
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia 0° 85 - Centro - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 036/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial n° 016/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Concreto Usinado, conforme especificação no Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais): G. E. 
FERREIRA CONCRETO- ME, inscrita no CNPJ sob o no 21.094.53110001-60; 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Maio de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CA 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 036/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 016/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 11 de 

Maio de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Maio de 2.015. 

I I J 
~\..~ \._" /~ l 
Dr. DIVONSIR GRAfF 

OAB-PR no 4.05f 

( Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N" 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• O 1612015 

I ERMO DE AOJOOicAcAO 

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 G. E. FERREIRA CONCRETO - ME, inscrito no CNPJ sob o n• 2 1.094.531/0001 -60. conforme 

Comissão de Licitações: 

" 

DESCRI ÃO 
Concreto Usínado- MPA25 
Total 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2 .01 5. 
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Prefeitura Municipal de Nova §lníi------~ 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ot--q-- ·---~-· 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 Can0 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 

PREGÃO, na forma presencial n° 016/2015 
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 11 de Maio de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Concreto Usinado, 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: 

G.E. FERREIRA CONCRETO- ME 
CNPJ- 21.094.531/0001 -60 

EMPRESA/CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O 1 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. A Empresa G.E. Ferreira Concreto ME, não 
conseguiu emitir a Certidão Conjunta da Receita Federal/Previdenciária, por problemas que não 
atingem o andamento do certame, apresentando um relatório de que não há pendência no órgão, e 
que a Certidão será emitida e entregue num prazo de 03 dias úteis. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário I Total 

01 150M3 Concreto Usinado - MP A25 R$-360,00 R$-54.000,00 
Total R$-54.000,00 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa G.E. Ferreira Concreto ME, não conseguiu emitir a 
Certidão Conjunta da Receita Federal/Previdenciária, por problemas que não atingem o andamento 
do certame, apresentando um relatório de que não há pendência no órgão, e que a Certidão será 
emitida e entregue num prazo de 03 dias úteis. A Empresa apresentou o restante da documentação 
exigida em Edital. 

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

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

LOTE 01 - no Valor Total de R$-54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais): a empresa: 
G.E. FERREIRA CONCRETO- ME, Inscrito no CNPJ sob o n° 21.094.531/0001-60; 

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



Prefeitura Municipal de Nova 

Nova..,Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2.0 15. 

Equipe de Apoio)) 
cj 

~ 



ANEXO VI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 016/2015 

PROPOSTA COMERCIAL 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTD DESCRIÇAO VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 
01 150M3 Concreto Usinado - MPA25 R$ 360,00 R$ 54.000,00 

VALOR TOTAL R$ 54.000,00 

Valor por extenso da Proposta: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) 

Validade: 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta Comercial 

Forma de Pagamento: O pagamento será realizado, em até 30 (Trinta) dias da 
apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pelo 
requisitante. 

Campina da Lagoa/Pr ., 11 de maio de 2015. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201 -0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

j21.094.531/0001-6Ql 
G.E. FERREIRA 

CONCRETO • ME 
Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. __j 

t 



12/0512015 

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

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

Nome: G. E. FERREIRA-CONCRETO -ME 
CNPJ: 21.094.531/0001-60 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas , é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Bras il (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:02:51 do dia 12/05/2015 <hora e data de Brasília> . 
Válida até 08/11/2015. / 
Código de controle da certidão: DOC5.224C.8691.1A09 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/lwww.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=21094531000160&Sen.. . 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Emissão em: 

Relatório Complementar de Situação Fiscal 

CNPJ : 21 . 094.531 - G. E . FERREIRA-CONCRETO - ME 

Diagnóstico Complementar 
Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas compleme ntare s nos controles da Receita 
Federal do Brasil e da Pro c u r adoria-Geral da Fa zenda Nacional. .~ 

FINAL DE RELATÓRIO 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ do 

Relatório de Situação Fiscal 
CNPJ : 21.094.531 - G. E. FERREIRA-CONCRETO - ME 

Emissão em: 1 

Infor.mações ·cadastrais da Matriz - CNPJ : 21.094.531/0001-60 
UA de Domicíli o : DRF CASCAVEL-PR 

Endereço : R VEREADOR HOMERO FRANCO 075 

Bairro : CENTRO 

Município: CAMPINA DA LAGOA 

Data de Abertura da Empresa : 23 / 09/2014 

Situação no CNPJ: ATIVA 

Responsável : 049.655.939 - 79 GILVANE EVERTON FERREIRA 

'rte da Empresa: MICRO EMPRESA 

Natureza Jurídica : 213-5 EMPRESARIO ( INDIVIDUAL } 

Código da UA : 09 . 1 03 .00 

CEP : 87345- 000 UF : PR 

CNAE Principal : 2330 -3 /05 

Opção pelo Simples Nacional 

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 

Inclusão 

23/09/2014 

Exclusão 

Débitos/Pendências na Receita Federal 

Parcelamentos 
CNPJ 21.094.531/0001-60 

PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL Situação: EM NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO 

Final do Relatório 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : G. E. FERREIRA-CONCRETO - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 21.094.531/0001-60 
Certidão no: 96308140/2015 
Expedição: 29/04/2015, às 14:00:59 

/ 
Validade : 25 /10/20 15 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que G. E. FERREIRA-CONCRETO - ME (MATRIZ E FILIAIS) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 21.094.531/0001-60, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l ei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



CA 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

2109453110001-60 L. 
G E FERREIRA CONCRETO ME 
RUA VEREADOR HOMERO FRANCO 75 I CENTR I LONDRINA I PR I 87345-
000 

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

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

Validade: 21/04/2015 a 20/05/2015 / 

Certificação Número: 2015042105402147907818 

Informação obtida em 29/04/2015, às 13:51:03. 

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

(. 

Certificamos para os devidos fins, que revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos nC\0 
encontrar nenhum débito em nome da firma: G. E. FERREIRA" -
CONCRETO - ME, firma estabelecida a Rua Vereador Homero Franco, 
No 75, Centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ n°. 21.094.531/0001-60, com inscrição 
Municipal n°. 3.4.1952, com o ramo de atividade de: PREPARA~ÃO DE 
MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, não 
havendo, portanto nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

/ 
Campina da Lagoa- Paraná, 08 de Maio de 2015. 

Tributação. 

Praça João XXIll, 996 -Centro - Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 



GOVERNO 00 ESTADO 
StetettMI 0t futn~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013127258-76 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.094.531/0001-60 
Nome: G. E. FERREIRA-CONCRETO- ME 

/ 
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 27/08/2015- Fornecimento Gratuit/' 

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

Emitido v•a Jntemet Plibl•ca (29/0412015 14"1 1:36) 



ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 016/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE I 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 016/2015, instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa/Pr ., 11 de maio de 2015. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201 -0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

f21.094.531/0001·60l 
G.E. FERREIRA 

CONCRETO · ME 
Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 



ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 016/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 016/2015 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 
produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa/Pr ., 11 de maio de 2015. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201 -0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

j21.094.531/0001-6Ql 
G.E. FERREIRA 

CONCRETO · ME 
Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. __j 



ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 016/2015 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 016/2015 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega 
menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa/Pr ., 11 de maio de 2015. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

j21.094.531/0001·60l 
G.E. FERREIRA 

CONCRETO · ME 
Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. __j 



ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

/ PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 016/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 016/2015 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os 
termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 
requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa/Pr ., 11 de maio de 2015. 

Gilvane Everton Ferreira 
Rg 9.056.201-0/Pr 
CPF: 049.655.939-79 

f21.094.531/0001·60l 
G.E. FERREIRA 

CONCRETO · ME 
Rua Ver. Homero Franco, n° 75, Centro 

CEP: 87.345-000 L Campina da Lagoa - Paraná. _j 



Secretlrta da Micro e Pequena Empreu da Presidência de Repabllca 
Secreterfa de Rlclonalluçao e SlmpiiHcaçlo REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Departlmento de Reglatro Empresa ri ti e lntegraçlo 

rua, av, etc.) 
RUA JAIRO BATISTA GOMES 

CAMPINA DA lAGOA 

· ~clara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro 
~quer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 

G. E. FERREIRA-CONCRETO 

(rua, av. etc.) 
RUA VEREADOR HOMERO FRANCO 

CAMPINA DA lAGOA 

(CNAE Fiscal) -- 2330-3-05-PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO 
4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

2330305 --
/ A.UTENTICAêÀÔi 

_JiQ_VERSÓ .i 
4744099 
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PRSTEFEITURA MUNIC.IPAL DE NOVA CANTU 

ADODOPARANA 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO A VISO DE LI ClT -036/2015 AÇAO- PROCESSO LICITATÓRJO n• 

PRE • # GAO, na forma Presencial n• O 16/2015 - PMNC 
#TEX OBJETO: Aquisição de C especificações em edital. oncreto Usmado, conforme 

ABERTURA: À partir das 09·00 Ho d na sala de reuniões do Paço M. . . rias 0 DIA li de Maio de 2.015 

A P 
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## • . ~ 
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## Prefe1to Municipal 
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N' 77, sexta-feira, 24 de abril de 2015 

JOSY RITA DE CASSIA ANCIUTTl assim sendo foco nomeado como 
Gestor deste A<a o Sr. FERNANDO MIGUEL KOPACIIESKI AlSCs
sor Espcco:>l de Gaboncte. po.-udo.- do R.G n.• 1.464.451-2, c oo CPF 
302.650.029-IS. a quem caberá 1 fisc:alizaç:J\1 do fiel cumprimento dos 
tenl)os acordados. confonne o artago 67 da Le1 Feder:ll n.• 8.666193. 
CLAUSULA SEGUNDA- As demais ch.\u.~ ulas contr<~tuais c gestores 
pcrmanc:ccm sem qualquer :Jitcroç:Oo. 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 4712015 

. ('\ Prcfc:írurn. Mumc1p<~.l de Gu:lr.JpuaY.I através do Departouncn
to de l lclt:J.çõcs c Contratos, devidamente: <Jutorizado, tomn público que: 
(anl realizar o Licitação abaixo: 

MODALIDADE: Prcg~o N" 4712015- PRESENCIAL 
ODJ.IITO: Aquisição de: mn.tcrial de cilm<J, mesa. banho. lixeira 

e copa c Cotlnha. Secret.ana de Pollticas para as Mulheres. Recursos. 
Convêmo 7891 13/2013 (lmpl~taçilo e eslrutur:lÇllo d3 cas3 de aterr 
dimento õlS mulheres de GIJ:li'JpU3~). 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço- Por Item 
SUPORTE LEGAL Lco Federal n•. 10.52011)2 Lei Federal n'. 

8.666193 e suas alterações poS1enores e Decreto Municipal n• 1168f2.006 
ADERlVRA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45min oté 11s 

13h59mon do dio 0710512015. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Ãs 

14h00mon do dia 07105120 15 
LOCAL. Dcp:~rtamc.nto de L1c1taçâo e Contratos. sito i Rua 

Bng>dcoro Rocha, 2n7- 2" .OO:u-- CEP &5.010-990. em Guarop.,.vo. 
Estado do Panuul. 

PREGOEIRO: K:u-olino Tok.mki. 
INFORMAÇ0ES: Oeparto.mcnlo de lie•bçi'Sc~ c Contrato~. Sl-

(~l) ~'62 t~~·i~~!.~~i ~~n; ~:;:. -.c;~~~~~~~.~-~ ~~·~~"~ 
17h00 horas 

EDITAL O Ed11al e seus anexos poder-ao ser obt1dos pelo S1tc. 
<W\\f"W &\W'3~va.pr.gov.bt> no hnJ.; cthtlis de. hCIUÇÕCS. 

Para lOdas as refc:rénci3S de tempo se:r.i observado o horáno de 
Br.uiloa (DF) 

Gu.:1rnpu:wo.., lO de <l.bril de 2015. 
ETI-IEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIR-A 

Gerente de LicilaçOes e Conlriltos 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
T0)1ADA DE PREÇOS N' ~120 1 5 

A Gerente de L•cttnçOes c: Controtos, no uso de su.:lS auibuiçOcs 
que lhe sa.o inerentes COMUNICA: Que fica prorrogado a dau de aber
tura.da Tomad3de Preçosn. •0412015, :1 qualtem por objeto oconlr:ltaç~o 
de empresa cspcciaJizada para constrUÇAo de cercó'lmcnto do ccmitêrio 
m~e1p;l do :urquinho e ccmiténo municip:1l de: entre r1os. conforme 
plamlhas e cronograma, pan doa I I de Moio de 2015 alé às 13h30min, 
enucp das propostas e h:lbih~$o no Protocolo Geral d3 Prcrc•tu.r.~ Mu
nicipal de Guarapuava-PR. c ADERTUR.A DA LICITAÇÃO: Dia I I de 
maio de 2015 às 14h00min. por motivo de J.ltcroçOes no cdiuL 

ETIIE~u~LfT~vC~~~il~~ g>~I~EIR.A 
Gerente de licit;~çõcs c Conmnos 

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM 
Presidente da Comiss.lo de L•cibÇões 

AYISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 8/lOIS 

Objeto: Contrulílçilo da Compnnhlíl de Serv1ços de: Urbaru7..ó!.Çilo de Gu<~
rapu:av:l, p~ prcstõlçâO c c:xcc::uç3o c /ou admínistró'I~O de obras. Sc
crclan:a Mun1t1pal de Obras, Viac:lo e Serviços Ur~. 

A Gerente de LICIL1ç6cs c Contr.ttos no uso das .:1trtbu1ções que: 
lhes solo confcndtlS pelo Prcrcuo Mumeipa! de Gu:va~va. conforme o 
Dcc:reto n.• 397012014 de 3010612014 c com b:lSC no Art1go 24. VIII do 
Lei 8.666/93 e ahemções posteriores, bem como no 03/ecer da Pro-

~r:~~~i~od~a~~~~~r~e ~ ~~~~~Óóo~r~r~;~o~ mil~g~~~e ~~íl~t 
poro • contnoU>ç3o do emprcso SURG COMPANHIA DE SERVIÇOS 
DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - ME, inseri~> no CNPJ n.' 
75.646.27JIOOOI-07 

GU.1J11,pwl\'ll, 20 de março de 20 15. 
ETI-IEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIR.A 

Gerente de Licitaç-ões e Contratos 

PREFEITIJRA MUNlCIPAL DE ITAGUAJÉ 

AVISO U CITAÇÃO 
CONCORRÊ:'ICIA I\• 112015 

Processo licimtório n! 361201S 

13:Jo ho~ ~~~f~P~ig ~: 1:n~~Jde;7oT5~~ ~:1.G~~L~~f~ ~c;a!rure~ 
ltaguajé !Pr a CONCORRENCIA põlJõl Exctuç.Jo sob regime de Menor 

~bj~ti~~~ •. ê&~f;Çl~DÉ~~~s;.~~~~obro~~f~0: 
ÇAO DE OI UNIDAOE ESCOLAR PROJE:T'O ESPAÇO EDUCATIVO 
URBAN0/12 SALAS COM ÁREA DE 3228,03 M~ , PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 ( DlAS ) CONFORME MENORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES lt:CNICAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE 
INFRAESTRUTURA CGEST/FNDE/MEC 35 obras supromencion>d>S 
conta com recursos do PLANO DE AÇÓES ARTICULADAS -PAR DO 
FNDEIMEC PROCESSO N• 23400010386201464. • P"'"' Técnico , 
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com o mt~uo te-or do Edt\àJ e seus respectl"os modelos . :uJendos e ane
xos, P?dcr.i ser cxõ1J11iroda no endereço acima indic:Wo 3 part1rdo d13 27 
de abnl de 201 S • no hor.irio comcrct31 c SCr.l fomcctda mcdiilntC 3 aprc. 
scnl4lç3o do rcc1bo de p021gamcmo no valor dt 300 (trezentos reais )quan
do 3 S?licitaçJo da mesma a empresa deverá n.nexar o comprovante do 
deposito efetuado . Informações lei· (44) 3332-1222 ou ém:ul:pmi@col· 
nelcom.br 

!t1gua1é 17 dcabrol de 2015 
CLENIO SOARES 

PreSidente da Com1sslo de llctt3ÇolO 

PREFElnJRA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ 
DIREJORIA MUNICIPAL DE ADMJNJSTRI\ÇÀO 
GERENCIA DE SUPRJMENTOS E PATRIMONIO 

AVISO DE I..ICITAÇÁO 
TO~IADA DE PREÇOS :-~• 812015 

EdoU>I N" 9312015 ·Processo N" 442912014 
A Prefettura Mumcipal de lvatporl, Esudo do Paran:t, 1oma 

~ublico, para conhecimento dos i~tercss:idos, que no dta 14 de. m::uo de 
... OIS, as 14:00 hrs. nn sala de llc1taçOes da Prcf'c:1tUI"J Mun•c1p3l de 
lva•po~ locahzada na A\•. São P~ulo, n• 940, txlirro, h~vcrâ llctta~o na 
modahd3de Tom3dB de Preços, tipo Menor Preço Glob31, obJeUv:~.ndo a 
Contr.J~o de Empres:1 Esp«&Jh1.3d:a p:w o Progmm~ Pl3no de Ações 
An1cui:Kbs na Construç4o da Escola de Alto Por.l - Tenno de Com. 
promisso PAR n.• 2236612014. os tntcrcssados podcrJo b;uxQf o Editnl 
otrovés do s1te www.tvaipom pr.go\',br. 

1\·a•ponl, 22 de abril de 20 I S 
SONIA ClléRPINSKJ PESSONI 

Presidente da Com1ssào de 1.1c1taçlo 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE LAPA 

RESULTAQO DE Jl'LGAMEI\TO 
CONCORRENCIA N' 1120 15 - PML 

A Com1ss;lo de licit.t:~çílo const1tuida pelo Decreto N~ 
20 973, de 27 de outubro de 2014, comunica :~.os mtcrcsS.t:~.dos na 
cxecuçao do objeto do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N• 
00112015 Cujo o objeco é o. •concr.uaçâo de emprcs:J cspcci:aliz.ada 
para construçlo de cobertura para :l Quadra PoliesportiV:J do Módulo 
esporuvo d~ t• gr3u da Vila Sio Jos~". que após a lnilise e ve. 
ri.fi~açào dos document.os de h:1biliuç:lo e d:~ propost:1 ofenada, dc:
ctdtu classJCic3r a stgumte proponen1e· 

las. 

A lic•t!lç!'lo totnhzou o valor de R$ 214.267,70 {duzentos e quator.te 
mil. duzentos e sessenta e sete rc:~.is c sctcnt3 centavos} 
O processo fo1 homolog:~.do pela Senhoro Prefc1la Le1la Aubnn Klenk 
no di• 10 de Abnl de 2015. 

l>p•- PR. 23 de Abrol de 2015 
ALBENIR JOS(; CARNEIRO PAWOSKI 

Prc:\ldl.!nte da Conu:r~síln Permanente de l.~tllaçõc." 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRJNA 

Comun1 c~mos aos interessados que se cncontm(m) ahcna(.s) 
o(s) licitoç.'!o(il<s) • sc~uir· PREGÃO PRESENCIAl. W. PG/SMGP 
006112,915 - Aquis~:lo c..le impressos, b:mners c: pin mebhU~do. do 

:!f~a~0 :~n~~l ~~~~~:à~~~M~:e~~2Ji~~ ~~~~~~~e O{~) 
Edu.al (is) poderá (30) ser obtido (s} olt'3vés do site WW\\1.1ondri· 
na.pr.gov.br Quaisquer infomuç6cs nece.s.sanas pelo telefone (43) 
JJ72-4394 ou t~inda pelo e-mail: liciu@londrina.prgovbr 

Lon~;!;GER!o 2U~~~~ ~f}~ 15. 
Sccrcrurio Mumc:1pal de Gestão Publica 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

A\'ISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL :-~• 1612015 - PM~C 

Processo l iclt:l.tório n• 03612015 
OOJETO: Aquisiç~o de Concreto Us1nadu. conforme cspcc1ticaçõts 
em edital. 
ADERTUR.A: A portor dos 09·00 Jlor:LS do DIA 11 de Mooo de 2.015. 
n.:a sala de reuniões do Paço Munictpal, em Nova C:10tu, Para.ni 
A Pasu com mte1ro teor do Edital, anexos e mfonnações poderlo ser 
solicitados na PREFEITUR-A MUNICII'AL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Oiv1s:lo de L icit.t:~ç:lo, no horjrio das 9:00 âs li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmnc:Jntu@ig eom.br 

ISSN 1677-7069 421 

PREGÃO PRt:St:i\'CIAL ;-;• 1712015 - PM>'C 

Proceuo L1c1tntonO n• 03712015 

~ 
••• "to 

ó . 
't••t • 

OBJETO Aqutsição de O I Co!hedor:J de Forrngc:m, 3ulopropehda 
~~v~dt~~.' com poténc1a mlmma de 330 IIP, conforme cspc:cific:~.çõc.s 

ADERTUR.A: A p>rtor das 10.00 Horas <lo OIA I I de Ma1o lle 2 015 
na s:~.l~ d..:. rcumõcs do P:~.ço Mun1C1pal. cn1 Nova Cantu., P3r.llla 
A Jl~b com inte1ro teor do Edu.:al, anexos e Informações poder5o ser 
solocotooo< no PRr,FEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA, Junto a D1visJo d~ Ltctt:~.çào, no hor.mo das 9:00 a.s 11·00 
lls c das 14·00 às 17 00 lls. Tclefonc/Fox (44) 35271363- 3527-
1281 - pmnco.ntu@1g.com br 

NO\o.L Cantu. Estado c.Jo PJt:Jn.a 21 Ue Abril de 201 ; 
AI RTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFETTIJRA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA 

AVISO DE LICITA('ÃO 
PREGÃO ~· 26/2015 

Menor Preço Por Item 
OBJETO A presente hc1bçJo tem como ObJClo â Conlr.JUçlo de 
Empresa p.aro Aquu1ç!Jo de C:tmtnMo Zero Km, paro apo1o 30 setor 
Aa.ropccuino Mumcapal, Conforme Contr:uo de ReplSsc de: Rc~:;ur.so 
OGU 804788/2014fMinlstcno do Ocscnvolvunento Agrnr10. nas 
quantidades desc:rit:Js no ANEXO J, do l:d1tnl, fazendo dele p:'Jrte. 
1ntcgr.ant..:. puro. mdos M tin~ c cfcetos 
CREDENCIAMENTO CADASTRAM~l\'10 E RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS ESCRITAS D~> I I de Mato de 2015 até .as 
OShiSnun 
INiCIO DA SESSÃO ABERTIJR.A DAS I'ROPOSTAS E DISPUTA 
DE PReÇOS D~> I I de Maoo 2015 os 08 30hs 
LOCAL DA AUDIBNCIA PÚBLICA· Saio de R<uno<lcs na Sed• 
Admuusmmva do l:;xccutiVO Muntclp\1.1 de Nova Fótima- PR 
AQUISIÇÃO DO EDITAL. Sede Admmtstrutív3 do Execullvo Mu· 
mc1pal de Nov<~ FUurna - PR a Rua Dr Aloys1o de Barro5 Tostes 
420. med1ante taxa de retirod:~ de Edital no V~lor de RS 50.00 (Can· 
quc:nl.<l Rc;us) 
VALOR MAXIMO RS I 5 I 500,00 (Cento e Conqucnto c um moi. 
qutnhentos reats) 
INFORMAÇÓES - Forn:/fax (43) 3552-1122 

N\W<~ fílllmn. 15 de Abril de 201 .5 
KELV MARTINS DE OLIVEIRA 

rrc:goc:uoa 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA 

AVISO DE LICITA('ÃO 
T0\1A0il DF. PREÇOS roi. ' 6/2015 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RO
SA. Estado do Panana, conHJniC'll ::tos tnlc=rcss;Jdos que farJ ruhur 
lle1t:.çâo n:1 modalidade ac1ma. \-'IS<mdo 11 Comr:uaclo de Empn:sa 
especit~huda para E.xecuç.:lo de Recape:unento Asfiluco com 
C.O.U.Q. (Concreto Bctum.noso Usmado a Quente). na Aven1d11 Snn
to Cristo, atendendo ao ConU'uto de Repasse n• 30068SI201J/MCI· 
DADES/CAIXA- Processo n• 1014306-1512013. c de :scorUo com o 
Mcmorinl Descritivo. l,landh:!. de Serv1ço. Cronogr:lm.:l f•S ICO F•
n:sncetro e ProJetos, confomtc: d~scrno e esp~ctficado no Ed1t!ll Ttpo 
de LteltaçUo· Menor Preço no rc_stmc de Cmprc1tadn por Preço Glo
h:~l Data de a.bertur.~ dos Envelopes 1210512015 Hor:mo hmlle para 
Prot~olo dos En\'clopcs. 08 -lS hora~~; lloruno da sc:s.~o 09 00 ho
ros Local. Sala de Reumões da l,refellura Mumc1pal A lnh:gro do 
tnstrumcnto acuna podcrJ ser oht1da pclu '-'-m::ul compras.!!)no"'õl
santõ1ros:uom.br ou podcrj ser obt1d3 Junto ao Ocpartnmento de 
Compras desta Preftttura. Situada a Av Tucundu..,as. 833 • Nova 
SOlnta Rosa - PR. no hor3no de cxpcd•enh!. de segunda :1. SC'<tôl
feirJ 

Nova Sant:1. ROSól. 13 de Abnl de 2015 
ARLINDO WIJJ'ZKE 

Prt!õuJent~ da Com1::s;lo P~:rm.-nrnk de: Ltct\;~.ç;lu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TO~IADA DE PRECOS ~· 512015 

Processo N" 51912015 
Tipo Menor Pn:ço GlobaL 

O Municlp•o de Pién, Estado do P:uanó, o.tra ... c!:s Com1sslo 
Pcnnancnre de LiciUI.ç!io, designoda rclo Decreto n• 00712015, tornn 
pUblico que fou'â realizar às 14.00 horas do dia li de m;uo de 2015, 
na sede da PrctCitul"3 Municq»l. sitUJ.c..la na Rua Amazon3S, 373 • 
Centro. Piên/PR, fone (41) 3632-IJJ6, lotoU>ç5o no modolododc TO
MADA DE PREÇOS, topo MENOR PREÇO - EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, jnr:l c>.ccuç!io d:1. JCgutntc obra Construç~o de 
qu::li.lrJ poliesponwJ em concreto com vestllirtos: ~ Jiea total de 
866m'. cstrutur<J em concreto nrmado c cobertura em estruturo me
tálica O víllor m:ixuno total ê RS 326 877,77 (trezentos e vtnte e .sc:1s 
md, Oitocentos c setenta e sete reDis c 5C:tcnto e sct<: ccntnvos), com 
prn:o de cxecuçflo de 180 {ccmo e Oitenta) d1:u corridos 

Este documento pode ser vcnfteado no endereço elel.r6nico http:l/www.1n.pbú.uerocxble.brnl. 
pelo códogo 00032015042400421 

Documento :I.SsinM!o d •au:~.lmcnte confom1c MP n~ 2 200-2 de 2410112001. que ln$t1TUI 3 
lnfrnestrurun:a de Chaves PüblicQS Br:lsllclr.l . ICP-Bmstl 



G•teira I 24/Abr/2015 -Edição n° 9438 DiárioQFICIALParaná 
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I Mercedes DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

243712215 
Documento emitido em 24/0412015 08:30:14. 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICEN 
A Empresa abaixo, toma público que recel 
Operação para o empreendimento a seguit 
Empresa: Município de Mercedes 
Atividade: Área Pública de Lazer 
Endereço: Arroio Guaçu 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9438 I 24/04/2015 I PAG. 22 :m como objeto à Contratoção de Empresa para 

Para venncar e auten&cidade desta página. basta in n, para apoio ao setor Agropecuário Murucipal. 
Cód~Q Locatizador f,o.si(e do 0 10 . e Recurso OGU 804 788/20 14/Ministeno do De-

Município: Mercedes 
Validade: 06/04/2020 

ww .omprensao ICJ~.:P!.·!l.?.~. . •••v . .. ~.,.- .. idades descritas no ANEXO I. do Edital. fazendo 
dele pane integrante para todos os fins e efeitos. 

RS 48,00-30355/2015 

I Morretes 

EXTRATO DO CONTRATO N" 017/2015. ORIGEM: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 005/2015 CONTRATADA: BANCO DO 
BRASIL S/A CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MORRETES OBJETO: Prestação, pelo BANCO, dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município 
e respectiva prestação de contas. por meio eletrônico ou 
mediante a entrega fisica dos d ocumentos. dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os 
pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de 
terceiros contratados, para recebimento de bole tos bancãrios 
oriundos do Concurso Público a ser executado. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO: Valor Mãximo de RS RS 3.975,00 (Trés mil 
novecentos e setenta e cinco reais ). VIG~NCIA: 12 (doze) 
meses. DATA: 22/04/2015. ASSINADO PELO SR. HELDER 
TEOFILO DOS SANTOS PELO MUNIC(PIO DE MORRETES E O 
SR. JOAO FRANCISCO RODRIGUES MACHADO FILHO PELO 
BANCO DO BRASIL S .A 

R$ 120,00- 30436/2015 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 
02612015 DISPENSA N' 006/2015 Com base nas inform ações 
constantes do Procedimento para a Locação do Imóvel, s ito á Rua ~ 
de Novembro, n• 595, Centro, Morre tes - PR., para sedia r a APMI da 
Secretaria de Ação Social, no valor máximo estimado para até 
01/05/2016 de R$ 26.361,48 (Vinte e seis mil e trezentos e sessenta e 
um reais e quarenta e oito centavos). pelo prazo de 12 (doze) meses, 
após Termo de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso X 
da Lei 8666/93 e, considerando o art. 38 Incisos VI desta mesma Lei, 
RATIFICO A DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em 
consequéncia, fica convocado a proprietária SILVETE DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA JUSTEN MULLER, para a assinatura do Termo de Contra to 
nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as 
penalidades da lei. Morretes, 22 de abril de 2015. HELDER TEÓFILO 
DOS SANTOS Prefeito Municipal de Morretes. 

R$ 96,00 • 30391/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ o" 77.14S.J94/0001-03 
Rua Bahia, as - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO n' 036/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 016/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia li de Maio de 2.01 5, 
na sala de reuniões do Paeo Municioal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 037/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 017/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de OI Co1hedora de Forragem, autopropelida, nova, 
4x4, com potência mínima de 330 HP, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:00 (dez) Horas do dia 11 de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço MunicjpAI. em Nova Cantu. Paraná 

A Pa.st:a com inteiro teor do Edital llnexos e mrorm:sçõe:s podenlo ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de Licitação. no horârio d>S 8:30 às 11 :00 Hs e dos 14:00 às 17:00 Hs 
Teteronelfaoc 44 35271363- 3527· 1281 

Nova C11111u. Estado do P:orani 22 de Abril de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prdtito Municipal 

RS 168,00 - 30657/2015 

CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PRO
POSTAS ESCRITAS: Dia l i de Maio de 2015 até às 08hl5min 
INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: Dia li de Maio 2015 às 08:30hs. 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Admmostrauva 
do Executivo Municipal de Nova Fátima- PR 
AQ UISIÇÃO DO EDITAL: Sede Admonostrauva do Execuuvo Murucopal de Nova 
Fátima - PR à Ruo Dr. Aloysoo de Barros Tostes. 420. medionte taxa de retirada de 
Edital no Valor de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais). 
VALOR MÁXIMO: RS 151.500.00 (Cento e Cinqüemae um mil. quonhentos reaos) 
INFORMAÇÕ ES:- Fone/fax (43) 3552- 1122. 
PREGOEIRA O FICIAL: Kelly Martins de Oliveira 

I 

Nova Fátima. 15 de Abril de 20 15. 

RS 144,00- 30432/2015 

Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNIC IPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS- MENOR PRECO N'.014/2014 

OI -Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
02 - Contratação de empresa especializada para execução e construção de 
um ponal turístico em estrutura metálica, na BR 376, no munocopoo de Nova 
londrina · PR. confonne condições fixadas no edital e seus anexos. · Convêm o 
do Ministério do Turismo n°.799323/20 13-Contrato Caixa n°.1 O 13267-67/2013 

03 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários il habil itação preliminar dos proponentes. 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Munocopal de Nova Londnna. Estado 
do Paraná. na Praça da matriz, n°.261. no dia 14 de maio de 2015 as 09:00 horano 
designado para abertura da licitação. 

04 - As empresas interessadas. poderão obter cópoa ontegral deste Edital no 
Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Nova Londrina. sito 
à Praça da Matriz. 261. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO 
DO PARANÁ. EM 05 DE MARÇO DE 2015 

DO RNELIS JOSÉ OJIODELLI 
Prefeito Municipal 

RS 168,00 - 30395/2015 

I Paraíso do Norte 

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1303/2015 
EXTRATO DE CONTRATO N" 33/2015 -ID 1665 

TOMADA DE PREÇO N" 03/2015-PMPN 
Contratante: Município de Paraíso do None- CNPJ n• 75.476.556/0001-58. 
Contratada: Claudinei Soares da Rocha & CIA LTDA- CNP J n• 05.326.878/0001-
35. 
Valor: R$ 1.1 15.32 1.54 (hum milhão, cento e qui11ze mil. trezentos e vinte e um 
reais e cinqüenta e quatro centavos). 
Objeto: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turisrica - Implantação do Parque 
Turístico da Lagoa. 
Recursos: Ministé rio do Turismo/Caixa. Processo n• 26 13.1012505-24/2013-
Convênio 797313/2013. 
Data de Assinatura do Contrato: 23104!20 15. 
Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias. 
Vigência do Contrato: 23/04/2015 a 22/04/2016 

Paraíso do None. 23 de abril de 2015. 
Carlos Alberto Vizzotto 
Prefeito do Mw1icípio 

Contratante 
Wilson Fagundes dos Santos 

Representante Legal 
Contratada 

R$ 192,00- 30706/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 016/2015 
ABERTURA: 11/MAI0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 11 de Maio do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de PREGÃO, 
tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

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

DESCRI ÃO 
Concreto Usinado -MP A25. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 



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

-CND, DEBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDST AS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

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

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

4- DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 



c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 -ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

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

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

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

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

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

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



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

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

6- DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant& ....... . 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00~ov- </~-
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7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

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

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

8- DO PAGAMENTO 

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

9 - DOVALOR 

9.1 -Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-54.000,00 (Cinquenta e 
Quatro Mil Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0603.15451.0575- 1054-44.90.3904 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
0603.1 5452.0323-2026- 33.90.3054 

10 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
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11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

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

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

13 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

14 -DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para 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, 22 de Abril de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÓ~QTE DA COMISSÃO C.P.L. 

EIT C AL -----



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de _ _______ de 200_. 



(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 016/2015, instaurado pelo Município de 

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

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° O 16/2015 instaurado pelo Município de 

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

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

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

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 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade -PREGÃO n° O 16/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

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

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO no O 16/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

Objeto: Aquisição de Concreto Usinado. 

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

Nova Cantu, Paraná, _ ___ ____,d::..:e=--------- de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



• • t • «<v\"· : ~ .:: :- .. 
(<f 

Q:- ' 

Prefeitura Municipal de Nova C'àntt.lz .. l 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-0 . C) ·--~·· 

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

(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 036/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 016/2015 

LOTE 01- ÚNICO 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO PREÇO MÁXIMO 

UNITÁRIO R$-
01 150M3

• Concreto Usinado - MP A25. R$-360,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 036/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO - R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃOOR AMENTÁRIA: 

DATA: 17 I 04 1201 5 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

tk 
NAO AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Concorrência Convite 

Visto: DATA: -r I ,n'-1 I 2r 

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


