.582/0001-30 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, 
conforme edital. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA: 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 
11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO 
15.451.0115.101 O AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 
(3208) 449052 EQUIPE MAT P ERMANENETE 
(1525- 449052.40 MÁQ E EQUIP. AGRfCOLA E RODOVIÁRIOS- FONTE 
754 
(1517) 449052 EQUIPE MAT PERMANENTE 
(3267- 449052.40 MÁQ E EQUIP. AGRÍCOLA E RODOVIÁRIOS- FONTE 
000 
RESERVAS DE SALDO N° 259 E 260 
VALOR: R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2014 

I Morretes 

Eduardo Antonio Dalmora 
Prefeito Municipal 

R$192,00 - 64811/2014 

EXTRATOS DE 2• TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO UCITATÓRIO 
N• 70/2013 INEXIGIBILIDADE N• 0512013 HOMOLOGAÇÃO DO 2• 
ADITIVO EM 09/07/201 4. CREDENCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MORRETES CONTRATO N" 11812013 ID 165/2013 
CREDENC IADA: C LfNICA NEUROLOGICA GUIMARÃES LTDA -
MÉDICO NEUROLOGISTA CONTRATO N" 119/2013 lD 166/2013 
CREDENCIADO: CONSTANTINO ANGELO ZANIOLO - MÉDICO 
GINECOLOGISTA CONTRATO N• 120/2013 ID 167/2013 
CREDENCIADO: DILBERTO CONSENTINO - MÉDICO CLfN ICO 
GERAL CONTRATO N• 122/2013 ID 1691201 3 CREDENCIADA: 
FABIOLA CHRISTINE DE SOUZA WEIGERT - FISIOTERAPEUTA 
CONTRATO N• 123/2013 ID 17012013 CREDENCIADO: HUMBERTO 
TAVARES DE MELLO - MÉDICO PEDIATRA CONTRATO N' 132/2013 
ID 179/2013 CREDENCIADO: JOSÉ RAMOS MAY- MÉDICO CLINICO 
GERAL CONTRATO N° 133/2013 ID 180/2013 CREDENCIADA: 
CLÍNICA DE ECO-RADIOLOGIA PRÓ-MADRE L TOA - MÉDICO 
RADIOLOGISTA CONTRATO N° 147/2013 ID 199/2013 
CREDENCIADO: PAULO ESTEVÃO CANDIA - MÉDICO AUDITOR 
CONTRATO N' 148/2013 10 200/2013 CREDENCIADO: JOSÉ 
ANTONIO F UCHS - MÉDICO CLÍNICO GERAL CONTRATO N" 
151/2013 ID 204/2013 CREDENCIADA: SABRINA BASTOS LIMA -
MÉDICA VETERINÁRIA CONTRATO N° 049/2014 ID N• 58/2014 
CREDENCIADA: HELEN AUGUSTA R IBEIRO DE SOUZA -
FONOAUDIÓLOGA CONTRATO N• 021/2014 10 N• 2612014 
CREDENCIADA: MÁRIO MEDUNA & CIA L TOA - MÉDICO 

R$120,00- 64819/2014 

I Nova Canta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001.03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-001} 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n• 03912014 
PREGÃO, na Forma Presencial N' O 16/2014 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Óleo Diesel S- 10, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 Horas do DIA 24 de Julho de 2.014. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro leor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisãq 
de Licitação, no horário das 9 :00 âs li :00 Hs e das 14 :00 ás 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 
#11 Nova Canru, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.0 I 4. 
## AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
##Prefeito Mumcipal 

R$120,00- 64991 /2014 

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 UCITATÓR10 n• 04012014 
PREGÃO, na forma Presenc1al n' 01712014- PMNC 
#IITEX OBJETO: Aquisição de 02 Veículos (tipo caminhonete- pequenas), con
fo rme especificações e m edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 Horas do DIA 24 de Julho de 2.014, na sab d" 
reunjões do Paço Municipal, em Nova Canru1 Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações podef!io ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANA, j unto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às l i :1}0 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527- 1281-pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Canru, Estado do Paraná, 08 de Julho de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

RS 120,00 - 64993/2014 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEJRA 
PREGÃO PRESENCIAL n' 090/14 (menor preço por !item) 

Objeto: o Registro de Preços para medicamentos en1 geral e equipamentos 
diversos para uso da secretaria municipal de Saúde. 

Realização: dia 28107/2014 às 09:30 horas. 

----------~#--------------~----~-------
Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta. gratuitamente. na sede da 
prefeitura. http·//portal onjguejra pr gov br/. Maiores informações pelo telefone 
(42) 3277-1388. Ortigueira-Pr, 08 de julho de 2014. 

R O SANA APARECIDA ARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

R$ 96,00 - 651()9/2014 



1617/2014 ::Sistema RCC I R C C Busca - Certificado de Publ icação 

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 CPL 
FONE ( 44 )3527 -1363 
FAX (44)3527-1363 
EMAIL prmcantu@ig.combr 

ENDffiEÇO I Rua Bahia s/n I Centro - CEP 87.330-00 - Nova Cantu/PR- Brasil 

DAOOS 00 EDITAL 

EDITAL N" 016/14 

MODALIDADE Pregão Presencial 

VENCIMENTO 24/07/201 4 15:00:00 

PUBLICADOEM 11/07/2014 

OBJETO Aquisição de Óleo Diesel S-1 O 

OBS: na sala de reuniões do Paço Mmicipal, em Nova Cantu, Paraná. A Pasta 
com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFBTIJRA 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 

São Paulo, 16 de julho de 201 4 
José Maria Dias 

DIRETOR 

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

ir-~rimr 

http:!lvvY..w.rccnet.com.br/certidaoJcertificado.aspx?pararTFoZCLCqadcoKNqT9p50obi.I.Gp3ZUU6v.GOB 
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Prefeitura Municipal de Nova Can~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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PROCESSO LICITATORIO No 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2014 
ABERTURA: 24/JULH0/2014 HORÁRIO: A Partir das 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
15:00 Horas do dia 24 de Julho do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua ~~ no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l-DO OBJETO 
, 1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Oleo Diesel S-1 O, da seguinte forma: 

LOTE No 01 - 'll'·.l 

ÍTEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 40.000 Litros ÓLEO DIESEL S-10 - (Especificado pela Portaria n° 65/2011 

(Quarenta 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, 
devida~""llunido 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 que 
comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

··' 
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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 

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- HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a)asC~~~s: 

-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 ~enores 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 CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 
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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 
~~ecida 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 n° 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel oficio 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 No.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 
6.1 - A sessão do pregão será realizada com os seguintes procedimentos: 



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

CNPJ N.• 77.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax {044) 3527-1363 
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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.~- 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 
1
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: 

7.1.1- O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação âe lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1:3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 
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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 no 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 no 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. 

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. 
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8- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇOES 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!NF. 

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 .J ~ .• 

0507123610188-2020-33.90.301103 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura ,!. 'l: ; 
i 

050812361 o 188-2036-33.90.300103 Secretaria Municipal de Educação "•:: 

0702103010428-2028-33.90.300103 Secretaria Municipal de Saúde 
j :I 

10-DOVALOR 
10.1 - Estima-se o valor total máximo, global desta licitação em até R$-120.000,00 (Cento 

e Vinte 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 

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. 
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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. 

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

13.6 - O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
• de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes vi? ail. 
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14 - DA ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇAO 
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 
pro~entais, 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 cy~bros 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 
prim~iro 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. 

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 
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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. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Perma~ de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2014 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
--------------------=- portador (a) da Cédula de identidade 

_____________ e CPF/ MF n°. , a 
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. 



PARA: 
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(MODELO ANEXO ID 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ~~RIO N° 039/2014 
EDITAL DE PREGAO, na Forma Presencial n° 016/2014 

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° 016/2014, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inídôneos 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 No 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2014 

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 
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(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n• 016/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n• 016/2014 

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 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 016/2014 

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

licitação, bem corno 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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



I 
----c: 

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

CNPJ N.0 77.845.394/0001..()3- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 039/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 016/2014 

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 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO o0 039/2014 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de 40.000 Litros de Oleo Diesel SlO para frota Municipal. 

VALOR ESTIMADO - R$-120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais). 

PARA· . 

PREVISÃO I 
.... ~(lU 

DATA: 01 I 07 I 2014 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

f; ~ I t.v~ i1- L">.-- "'.-~ . ~--
v v 

I 
f 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto: ~ .~ · DATA: _,_ I ~~ ~ I dt::-;. , 4-

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: 

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


