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PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

Certificado de Cumprimento dos Objetivos 

Protocolo n° I .. 'j· { ') 1./ J I . ~~ . i- , , .<---

Objeto: Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de 
agricultores familiares do MUNICÍPIO, mediante a aquisição e incorporação de ;, (· 7v-t1 
do corretivo de solo r(·~ r~Pr: . J/.! ·rv ~/i:!. , beneficiando ;,• )_,.J agricultores familiares , em 
consonância com as diretrizes ínsitas ao Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo -
2013 . 

Nome do Responsável pela Fiscalização: 

Pl Uii) /i é. ,;·s /1 [I)J't; / '(/;., .-:-/.~ ,. 

Número do ato da autoridade que o designou para a 
fiscalização e acompanhamento da aplicação de 
recursos: 

/ ' "'./J ) '()' . ! '--. ..... .;x_.. 

Qualificação técnica (formação em área compatível 

ao objeto a ser aferido): 

Matrícula Funcional: 

é. ) 17" /te (;/; 
Data do ato designatório: 

Órgão a que pertence: 

Título do programa/projeto: Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013 

Município: 
VD li~ :_. /'- # r~~ 

-
~~ ///,/ / (,."( VI/) . 

Data da VerificÍão: 
;'1 1.1) !l 

....... ~ ' 

Em relação ao convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de r'vi ·i! ,a [ ·~ /./ l {/ 
e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, comprovamos na data 

~ __.!_1:_1 _j_J_, e certificamos o cumprimento integral do objeto do termo de transferência. 

Assinatura do Responsável 

Paulo Alessandro Agosüni 
Eng! AgrónomoiCREA-PR: 68.92W 

SEABIOEAGRO 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Termo de Acompanhamento e Fiscalização n° J;..., 
Protocolo no 

Objeto: Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de 
agricultores familiares do MUNICÍPIO, mediante a aqms1çao e incorporação de 
I l u ;'(.JA/, do corretivo de solo f.";-,;,.~u) 1/~r.·,~?tZ , beneficiando ~·~ 

agricultores familiares, em consonância com as diretrizes ínsitas ao Programa de Apoio ao Manejo 
e Fertilidade do Solo - 2013. 

Nome do Responsável pela Fiscalização: 

tJ 11 (; I.'J... ) /:-1 ;.: •...;'~ ~ J/1 /'. , f. : , _. ·-r-. I; [ H __/ ··- '-"-" .) I ' :Y' ., ....... 

Número do ato da autoridade que o designou para a 
fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos: 

CCt' b'. }.);; 0/l(-h 17 ')'//) . 1( . f/3 <l·J 11-~: 
Qualificação técnica (formação em área compatível 

ao objeto a ser aferido): 
' 

fl !J 1.? f J.l f/ t~ I!}"~ /1 ri f V1í '1 kl" ;. 

Título do programa/projeto: íJ tq P~" .... 

Município: 

"}(} 1/ (J :·· ,{) t r í:) 
? 

Matrícula Funcional: 
, ) 1 •, ..., , .., 

..!.. ~ '1 !I./{. (./ 

Data do ato designatório: 

Órgão a que pertence: 

.-..., ::. ,.d· fj 
........ - _J, 

Data da Fiscalização: 
/Jv/,,?_,-

1 

I 

Local de execução do objeto: ...,j/)~1.L(~. 1 6~/-:._J_...J.I:.....·' ~r1!..L.'.:.:..Il'...::::!..:.._--"'.....:.-).!:...' _ ___.::_• ...... • -~~·,.,j.t'_J,_i .t:..f":.._c;· ;...:.' _______ _ 

Atividade de acompanhamento e fiscalização realizada: 
~ 

/(,,·( ~·;t"' /!tl t/?/J/'~ f.. r1! ...... ,),/!'f'.' ; 1? 1-{' .. 0 f /?/1/t!)...l t;'f- ,"'>,t< 

I 

Fiscal Responsável 
Paulo Alessandro Agostini 
Eng~ Agrônomo/CREA..P~: 68.9291t> 

SEABIOEAGRO 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIM 
Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - l..AI::;~~~ty' 

Núcleo Regional de Campo Mourão 

Anexo 
~ 

Ao Documento: Tbi_"tJ.411!) 7} e· tC?-#! fA-tJ/Ill'/lfA/ltJ f .rt5C;t L 1211 c tt_l fiJ. O 2 

Município: Protocolo: 
tJJ l! ,1. c~ J/~ i) /f.j'tf'?.9J'f-L 

DESCRIÇÃO: 

7(? rr .-:; .:::/YZ 
' 

I) 1 .. (} ,4 f' flt~; 1 "A .. / "1 :. 'v, < 11, ('r .1'--í~'::-Vc_.:// ) .. ·> .. 
' 

/: ,.1 ~/f c.'- C6 ((/C ,-/~r/.,<;; 

--, r .i2 ( "/ /lí:! ~ .->j.??' 
' 

r'){r1?1 /.J t:1 t ~; ,., ,L I/ ..,. ,.c v?' 'J{/ .4 t:.( 11 41.. ' ? é 1J t- .. ú 8 lA/ t f"; t:ta tt? 

Atlk'!l ov o Pt..eOtifll/!1' C(/',A/1. [1 M.{J.: -r"o rfe:1.41 é ';."t/' fíéftl/ A a ).V'11-

NI/I OI112G. t?.t11 V1'1r0v~tA flC\ ;)t!!IE~;tr/!f(t7 OR/'C:; .I/7)0 J{o~frllt;il/é'.f 
?A't-l!:r ir .Al\'rO y t .2, CJ ,J. 1-/ ,.<1 c...·v.LT ;y4/l{') ce-·M ;/ ,4_<;·n1tlt:AJS' 6 

f()r0./&(/6(~;1)' I ;;c-; C{'P•j r,?J-r(JJ:ll;> qlvi Q etff//'t/ ,{ 1/é'~ .J(/ 

-----------------------



ESTADO DO PA.HAN/-1 
Telefone: 00000445271280 

RUA VEREADOR FR.CINCISCO DE f•!:ORAES 245 

CEP: 87330-000 

-------------------

NOVACANTU 

ESPÉCIE: ORDINARIO CÓD.FUNCIONAi..: 020.60·1.0075. ·1073 Data da Emissão: 25/10/2013 

ORGÃO: 08 

UNIDADE: 002 

SECRETARIA IND .. COM. E FOMENTO ,'\GROPECW\RIC 

DEPARTt .. MENTO DE FOIVIENTO-o'\GRO-PECUARiC 

PROJETO/ATIVIDADE: 1073 . CONVENIO CALCARIO 

ELEMENTO DESPESA: 339030310000C!!lEMEtHES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 

758 AQUISIÇÃO DE CALCAREO 

C R E DO R: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COM~.J.ll.ft. TO; 

ENDEREÇO: AVENIDA CANTU, S/N-

CNPJ/CPF: 113.567.255/0001-70 

DOTAÇii,Q INICI.<>.L: 

SUPLEMENT P.Çi>.O: 

ANULAÇÃO (-): 

TOTAL (A): 

0,00 

88.000,00 

88.000,00 

88.000,00 

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1·1 O TONELADAS DE 
FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO, CONFORME 
NOTA FISCAL 010 ANEXO 

CIDADE: NOVA CANTU - PR 

EMPENH.il,DO ANTE R. 

V.C1LOR DESTE EMPENHO: 

TOTAL 

SALDO 

(B): 

(A· B): 

LICITAÇAO: 14 - Pregão 17/2013 DATA: 22/1012013 

IMPORTA O PRESENTE EMPENHO O VALOR DE 

[OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTtNOS 

I 

0,00 

87.432,40 

87 432,40 

567 60 

87.432,40 

87.432,40 

--------- -- ----·-··-·-·-·--·-··--····-·--------·-··-··---·· -----·-··-··-··-··--------------············-·--············-·-·······-- -··············-········-·--·-······-··-·--····--··-·-·--------j 
. . . Ordenador da Despesa 

Func1onano Responsável pela comabilidade 
"-,...----~---·---------~------- -~-~---~~--~---~-~----·-········~-~··-· -··- ·-·------·---------·- -------------------------·- ' 
/ TERMO DE LIQUIDAÇÃO " ' R E C I B O 

LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 03 DA LEI N° 4320/6t 

ORDEM DE PAGAMEN'J'O 
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente 
desta 'Nota de Empenho. 

Data: __ / __ _! __ _ 

Banco: Assinatura Autorizada 

Cheque: CONTA N' 

Recebi(ernos) dél Tesouraria desta(e) a lmportancia de R$ 

Constante desta Nota de Empenho, da qual passo(amos) a 

presente quitação: 

DE DE 

CREDOR 
I 

/\, 
~-----------------------------------------' -----------------------------------------~ 



/ \) 
R::CEl· _'VOS DE GONZAlTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OS PRODIJTOS/SERVIÇOS CONSTA>ITES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 

DATA DE P.ECEBIMENI'O 'IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

N"OOOOOOf<J 

SERJE: I 
I • 1<1 ---

/ . 
GONZATTIAGROPECUARIAE DANFE 

'iiiWilll!llllmllllllllmmlmiMiml Documento Auxiliar da Nota 
REPRESENTACAO COMERCIAL Fiscal Eletrônica 

O- Entrada GJ LTDA 
I - Saída I CHAVE DE ACESSO I 

4113 1016 5672 5500 0170 55001000 0000 1010 0143 0388 
N• 000.000.010 

AVENJDA CANTU, SN - SALA- CENTRO, Nova Cantu, PR - Consulta de autenticidade no portal nacional da 
CEP: 87330000 - Fone/Fax: 4435271042 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou no site 

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora 
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AIJTORIZAÇÃO DE USO 

VENDA DE MERC. RECEBIDA DE TERC. P/ ENTREGA FUTURA 141130156178339 - 25/10/2013 11:48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL !INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. 1 CNPJ 

9060254777 16.567.255/0001-70 

DESTINAT ÁRIOIREMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL I CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394/0001-03 25/10/2013 
ENDt'RECO BAIRRO/DISTRITO 1 CEP DATA DE ENTRADAISAiDA 

RUA BAHIA, 85 - SALA CENTRO 87330-000 
MUNICIPIO FONE/FAX 1 UF liNSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAlDA 

NovaCantu 4435271281 PR ISENTO 

FATURA 

!PAGAMENTO À VISTA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BA~E DE CÁLCULO DO ICMS I V ALOP. DO ICMS 

0,00 I BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 1 VALOR DO ICMS ST 

0,00 0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODIJTOS 

0,00 87.432,40 
VALOR DO FRETE VALOR TOTAL DA NOTA I VALOR DO SEGURO I DESCONTO 

0,00 0,00 I OIJTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I vALOR DO IPI 

0,00 0,00 0,00 87.432,40 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL t FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTI I PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 

9 - Sem Fr;:te 

ENDtREÇO 1 MUNICiPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QiiÃNTIDADE I ESPÉCIE I MARCA 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP 

15 FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO 
Total aproximado de tributos federais. estaduais e 

25102010 051 5922 

municipais: 10.535,60 

CÁLCULO DO ISSQN~ 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SER VIÇOS 

10 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES 

SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA PARA ENGREGA FUTURA 
Total aproximado de tributos federais, es taduais e municipa 
is: 10.535,60 

I t<UMERAÇÃO I PESOBRUTD I PESO LiQUIDO 

UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR.ICMS VLR.IPI 
ALIQ. 
ICMS 

TON 110.0000 794,8400 87.432.40 61.202,68 7.344.32 12.00 

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

RESERVADO AO FISCO 

ALIQ. 
IPI 



... . ' . 
RECEBEMOS DE GONZA1TI AGROPECUARJA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OS PROOITTOSISERVICQS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAOO ~ .. 

N• ooo.ooo.op 
DATA DE RECEBIMEI'ITO ! IDENTIFICAÇÃO E ASSINAnJRA DO RECEBEDOR 

\ ~ rl. I.:,;~--~-SÉRIE: I 

-· 
GONZATTIAGROPECUARLAE DANFE CONTROLE DO FISCO I' 

Docume nto Auxiliar da Nota 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllffilffilllr REPRESENTACAO COMERCIAL Fiscal Eletrônica 

LTDA O- Entra d a GJ I - Saída I CHAVE DE ACESSO J 
4113 1116 5672 5500 O 170 5500 I 000 0000 111 O 0204 0541 

AVEN IDA CAN TU, SN - SALA - C E N TRO, Nova Cantu, P R -
N" 000.000.011 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
C EP: 87330000- Fone/Fax: 4435271042 SÉRIE: I NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site 

Página I de I da Sefaz Autorizadora 

NA nJREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORJZAÇÃO DE USO 

VENDAS 141130165044569 - 11/1112013 09:30 

INSCRJÇÃO ESTADUAL 

9060254777 
I INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB. I CNPJ 

16.567.255/0001 -70 
DESTINAT ÁRJOIREMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL I CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO 

PREFEIT URA MUNIC IPAL DE N OVA CANTU 77.845.394/0001 -03 1111 1/2013 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRJTO 

I CEP DATA DE ENTRADAISAiDA 

RUA BAHIA, 85 - SALA CENTRO 87330-000 
MUNÍCIPIO FONE/FAX I UPR I ISEN~OADUAL HORA DE El'ITRADAISAÍDA 

Nov a Cantu 4435271 281 

FATURA 

'PAGAMENTO À VIST A 

CÁLCULO DO IMPOSTO 
BASE DE CÁLCULO DO ICMS I VALOR DO ICMS 

0,00 I BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST I vALOR DO ICMS ST 

0,00 0,00 
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 87.432,40 
VALOR DO FRETE VALOR TOTAL DA NOTA 1 VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 

0,00 0,00 
I OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR DO IPI 

0,001 0,00 0,00 87.432,40 
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA I CÓDIGO ANTI I PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 

9 - Sem Frete 

ENDERECO I MUNICÍPIO UF INSCRJÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE I ESPÉCIE I MARCA l NUMERAÇÃO I PESO BRUTO I PESO LIQUIDO 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

CÓDIGO DESCRJÇÁO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH CST CFOP UNI O QTD VLR. UNIT VLR TOTAL BC ICMS VLR.ICMS VLR. IPI ALiQ. 
ICMS 

15 FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO 25102010 051 5102 TO 110,0000 794,8400 87.432.40 0,00 0,00 0,00 

CÁLCULO DO 1SSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SER VIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 

10 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 

I CMS DI FERIDO CONF. ART . 101, INCISOS I, II, XI E ART . N° . 
293 DO RICMS/PR REMESSA ENTREGA FUTURA REF . NFE 010 SERIE 1 

DE 25/10/2013 CHAVE DE ACESSO NF-E REFERENCIADA: 411 310165 
67255000170550010000000101001430388 

VALOR DO ISSQN 

ALÍQ 
IPI 



~ 16 
GOVERNO 

.o 
Agência 

Extrato conta corrente 

2349-3 
Conta corrente 
Período do extrato 

10167-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N 
09/2013 

L<> ç rrent 

07/11 /2012 

18/09/2013 

23/09/2013 

30/09/2013 

Dt. balancete 
Saldo Anterior 

+ Recebimento Fornecedor 

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 

BB CP Admin Clássico 

SALDO 

OBSERVAÇÕES : 

Ingresso com 50% para o Circui t o Banco d o Brasil 
e m Srasilia. Acesse c ircuitobancodobras il.com. br 

Central de Atendimen~o BB 
4004 0001 I 0800 729 00 0: 

Pa r a deficientes auditivos 
0800 729 0088 

2 

Do nto 

650.000 88.000.00 c 

1.200.030 88.000.00 D 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

0,00 c 
88.000,00 c 

0,00 c 
0 00 c 



'l' 000 000 010 
0.\TA()[ r.[(ai\I~Tt) 

~ERIE· I 

--· --· 
DANFE GONZATTI .\GROPECUARIA E 

REPRESE::'oiT .A CAO COMERCIAL 
LTDA 

lÃ'>cumemo 1\u•ihar d!l Notn 

11111 ~ 111111111 1111 ~ l l lllllll~ mllllllml~ ll lllllmlllll~lll ~~ 

.-\\1::--'ID.\. C.~ 'I. TI. S'\ • S.U .A- cr:....-rRO. l'oO•:l Conw,I"R • 
CEP: 8" J30000. Font.irn: +052710~2 

''1\.~\.t~A.~.\o 

Fis~al Cletrõni.;o 
O·E.n1rw:l1 ~ 
1 ·Soldo L:_j 
N" 000.000.010 
SÉRIL: I 

PáJ;:ina 1 de I 

Vl:..l-.'D.-\ DE MERC RECEBIDA DE TERC. P/ ENTIU:.GA FUTURA 
'~~Ã.Ot.rTA.DCJrr.L 

li C"IIA\ot' Ot A.C!..JSO J 
li ~113 1U16567l ~!00 0170 5.<110 1000 0000 lO lU 111~3 Olllll 

Consulta de auttwttcida,Jc no p<>rt:tl nadonaJ da 
NF-c \n'"" .nt;;.faundu.gl.l\ .br/ponal ou no si te 
da ScJilz J\utorizactora 

~O(;:)'YliiAICF o\trrORJZ..o\{,'AOm. lf.:.U 

t4 1 1JOI~173JJ? . l~nnno13 u:u 

9060254777 l
OUO.I(iro t.!l i•~L · I.IJOSLib"':'""t''U:.. I O<P 

16.~67 .255/000 1-70 

Dt:l>TI"\.\ T ÁRIOIIU:~li:TENTE 
~ttoV.oSOCI.\L I .O.~Xl', tM.TAD"-Ot:.SS40 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.&45.394·000 1·03 25/1012013 
E>:W<fcO n \r...;.cn:m .. w I cr• OA.TAOt:l:.''•ll!l 41'-~"'/').\. 

RUA BAHIA, 85 · SALA CE:-.ITRO 87330-000 
NI.:"':I!,..r1U J'!O"':"'IO"YO.'( J"í,R !IsENTo'""',_" ~.t. -rJ:rloi'T'fiAn"J<"h' 

NovaCantu 443527 1281 

jPAGAMDITO À VISTA 

CÁLCliLO 1JO lMI'();)rQ 

IY.td..t*f101( WS 

0,00 
\.'.lol OI. >OT,..L rY}t; rot0Dll'ttl! 

0,00 1)7.432,40 
\'""'--o;l';OTt\l.Iõ,\M114 

0,00 87.432,40 

TR.\NSPOitT ADOIU~ OL L ~U:..S l"RA. 'iSPORTADO!> 
~(JS(')(;IA1. 1 ~ 01.1:a.:; 1<0, ~-o:-. r ~~o l CóoiCO A'ITT l I'LAC'4 [){) VtiCUL.O UI C'J\.11.'f"rt' 

9- Sem f al.!tC. 
Elo>D~C'O 

-
~mo"~ I t:~Pfl."ft: 
DADOS DO PROI)UI"OiS•.R\'lÇO 

CCOIÇ<) 

l'tKllLLl.ANlt: FOSfAi O "'"'n"l"l J.F.ATIVO 
1c_:aJ 1pCO~m:,dQ dt' lfltJu.IQol. rtJIII.t.i .. , ~d f C 
rrvnt([p;J, .. IO.j3S,ô0 

CÁLCULO 00 ISSQ-.; 

1),\DOS ADICIONAIS 

l"J0i.-'1A('OCS OOMPW.S.'TA.RM 

I .. ,, 
l"''"lC" 

SJMP:..::s F;.TUR.:t."404T. ~-(')):\!-Er.T:. .'Dl:.;'t -:.::. i\,; f.::~:i" . .!.':.:o r•,:t::t-:0. 

Tot • .:. ._t>:"O:<l"1"1..:1C "i r T' .. !bt;t.O;S t'idL't..tl~. 1-t-~'d 1ll .a ! ~ oi · '" -~-~ ~ 

i:;; 10. ~)~ 1 b0 

~·· 
,,r J<SO<J\oiOCSTAI>l"oll. 

11\l.'loC!MCA:J l ••'Ow·m~o 11'-c')O I(JOIUU 

\'Ut UN.l '•...k lOI AL tl lt.:\1'• ',':.J.PI 

:.:c 

-



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Termo de Acompanhamento e Fiscalização no O I 
Protocolo n° 11 . ~-, ()") -:; . lj -~ <-j _ ,?,_, 

Objeto: Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de 
agricultores familiares do MUNICÍPIO, mediante a aqulSlçao e incorporação de 

I 10 ]"() /. do corretivo de solo rc.:·) f" !i IC [1/' a. 7t/ f,' ,ft 0 , beneficiando 1 ),() 
agricultores familiares, em consonância com as diretrizes ínsitas ao Programa de Apoio ao Manejo 
e Fertilidade do Solo - 2013. 

Nome do Responsável pela Fiscalização: Matrícula Funcional: 

'f A Ui.J) A Lt <:;5' A rJ) lJ O (\ Ct ~_)'-,TI ,IJ i t ·) c1'-·1 )[_> 0 ""/ 

Número do ato da autoridade que o designou para a Data do ato designatório: 
fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos: 

a AJ !J . 1v 0 o r.ó ,12 o n .~ I» . u . g i ) '1. 1 ~-; ~ :;__ Q.:) / (_) -:-: I :2:) ; ~.,) 
Qualificação técnica (fonnação em área compatível Órgão a que pertence: 
ao objeto a ser aferido): 

.1 

(; AI(itl/,lé.(/!0 f-;, ·;ni JJ)/!1..} 

Título do programa/projeto: P. ·0 { A f':,J f J 1/J 1/1 ,/': ;1/ é f O I) ' ' 
.v 

Município: 

M () 1/ fi tJ? Al r !/_, 
Data da Fiscalização: 

'7} ;f" - '}']/1 
t..-~1 .. · - , I L·(.), , 

Local de execução do objeto: __.!...1-iL/1~·· lf~/ __ /'\~·:1...:.i.......!t:....·('.:....A_.l_, _.::..:.h~v=-· ' _ . ...::.!!'....!' r_,.::.....:..::.lf/..L1...:::c ::.....· l:....~:....f---=1' v_' _______ _ 

Atividade de acompanhamento e fiscalizaçã~- realizada: 

v { N I f/ c A (_ ';i{-J i 

. -/ -----· ; 

Condição que se encontra a execução do objeto( destacar quanto a situação do executado e po_ssíveis 
divergências deste em relação ao pactuado): ru..,..., 113 ft:-)· f: _, t4 t ,t.J : t é )· 6 L. /,/ f c. ,A : . .r' . ) ._) 

0 ,7.1 ·j (; TO .T 4_. f O l~ .4 .Ai t ~V 'VI f'fll (i 1'1 , i) { "'i l' !! t ~!C1 í-l /'r 11./ .ei. ,.IJ ,1 t' 1/ll -
1/.c;(·,. ' /-' p J?t--'J -1- r /'c..) -;;:'; -~/',/:L. .~)(<.:_ ,·:9 // ·-/'--9 

..., ... .- ,.- - ·-------

Outros fatos a serem destacados: 
------------------------------------------------

N orne do Responsável 
~ 

, ~-· 
I\ ~...,I • 

Assinatura do Responsável 

Paulo Alessandro Agostini 
Eng! 1\gfOnomo/CREA-PR: 68.929/0 

SEABIDEAGRO 



S. I Investimentos- Investimentos Fundos - Mensal 

t.lél<Jl:flfW 

- -------------------------
2349-3 Agência 

Conta 
Mês/ano referência 

10167-2 P.M.NC PRO.JETO CALCARIO 
SETEMBR0/2013 

~i0/D8/2013 Sr'~l.DO ANTERIOR 

~':~~/D91<~0 13 APLICAÇÃO 

30109/2013 S.A.LDO ATUAL 

SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES(-) 
RENDIMENTO BRUTO(+) 
IMPOSTO DE RENDA(-) 
IOF(-) 
RENDIMENTO LÍQUIDO 

SALDO ATUAL= 

30108/2013 
30/09/2013 

! >.:· • ~ 
i • 

' a 
5,448230504 
5,477785690 

No mês 0,5424 
No ano 4,1462 
Úitirnos i 2 meses 5,4:38 

iJMI ~L ~SIC 

0,(10 

88 DOO,OO 

88.11 3.50 

alo IR Pr . Co p. 

0,00 
88.000,00 

0.00 
113,50 
0,00 
0,00 
113,50 
88.113,50 

1/alor IOF (~u<mtida1e (..() V lor cot· S Ido cot~ 

:c;.Dss.6o6~42 l'>,470n!~497 . G .o85.l~06142 

'16.085,606142 16.085,606142 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimen1o ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 
Para deficientes audi1ivos 0800 729 0088 



I 
'onta at 

Agência 
Conta corrente 
Período do extrato 

Lanc~amemo~ 

Extrato conta corrente 

2349-3 

10167-2 PREFEITURA MUNICiPAL DE N 
08/2013 

I ) .. 'I ·tv Dt. balan•;.;,te M;;:;tf' r(:( 
07/11/~~012 

31/08/2013 

Sal;jo .A.ntmior 

SALDO 

Ingresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil 
em Brasília. Acesse circuitobancodobrasil.com.br 

Cencral de Atendimento BB 
4004 0001 I 0800 729 0001 
Para deficientes audit~vos 

0800 729 0088 

Documento 

-------· -------------·-·--·-·-·-·-·-······--- ·-----·-----·--·---·----
Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VJ.\NDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendin'tento ao Consumido:· - S.A.C OBOO 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 

Valor RS 

Para deíicientes auditivos 0800 729 0088 

s 
o Q~j (' 

oooc 



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Termo de Notificação n° u i 
Protocolo no ( 4. d i.J . Cj,l Lf --~ 

Título do programa/projeto: Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013. 

Município: 
f\)[) V I! [ fi ;JT V 

DESCRIÇÃO: 

Data da Notificação: 

:LJ - 11 ~ 2D I 3 

.SO!JC IFA!\1fi,9 AD 1/\UUrC t Ptl~ 0V6 f_ t!Ctll/li1n~lt AD Ai VLcte 

Rt.GIOJJ41- "Dt'LJ 'fA t~, E?"rltí.f1-!'{rA CO'PIIi 1],.4 ::v: c7v·, ri [P "iJ0t:U11c ,tl--~. 

·Tsc4o"'' Pf ~:t~t1ttJ -:t 1-l-v i\w ct1t;J\A, lrftfA ~lf F{r ué.4( ;fi·' · 

" , I 

à ATA -oe BBt:ttZ!IJJ1fr f_ Ti~'f~~A)Ilt/JTO !)!! L/t.'t1AÇ4tJ,-
/ 

\., A 1"A D t fivtft{} lyO Ct! yrfo b B L/C. ITfiÇ 10· / 

'" 111 CO Mr;qf/10 OfJ IAJ5Ti71!1t1 i/JTO C.u ,li/úê. tt'CRé,· 

' 
P4tS''fl/(;·tJr[/ 1J6 S'é tJitC.O~)· ,· 

p AVJc,o 7J,q PV~UCf/t;&2 no t·: 'rn}4J., i 7}0 Rt=~', )&lfJ Dt? l)f:" /.fLI T fiÇ/t? 

t= )/() B'C[I<fl70 '(ttJ· Cf\ VT/QATí2 · 

" 
c'cw IICM v I 

. / 

Pt.J..D A t/{drc· tJJ\. -wA >' A AJ6 x:o [.L. 7:; 11 )!o!;?- -'TGt-'!vl!f;./2, · 

·,, ., 
·· ........... 

----

Fiscal do Convênio 
Paulo Alessandro Agostini 
Eng2 AgrônomoiCREA.PR: 68.929/D 

SEAB/DEAGRO 

Av. João Bento, n° 1899- Centro. CEP 87.300-030- Campo Mourão- PR. Fone/fax: (44) 3525-1410 



Extrato conta corrente 

- .:o..,ta at 
Agência 2349-3 
Conta corrente 
Período do extrato 

10167-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N 
10/2013 

Lançamenws 

23/09/2013 

30/10/2013 

30/10/2013 

31/10/2013 

Dt. balancet 
Saldo Anterior 

+Transferência on line 

30/10 2349 10546-5 GONZATTI AGROP 

BB CP Admin Clássico 

SALDO 

OBSERVAÇÕES: 

Ingresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil 
em Bras í lia . Acesse circuitobancodobrasi l .com.br 

Centra: de Atendirnen~o BB 
4004 0001 I 0800 729 000: 

Para deficientes auditivos 
0800 729 0088 

Do<. or R 

662.349.000.010.546 87.432,40 o 

30 87.432,40 c 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

0,00 c 

0,00 c 
0,00 c 



~ ~ 
GOVERNO 

Extrato conta corrente 

.onta a• 
Agência 2349-3 
Conta corrente 
Período do extrato 

10167-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N 
09/2013 

07/11/2012 

18/09/201 3 

23/09/2013 

30/09/2013 

Dt. balancete 
Saldo Anterior 

+ Recebimento Fornecedor 

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 

BB CP Admín Clássico 

SALDO 

OBSERVAÇÕES : 

I ngresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil 
e m Bras í lia . Acesse circu i tobancodobrasil.com . br 

Central de Atend i mento BB 
4004 0001 I 0 800 729 0001 
Para de f ic i entes auditivos 

0800 729 0088 

( ocument .... V o R 

650.000 88.000.00 c 

1.200.030 88.000,00 D 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

0,00 c 
88.000,00 c 

0,00 c 
0,00 c 



~ ~ 
Investimentos -Investimentos Fundos - Mensal 

GOVERNO 

2349-3 Agência 
Conta 
Mês/ano referência 

10167-2 P.M.NC PROJETO CALCARIO 
NOVEMBR0/2013 

ob l.F J.\Omm l.I8S&tCo- l.NI"'.JOO l.t"' ~ujiJI, 

31 /10/2013 SALDO ANTERIOR 

21/11/201 3 SALDO ATUAL 

v 

SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES(+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO(+) 
IMPOSTO DE RENDA(-) 
IOF(-) 
RENDIMENTO LÍQUIDO 
SALDO ATUAL = 

Disponível p/ Resg = 
IR Estimado= 
IR complementar= 
IOF estimado = 

Aplicações em ser 

D 

23/09/2013 

v c a 

30. 110.142 

31/10/2013 5,511832613 
21/11/2013 5,533121893 

bl 1aoe 
No mês 0,3862 
No ano 5,1983 
Últimos 12 meses 5,7511 

1.204,65 

1.209,31 

1.204,65 
0,00 
0,00 
4,66 
0,00 
0,00 
4,66 
1.209,31 

1.209,31 
0,00 
0,00 
0,00 

Projeção para 21/11 /2013 - Cota: 5,533121893 

\1 

c Q 

88.000,00 
Q 

218,557850 

218,557850 

16.085,606142 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

218,557850 

218,557850 



"f/i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
~ 

Agência 2349-3 
Conta 10167-2 P.M.NC PROJETO CALCARIO 
Mês/ano referência OUTUBR0/201 3 

oo l...t' Plomm 1...1 ss.co- uiH"vBé '"'~"' OM N 

30/09/2013 SALDO ANTERIOR 
30/10/2013 RESGATE 

Aplicação 23/09/2013 
31/10/2013 SALDO ATUAL 

SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
IMPOSTO DE RENDA (-) 
IOF (-) 
RENDIMENTO LiQUIDO 
SALDO ATUAL = 

30/09/2013 5,477785690 
31/10/2013 5,511832613 

., 1aae 

No mês 0,6215 
No ano 4,7935 
Últimos 12 meses 5,6089 

88.113,50 
87.432,40 

87 .432,40 

1.204,65 

88.113,50 
0,00 
87.432,40 
523,55 
0,00 
0,00 
523,55 
1.204,65 

rp V 
16.085,606142 

15.867,048292 5,510312844 218,557850 
15.867,048292 

218.557850 218,557850 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



f1t. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
~ 

Agência 2349-3 
Conta 10167-2 P.M.NC PROJETO CALCARIO 
Mês/ano referência SETEMBR0/2013 

30/08/2013 SALDO ANTERIOR 0,00 
23/09/2013 APLICAÇÃO 
30/09/201 3 SALDO ATUAL 

SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES(-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
IMPOSTO DE RENDA (-) 
IOF(-) 
RENDIMENTO LÍQUIDO 
SALDO ATUAL = 

a 
30/08/2013 5,448230504 
30/09/2013 5,477785690 

"' ( " aae 

No mês 0,5424 
No ano 4,1462 
Últimos 12 meses 5,4138 

88.000,00 

88.113,50 

0,00 
88.000,00 
0,00 
113,50 
0,00 
0,00 
113,50 
88.113,50 

lor IR 1 J Com V I r IOF Q V lor ot S ld I C 

16.085,606142 5,470729497 16.085,606142 

16.085,606142 16.085,606142 

Transação efetuada com sucesso por: J2827804 VANDIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



- ··- --·--- - ----- r ~ A--
~\)'i"-•"" 1/liJ/! 

~,_, 

I (!'- • '(' 
' ,.. 

.• OS DE OoNZAm AOROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTllA OS PRODIITOSISERVJCOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO I ~1:.., -'0 
LLi y 

-
N·ooo.ooo.q o~ r:t. tL~Ç.;,.Q _____ r-} 

DATA DE ~ECESIMENTO IIDENTIFICAÇAn E ASSINATURA DO RECEBEDOR ~ ~~ SÉRIE: I \ ------ ------ ~ ~ 

DANFE CONTROLE DO FISCO ~ ... _ ..... .:< ';;..-' 
GONZATTI AGROPECUARIA E Documento Auxiliar da Nota 

llll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll REPRESENTACAO COMERCIAL Fiscal Eletrônica 

LTDA O- Entrada GJ l - Salda l CHAVE DE ACESSO l 
4113 1016 5672 5500 0170 5500 1000 0000 1010 0143 0388 

N° 000.000.010 AVENIDA CANTU, SN - SALA - CENTRO, Nova Cantu, PR- Consulta de autenticidade no portal nacional da 
CEP: 87330000- Fone/Fax: 4435271042 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site 

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora 
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AliTORIZAÇÃO DE USO 

VENDA DE MERC. RECEBIDA DE TERC. P/ ENTREGA FUTURA 141130156178339 . 25/10/2013 11:48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL IINSCRJÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJB 
I CNPJ 

9060254777 16.567.255/0001-70 

DESTINA T ÁRIOIREMETENTE 
NOME/RAZÃO S()(lAL I CNPJICPF DATA DA EMJSSÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 77.845.394/0001-03 25110/2013 
ENDt"REÇO BIJAAO/DISTRJTO 

187330-000 
DATA DE ENTRADA/SAlDA 

RUA BAHIA, 85 - SALA CENTRO 
MIJNICIPIO FONEJPAX F~ l iNSCRJÇÀO ESTADUAL HORA DE EmRADNSAIDA 

NovaCantu ~_\, 443527128 1 ""PR ISENTO 
·~·3 i 

·~ 
FATU~ 

'PAGAMENTO À VISTA ... 
CÁLCULO DO IMPOSTO 
BAf>E DE CÁLOJLO DO ICMS I v Al.OR [)Q ICMS I BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST I VALOR DO ICMS ST 

0,00 . 0,00 0,00 
V Al.OR TOTAL DOS PRODUTOS 

0,00 87.432,40 
v Al.OR DO FRETE l v Al.OR DO SEGURO 1 DESCi:>KtQ. I OI.TI1\AS DESPESAS ACESSORJAS I v Al.OR DO IPI 

0,00 0,00 -....... 0,00 l 0,00 l 
VALOR TOTAL DA NOTA 

0,00 87.432,40 

TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL l FRETE POR ÇONT A l CDDIOO ANTT l PLACA DO VEICULO Uf CNPJICPP 

9 - Sem Fn:te 
ENDt::REÇO I MUNICIPIO 

>--· 
__.. 

QUANTI~~Jt.<"'' 
·~~~ 

J ESPÉCIE I MARCA 

DADOS DO PRODUTOiSERVIÇO 

cOOIOO DESCRJÇÃO DO PRODVTOISERVJÇO NCMISH 

15 FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO 
Total aproximado de tributos rederais, estaduajs c 

25102010 

municipais; 10 .535,60 

CÁLCULO ~O ISSQe . 

\O ~' co :t- -0 

\o s u. (o s . .,. 
INSCRJÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

10 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMAç0ES COMPLEMENTARES 

CST CFOP 

051 5922 

SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA PARA ENGREGA FUTURA 
Total aproxi mado de tribut os federa i s, estaduais e municipa 
is: 10.535 ,60 

I NUMERAÇÃO 

UNID. QTil. VU\.UNIT. 

TON 110,0000 794,8400 

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 

RESERVADO AO FISCO 

UF INSCRJÇÁO ESTA DUAL 

I PESO BRIITO I PESO LiQuiDO 

VUt TOTAL BC ICMS VUt ICMS VLR.lPI ALIQ. ALIQ. 
ICMS IPI 

87.432,40 61.202,68 7.344.32 12,00 

V Al.OR DO ISSQN 



.... -~ - .. . + .. "7 ........ . \) y .... -·. , , (/ ' 
-(' A,.,'. 

:JECRETARlA l1E. ESTl\00 OA ~GRICUL TURI\ E 00 ABASTECIMEI'Il O • ~ ~ /0y\ 
l.:.J ;;) ·\) 

CON\i ENION" Oioi•2013 D::cl No fjS > 
PROTOCOLO SIO: 11.81:13 n4·~ o,.'-·~·~~-- ~ r-

p;;r.Tir.t Pr:~ 5EA8 ê MUN!CIPIO DE NOW: CANTU ~---- ----· ··-· 

1-o <{-
v<l Cant'.\ • 

PARANÁ 

CONVENtC N· 0 16/20 13 que celebram o Estado do 
P<"~ranã . por $lta Secretana de Estado da Agncu ltura e 
do A baslectmerllu - SE.J\8 e o MIJniCI[)IO dE: NOV4 
,~ ANTU na r a o fun que especJfica 

O fstarln do Parana nor SIJa SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 
ABASTECIMENTO · SEAB IIISt.:r r l::~ no CNPJIMF ~ob n° 7E . .! 16 95710001 -85 com 
sede nesta captta l na Rua dos F unc•cnc31105, 1.559 a $t!9Uir denomtr J,' SEAB 
neste diU rt:!prescnl ada prlo Stocret;mr r1 1 i\gncultura e do Abctstec1mento 
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, DlaS.IlEtru c~~all o economista n ·,1.1dor do 
RG n' 1 185 513-0 SSP•PR e CPF/MF n" ~~ 1 562.879-20 r.orneado pt;;.IO Decreto 
Estadual nc 006 de 01 de janeiro dt: 20 I I ~ o Municrp1o de NOVA CANTU mscnto 
no CNPJ n° 77 ó4'i 394/()00 1-113 cnm sedt na RL1a Bahra 85 - C t:P. 87 33(}-000 
neste ato representado pelo Cl1ete elo Pode1 ExecutiVO AIRTON ANTONIO 
AGNOLIN portRcJor rlél Ced ula Je I<Jenudad..=- RG n° .1 414 003-9 m~cnto 110 CPI=/MF 
~ob o n" 676 205 159-68 jur..-Jv~-uue destgmulo MUNICIPIO em consonanc1a corno 
con11do no protocolado n'' 11 ti83 .924-.:. devldamente autui i.!JLlo pelo Senhor 
Governador do Estado ~pratocol.:~on n" 11 76~: 973-3) nos termo<> :lo art1go 87 .nctso 
XVIII da Conslltlllcao Estadlldl t= =oe-gumtes drl L~:r E~tadual n·· I;; 60R 2007 c!r:. o 
an1gn 4° § 1 lnC&s.n tV e § ~" 11 0 (1 t:: ~re to E~.tadual n° 6 191i2C' 12. ai11QO 31 do 
Decreto b 9b6r2013. com rundame nto na L~1 E~;tal1u31 n° 9 .917/1092 E na L~ i n° 
8.666/93 c dnrna1s Jispoo;1ç6es aplic,we t~ r1 malc:na rçsolvem cdd;r.:~r o p1e::.en l-:: 
CONVENtO. m~t.:l1ante a~ ... lciu5ul(:l!:> t! conL.lwõt:~ ~eg111nlP.f. 

CLAUSULA PRIMEIRA · DO OBJETO 
Este conven1o lem por ObJeto a pmmo~.ao 1a p10duçJo :: da rmdullvtr.iane 

ag r1 cola rlag propnC:>cil'\d~s ri~ êtQncul!ores fam1lrar-=s do MUNICIPICJ rnedtante a 
aq u IS tçâo e mcorporacao de corret•vos a\d r 1<:ulas em canson ãnctéJ corn a:; di r e tnzes 
tns1tas ao Programa de Apoio ao Maneio e Fertilidade do Solo· 2013 
Paragrafo Primeiro. P .::Ud fin~ le;;h:: convem<~ onstci rr~ -s~ Agncultor Famihar 
aquele que pratica aliVIdades no mero rUJa l a tendenao aos reQUIS ilo:: ~!:ildbdec1doz 
no an: 3 ao Le1 Feder.:J I n 1 I 326.12006 
Parágrafo Segundo. A~ -iihVtdad es as rnt"la~ ~ ser~m alH1~ 1Ja~ =t::. ~lapa~· ou fas::::;:; 
de cxecuçíio. o Plano de Apl lc;Jc; ão dng r. rurgn-; lmanretros o (',ronograma oe 
Desembolso a prev1sao de tnrc•o e 1101 da execuCBo do obJeto sao t!X~hctt a<.las no 
Plano de Trabalho que mtcgra o f>r f!SP.11IP 111s1rumento, aprese-ntado pelo 
MUNICiPIU e aprovado J.:n;la St: ~s lfl depandenlemente Jd ~ .Jd tr<:lnSCII~O 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 
Para a consecução Jo conS.IÇlnado na Clausulct Pnrne~ra comp~t~ 

1-À SEAS 
a) Repass21r à conl:) do MUniCif.'tO o~ recurs()S orçamentarto!> e 

fmanceuos ~n1 eSIIIICJ uuse1vànc'a l..Urn o Cronogr11111i:t de 
Desembcdsl CQ ns.Lant~ no Plano de Trabalho destl! Co,wêmo: 

b) Analisar t= oJpruví::lr <'~ Rt! ldhmos de 6.t1 JH.Jcldt!::: e a p1e:;lcH,:~o Li ·~ 
contas dos rec11rsos lln"nC'e tros transfendos ao Mun,ctptn / 

c) Gt:!<l enc1a1 acon 1panrmr ~upervts tonar e f1scal1zar a reallz<;Jção do J 
1 

ob1e to consüJnle r.s t~bP.I F. r' lriP no Pl<:~nn dr- Tr~bnlhc. , "\lCUI::lntr 

/ 
1 X 



PARANÁ 

Sf.CR E'T.l.RLA !l ESl4DO OA ~G~lCUt:fURA E DOA- Sl:. •. cNT 

CCNVEN!O 01tinv1 ~ 
PROlOCOLO. :..ID 11 883 9Z<í·2 

PAR"tlCtflES se .<:.e E MUt.lCIPIO OE 'OVA C,t..NTU 

tflspuçóes e oxpuJ1c;.Ju de Relatu rros tJ 1nt.lo-se cu~ncm ao Mlmtcipio 
rin respecliva ntunr. '' 

di Emr1t1 o TEmno de Cump11m~::11lo do::; ObJetrvos. em hnvcndo a 
ti~fação do obJ 10 conven aao. 

c) Puullca r llt' Dtu11o Oficr:JI oo Estndo o extrato do p , nt-
ms.trun·.;:mo em pr zo nao cxcedent 

'"""'ÍJhl 1 n ~ nc'·" cvcntunls achuvos 
15 (qurnz:::) d1 s de sua 

I) Encamtnnar a P' estnçao de contas e re::.p~.::Cltvo oroce ... so na rorma 
c prazo l txados dl1 lnst1uçào l'Jom1at1va do Tribunal de Con1as do 
Eslado do Pc!l oHii:t- TCEJPR par<~ ê!precr, ç. o, 

{1 ,1 In formar o TCE/PR SC'bre QualQuer lle 1B raude ou •rreçulanda,ies na 
exec;uç.~c do convénro 

h) lnstauiar t:-m p 40 n o excedente a 30 (tnnt3) d1as Tomada d~ 
Conta:: E';pee1al nf: h pórese < ~o IAU ICIPIO detx3r de cumpnr o 
ohJt:: r; cun :enmdo ou d•=txar de prestat contas da ph çao e 
nornrr rstrac~o do montonte repass~ t cJ o 

r) Ma11ler :.~lucJii •. ctdd· '''' Srs lema l r ll~gr,'tCIO de Tr,m~ ferêncms (Sln a 
pnnir da publtt(t~ão do extrato des1e rnstrumento o cadas tro com o 
rog rr.tro do r-1 ge~ror tc.s) e do servruor encarrey do peia 
tSCt1ll.:ação do ajus1 • 
otlflc""!l:r o Munlclplt) pí1 a Que proceda à apre entaçt\o da 

prestação dt: contos doE re(~rsos , ph dos q_:md n o houv r 
~Ido apr~o;.:-ntada no pra.:o l.;:gal ou quando con;;;tat l a a ma 
ctJJit~ÇàO do!;;. rt!cur~o;) JJUhhoo~ ObJ_lo cJo transf~::1~nc1a volunt na 
anstaurando, • m C<~SO oe omrssao . n n v1do Tomaoa de Contas 
Espect;:JI 

!\} C~.:• rnuPtC.~' c · pr ssamente ..,o Mtmtctpio .::obre qu31SQUel 

rro:>gulr~n ·1~ ,~ ét""r.or rentes do uso dos r-·r.ursos relativos a este 
Cort 'i:ntO ou ou1ms oondenctas de ordem l cruC'3 , ~u .. p nd ndo a 
libel'3: 3~ ~-~ recursos pelo prazo ~tabcl-odo põ.ra o san mento 
ou J e:,e 1I~Ç4:lO de JU:..hfiC31~ ... ~ qu nt'Jo podma ser sup r or t1 20 
(vtnt~ 1 a~ prc•rrogtwt:l poí tgual penado 

I) No h1porese de n •. 11 Oll lldo o siltrsbç!io <"Jas ncndt!nc1as de quB tmta 
, altnea preC(:(lunte c purêlt ~ven1tJa1c danos e comumcar o falo ao 
Mttnrrtpto flillcJ quP promovél o 1es~mrcul10nto rlo valor ap11rndo sob 
pt"•ra de tmer.lhlla IIIStaurBçao de Tomada d~; Corn?.s Espe~,;tal 

m) Ou ré'is CJe ordem especrfi~c: corlstantes no Plano dê Trab lho 
Parágrafo (mico O Orgão de Con:rol " lnt:::rno da SEAB no :::x~rctCtO dos d v ~res 
de acCimpanhamento e ti::.cah:l".c · o a Qualquer t~>rnpo pod~ra emrttr rt:llatóno 
circunstancti.ldu t;Obie a ~xaculiâo do oiJJelo da trP.nsf~r meta. d corr~::ndo o htsl6n .o 
o o acol'ltpnntt rrlentr... da c .:ecu, o , eventu<'~ ís u p 11 O s e m- diuaoc , n a do 
momfestam..h..-::.\.: conc.hJs ivarnenlt.: .,uLtl"" a regulm•Oad du ~pllcaçãa do 1 cur o 
consoanle obwuvos metas C'lbs·~rv.HKt 1 das norrno5 togars € clausulas avençacJas. 
qualrdadc do s~: rv1ço ex~culm.lo u .1valtdC,:dO cl rt5 rllela. ~ Jos rcsull los 
eslabete.;t(JO • medrante comr>, r nvo unalll' ~· :re llu çllo êi ·.=- · r~ po tenores 
à ce:et. d iO do Tctmtl 

I - Ao MUNICÍPIO 
) E.n:·cutar as .Jçôes frxaua.:. nu Plano de fr:abslhc ~b .. 1~ desto 

.. s / 



PARANÁ 

SECRI?TARIA nr: F.STAOO DA AGRICULTURA E 00 ABASTECIMENTO. S 

CONVÉNIO N ' 01Gi201l 
PROTOCOLO SID: 11.883,924-:! 

• ·- \oi&.: • .. 1-'AHliCIPl:':,. ~t::Al:i l:' MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Convento de acordo com o qut: rege a Let Es.tacJual n 11 15 60812007 ~ 
na L e n" R nfil1t!1~ . ohc:;ervanrln ngoro~~mcnte as metas. et3pas. 
cronogramas E ;;;strategtas de açao constantes do Plano de Tt abalho, 

I)) Permitir o nr.esso t1R sr AR <'lOS \JI)CUrnento~ raferente 9 aqUISIÇãO dos 
t.orreltvos , Jesde o proct:sso Je aquistção. bem corno no dtld3nn:nto 
momtoram~nto t- na avaliação dos resu ltados e dos ObJeltvos; 

CJ M;:mter atu.Jitndll a escJttur<Jçao contabtl esoectiíc;:t dos mos e fatos 
referentes a ,execuçao deste Convênio. para fin~ dt: ftscahzacão, 
acomptlnhnrnento e ;1Vé'Jiiaçào elos resultrtdos omldos: • 

d 'J Uttl.tz.ar os recursos alocados pela SEAB para a plena execuç.ao do 
obJeto descttto nél C l~usuta Pmne11 êl em conformidade com os prazos 
c..vm,;grtdJo~ neste aJu5ltt, 

e) ,1nd1car e"<pressamente o servtdor responsavel pela gestao das açoes 
oe suo cornpetencm 

f) D tsponibí llzar um lecn tco de nivel mt::dio ou superror para acompanhar 
tono os pror.r:rl1mentos desdi! a élClUIStç.Aol ltcl!aÇÂO até a entrega e 
dlstnbutcao dos corret1vos nas p10pnedades dos agncultores. 

q) Informar t~ SEAB n" fato~ ou crrcunstãnc1a<:. que dificultem ou 
int~rtump<m 1 a r eahzaçao elo OUJt!lD, 

h 1 Prestar contas a SEAB acerca dc1 adequada utlltzaçao dos recursos 
repassacJo5 corno tr:unbem du Tttbunal de Contas do Estado do 
Parana . ::m conformtdade as detE-rminaçõe::. da Resolução nc 28/2011 
0 11 o lf'"(to legrtl que a substituir r.om observ.mr.ta do pra7.o e na forma 

estabelecida 
1) Manter os recursos en1 C•':>nta espectfi,_a em lnstt!Utçê"io Fmance•ra 

Oficial ~emJo lllt u~ Siildo~ . ~r,qudrtlo ndo Jllhtd Jos, clev~rc.o ~~ 
aplicados em caoerr>etas de poup,'lnç.a se a pr~:::,nsão de seu uso for 
IQUiJI OU SUpeiJOI a Ulll mes OU 8111 IUndO óe 3pltC3~~0 1Ín3r1Cetra de 
cuno praLo ou operaçao Je mercado abErto lastreaclo ~rn 1itlllos de 
dlvtrfa r uhllca, <tunndo i1 uttlt2'3Ç«ío nos m·~smos venficar-se em nm7.os 
menores que urn mes: 

I) Responsahil1zar-se reln pessr ~~ emore}::JdO na execução dos 
trabalhos, comprt=t:;ntlldos r.as attvtdéldes :msistentes na 
implementação do ohjeto deslt?' :onvên1o, extmtnjf) a SEA8 de 
qualquer vtnculo empregatlcto 

ki Selectonar os agncultor.~s famlilar..::s. a serem IJenr.:f'itlados. ate:ntando· 
st dCJ::. nter1os hknicos Jefintllos. 

ll Vtabtltz.ar o local para(' estoque do corrttivo, quando nec~::ssano : 

n1) VtabtliLat o ttiH1SpOtl8 do COI1t3!1VO do local de estoque 110 MUNICIPIO 
as propnedades dos aqncultores beneficiados: 

n) Vrabthzar dS andlt:=.t!s Ut:! ::,ulv pdrcs os prooulor~s 
o) Vtabthzar a d1stnbtw;ao e mcorporacão do corretivo nas proprh:dades. 
pl Assegura• a asst::>lencta lecntca aos uenefiCié!riOS quanto B correta 

dtslribUtçao e mcot por-"'ção do corretivo no solo, 
q) Obter dos aqricu llorel:> bendk:tártu~ documento que <:~ti:!::.\~ o tlevtuo 

recebtmento do corretivo e sua rncorporação no solo . / 
q Não repossa1 cedet ou lrande111 a lerceu os a execuçao do obJeto ao 

pr2senle convento 



SECREiARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E. DO l\Bl\STECIMENTO . S 

CONVÊNIO N" 016f2013 
PARA NA PROTOCOLO SIO: 11 l.ltiJ .n-1-2 

PARTICIPES· SrAR E MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

s) lnshluu uma Un1dad2 GE:stora de Tran::;fa1€mcias {UGT) pma controlar a 
aplicação dos recursos deste conven1o. controlar a movimentação 
íinance1ra dos recurso~ t1 ansfemJos e nrenr ns dc~resas pertinentes a 
execução do ato de lransferéflci3 

tI Mdn(dr t..addslr o a t u~iltz.ado JUnto no TCEIPR do{s} gestor(es} e 
serv1dones} encarregados da f1scalr.:::acão do ato de transreréncta . 
mcrus1ve dos ~ntcgmntes da UGT, 

u) P1ese-var todos os documentos oflg1na1s rt:!lacu.mados ao presente 
convênio ern lor:al seguro e em bom estado oe conservaçao 
mantenao-os a d 1spos1cao do TCEIPR ~01 um prazo de 1 o (dez} anos 
cont:Jdos do encemtmento do processo de prestação de conlas, nos 
lt!ffllO~ lo art. 3~8 tlo rt:ym1ento 1nt~rnc r1n r-:=IPR 

v) Arcar com o pagamento df: tOi.la e oualquer de~pesa excedetlle aos 
recursos hnnncc:tros lr~n~fcmios nela SEAB. 

w) Nas h1pot~s~c.. dt d•s~o-ensa 011 inex1yibll•d:~i.J~ de hc1tação prevtstos no 
::tr1t!J05 ,_. ,'1 14 rJa Le• Estadual n" 15 60312007 . devera se1 atentado o 
disposto no paragrafo 2 . du an 35 ua aludtdn Lei, 

x) Proptc1ar a SEAB todos os meios ~ condiçoes. nece~::.~n..)S ao contro le. 
supt:!fVISãc t acompanhamento mr IIISLV4- rermllíndo-lt1e m~peçàt:s m 
loco fornecendo as 1ntorrnat;ões e documentos relacionados com iJ 

execuc<:~o do objelo deste tnstrum!"nto , <;empre que solicitado, 
y 1 Sohcita1 a prorrogação do prazo par~ ~xecuçâo do oi.Jjeto conv~niddo 

mc:;dlante Termo \r1~t~~o o r.om observnnr.1a do contao na Cláusula 
Dectma e com a apresentação das razoes que Jusufiquern a lllt::xecuçao 
do obJelo no prazo ajustarto 

z) Outras Je úrdern e~~'t:cifl(!<l:;., Ct.HH;Iontt:!S no Plano de: Tmhntho 
apresentado a SE.t\B 

Paragra fo unico A e.<t!CliÇJU J,.lelu MUIIICIPIO das illlVldades decorrentes destP. 
conven to , mediante emprego a qualquer titulo e reg1me de rrao-de -obra autonoma. 
naC' transfere de L.m <:3 outrt. parlt.:lpt âS olmgações 1rab~lh1stas prev1dencinriets ou 
ftsca1s tampouco constltut forma de assoc1açao. temporar1a ou permanente 
mdepe'ldentemen;e ao local de cxecuç3o das at1v1dndes. cada qual assum1ndo e 
res~ untlendc, pçlos ~nca r9os teg.us comratuats e trabalhista~ l18corr2ntes d~ 
real1zaçao do obwto desle rnstnrrrh'Jnlo em rP.Inçfln AC'l!'i seus hrncionarios. nAo 
subs•si.J11do responsabil idade solldana 
111- Responsab ilidades comuns 
a l As responsabilidade~ do:, p;nlidpt:!~ -;,á o l1rnitadas e.<du;:.lvamt::nk. as obngaçõc::~ 
conlraldas durante o presente ;JjUste cada qual assummtJo e res(Jurtdl:!lldo pelos en

cargos tega1s. contralUats e trabalt1lstas dl~oorrt..nt4 ~ o., realização do objeto deste 
trH:>IHunenlo ~m relaçac aos seus serv1dores. não havendo respnnsabilaoade solida -

na, 
b) As enMades par11c1pes ~~labelt=ct=m que as Jeso~:::sas <.Je cuslt::io no desenvolvi -

mento das at1v tdade~ c;~o c.t~ responsabthd~Je ue cadd entidade, não cabendo res 

sarcimento a que t1tulo for de uma part~"' nu1ra na rPalrzação llo objdo. 
c) As l:::'ni!J ades participes assun1em o cornprom1sS<.l ci<>. promover a divulgacao cJo 
1rabalho realiLado em parcena durant~? a V1genc1a do presente termo conr.cdendo o:. 

(/ 



dev1dos cr _dito. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO E DO ACOMPANHAMENTO 
A t:~cahz .. -ao e a suoe;1ass·: do OJU!lte- semo trl~trumentnhz das meda nt o~ 

se-gumtes documentos 
a) T~::rrno de Aoompranham~nto c: F•:::cah:r çao emHado na OCDS o da 

venguaç~ •J In foco da alilonrlé td compe!entt) r.onst~renrn oe relatóno 
porrnenori?.nclo no qunl ser dú ~nota<los s ocorr1.1n~ms e os 1 sull do~ c.Je qu !quer 
vtmficação sobre as allvtdade< de_envolvid:as como embém a condições m que 

_ Encontr a c cuçao do ObJeto O referado Termo scra expedido no mm1mo uma 
vez ao mê"" ou sempre Que houver mh.::rvenção co servtdor fi cal com t nte 
consoante av:Jhat;c'\o técntCél ou dct~rmmoçao de automiad~ ::.upe11oa 

b) C~r ltfl~do de Cornr)ctt ll>tltd d Flstco-Fmonoetra. ernlltdo na htpót se de 
n o ter sado conduldo o obJt:lo e""pec1frc~ndo n proporção d eJCecuçilo e de 
IOClíectJÇOO do Obj~lo 

c) Cemftcado de Cu r 1pnm~nto o o Obiê:Uvo - p~lo qu 1 SEr.B certifiCara 
moltvadilmentt. o curnpiiiU!!Illo du OlJJelo da patcena nos uno!: DJUSt diJ.,. 
expedtdo quu11do constotuda a efetlvoçao d modo ~stnv . I rotm 110, com 
lth::nllflcado4;; resuttadns pmcebtrtos c verifiCéiVt;:lS do .. tíngun nto do tnt •resse 
público 
P ragrafn Pr•molro. Do Gestor do Convónio pela SEAB 
JOAO RICARDO BARBOSA RISSARDO, RG nl) 3.·•60.6874, CPF n° 270.600.552· 
15 por pane (la SEAB. c:,), 1 1Psoun5 wel p=lo gt::renctall t'lllo acompanl\ me11to 
ú~ 5 açõc~ l>rOvt l3s · oont ·é .. .Jm a ftscahz o da pl ,.. ç o dos r cursos 
repas~ados. mediante 1nsp ções e emrssao de r latónos cnmpeltndo-lhe o final 
atestar a rnnhzaçao satastatcn:1 ue St::U ObJ:.t-:> no lermos da Resolução 2812011 e 
Instrução Normativa 6112011 do TCE·PR 
Parãgrafo Segundo. Do Fiscal do Convünio pola SEAB 
PAULO ALESSANORO AGOSTINI, RG n° 6.399.80G·O, CPF n° 943.876.309-0G por 
Pc rt • da SF..AB, era re ponsavel p In ftr-cah.:a o da açõts pr vts com hndo
lh • ao final testar a ruethz o -:;u atona d E- seu ob}eto. nos t rmos da Resoluçao 
2812011 e lnstru':".áC' NormntrvA R1 .... r 11 cio fCE PR 
Parágrafo Tcrco1ro. Do Goslor do Convõnio pulo Munictplo 
ADRIANO JOSE JASKIW, RG nl 5 029.602-4, CPF na 906.253.749-91 por péirle do 
Muf'IC p . seni rcs~~ r · ,.el pda gestto do conv nto nos t::rmos da Resolução n• 
28r2011 e Instrução nor·nat1va n· 61/2011 ao TCF.IPR au texto l~g31 qu vmr :1 

SlJbSltlUI-IaS 

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS 
~ ~ecur~;o ftnanot!tro a ser re,_J. ~ 1 10 pela SEA'B corre por conta da dotação 

orçamentárl 6502 206010~4 257 Pollllcd d Apoio nettltur F ml r 
nC\ture7a de despt!~a 334041 01 . Contr1bwções Mun•cfplos Fonte 100 - Ordan no 
Não Vmculado l"mpenhndn Prn 14106/ 13 soh nr• 65000000300753·1 

CLAUSULA QUINTA - DO REPASSE FINANCEJRO I 
t.. C:.EA8 r~pa~~;;! o './ .... : tCIPIO o V31or total de RS 88 000 OO(o t nt e oito 

11111 rea•sl. em un•c• poli cela, por oCllSiâo da pubhcaçllo do extmto deste ajuste / 

< • • ~J ~ 
(l 



ECRET.\RIA OE ESTADO OA AGRIC\JLlUR.A e 00 ASAS TE~IM.EfofTO S 

CONV NIO N" U161ZOU 
PROTOCOLO SIO 11 88l 2~·:' 

f'AEllciPt.- EAB ~ \U :CIFJO De tOVA CAN'TU 

Paragrafo Pnmei ro. ; efetiva hberaÇc'\o oo recur~o tmanoeuo :_ta condtcton da a 
aprt.:sr>ntaÇr\0 pelo MUNICiPIO uos seglllnt~::s dCJCtunentos e certtdO tualrzadas e 
\ligenl·.,;_. 

I CeniO o Neglltlva oe DdJilo Estadual~. 
11 Cerlttltlo Negallv · eta\ aos Trlbut.:.s Fetlcrat:; e Dtvtda Atrva d Unt o. 
111 Cenldêo NeonttvtJ de D IHtos 1.-lrHtva a ContnllutçOes Pr v1denc1 ria e 

Tercetros 
IV Cen·d~ o de Regulanaad de S11u ção (CRS) JUnto o fG T S 
V Cenm.10 Negtthva de Debltos Traballttstas 
VI Cert1Cl o LlberAtOran ao Trthunat de Contns ele .. E$lado do Parana 
/11 Ce ·• ' • e-galiVu para Tran.:;f.: nc.1as Volumãr a_ (LRF) 

Paréigrafo SP.gundo. O montant -~r · snclo p . -EAB deverá & r deposrtac!o em 
cantil rorrt"'nh, espêct1tL:cl d~ lnstttutçtJo 1-man<.\'lltJ OfictaJ vmculada ao presente 
CuiiVuii•O 

Paragrafo Terceiro. A rnovun ... nt çao d· conta bancana aar e-a exdustvament_ ao 
at ndtmdnto lia despesas decorrentes da r~ahzaç.ão do obJP.!íi prooessoc por 
mero de orden:; de pngamontD pmu contas COtTenl s tios rornccedote ou 
contrntados OLt na evtlnlL.altdad de náo po.::..:.ulrem por m lo dr; ch LJes nomtnats 
ou outro me1o fl dL I "' cornprovaçlto do dcstrnntfmo do recurso financeno 
Pan1grafo Quarto. us t ~t t dt lll';lllos do ap11caç. o financeira em cndem ta de 
poupança de L slltl.t~tlo r-mancntrn Oftctal caso n previs o d., ;.:::u u o for 1 u I ou 
superior ;; um mês ou •m fundo de aph o fm nc.;src d"" curto prazo ou operação 
de mcr'Cado ab.- 1c la ·.Jt ree~da em titulas da dtvtda publtca , t,;a:.;o a ultlr? ção venfrcar
se em prazo menor que um mês. tiP.ver 10 ~e• desttrludos à raaltzêlÇ(IO do ot•jdo 
P~ragrafo Qui~tto. ~ montante finant ro r~pa do nAo pode ;;; r aumentado 
~dt .. •o quando houvt:r mphrtçAo do objeto capaz d JUStrli ·fo form ltzada m dtante 
adtt1vo e r.nnritc:!onaoa a apresentaçao e prevm aprovaç. 10 d!ê! dct lltado proJeto 
<ll.itCIUI1al 3 comprovaclta da e)CeCUÇc')o dor. etnpas ni'3110l s 

CLAUSULA SEXTA- DA PRESTAÇÃO OE CONTAS 
A Prcstaçao no Contos cJus recUJsos ptovenJentes deste ConvOnto será 

composta pclt •. gumt..:s documento (; · m prejui;-o d= outros :.ntnndtdo -

neOr.:osanú pe ci SE""~B 
a) Rellltono du •xl!cuçao Hstco-financetra 
b) RetatOitO de }(ecuç!lo rio ri:'certa e ô~.::::..uus::t . 

c) R,eJa16no dos pagctrnento~ efetuados. 
d) Retaçao dos produto~ aoqumdos com rt:curso~ dos conv n o 
e) Coom do exitlllo Ui:l <.:O tlla bancana especiltca. 
f) Parecer luncJrco quando co l;mçnmenlo do edtlal de hCJtaçào. 
g) ::~ublrca~o do .. wbo d ltct:a o, ocorr u o procedunento. 
h} Copl[j da A'!t.~ de Julgam nto da hcatação 
1) PéHd~er jundtr.rJ díJ homulogaçllo do certomc . 
j) Cópta dl.l desp •CllO djud1Cc1't6rio e ltamotogatonc de llcttaçoes reahz d.a-

ou jut.tí~1ca tJ\taS P· rn ~ua dt ptn~a ou In tytblhrlnde com o rt:spectrvo 
embasamento legal, quando s tr tar de contra taç o dtrcta ndmtltda por lei, • 
Pnr:iyrafo pnmeiro Os oart tatpes devetao atr>nt;:~r no chspc;sto n Resoluçllo n 
2812011 (art 25 ~ ~t: utntc:s) e lns:ruçAo I !ormattva n 61/20.,1 (an 18 e se umtes) / 

1/ 



PARANÁ 

.SECRETARIA Ot; ESTJ\00 fJA AGRICUL lll~A E 110 .-a;.sn::CIMt:r TO

CONV~ ,ai.) N 01 . 013 
PROTOCOt.O SID 11 88" 24-2 

PARTICWt: · SE.AS E 4lW C "'10 DE NOVA CANi\J 

amhos do 1 nbun~l d~ Contas do Estado do ::>~ran mclusl quanto ao prazo final 
pd ~ l j:l cScn t Ç.;C 1 I CO'l ' r\. 

Parnoraro ~ogundo As aespesas se1. o demonstrados medmnt 
r.sc...lt ou equrvtJ ientt:" dPver •h) as !nturn~ recibos nelas fh.car::. t: QU 
aocumenlos compr b tónos ~er ,~mtt•dos r=m nom do Mumdpto e 
id~nllhcado=> corn r·?fer nem elO ' rluln c .10 nt1mero do Conv ruo 

no~ttmento .. 
1squ r outros 

evld mem~ 

CLÁUSULA SETIMA DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E DA 
OBRIGATORIEDADE DE SUA APRESENTAÇÃO 

Os comprovantes ongmnrs nas de~pese:•s f, •rfJo mnnltons em orqlllvo em I.Joa 
oró~m. com observ.Jnr.ta Jo con::.tgnado no par gr 110 un•co do an 2D, oa In truçáo 
Nonnaltvó n" 61/2011 do TC E/PR no p~ópno local .-rn u for-=m contabtl ;ados 
d.spo!)u;:ao do_ órgêo~ aa: C",..,..,trol E n ·nr € lnt rno ~ero prazo d~ 10 (dez) anos 
conrnclos dn afJ r uvaçt~o Jas conta~ do gestor d~ SEA.B. 1 do Tnhunal ele Corun do 
ParJná "ett.. c nte ao e~ '"'IC • m 1 "' r, n indu da<; as contas 
Par~or<1fo único O c Pr t.l:: gu rda c conse1v" o d~ ~u • Haia o c put n o tme 
o t.lUNI« IPIO do d•:ver oe mse11r regularm~nre nn S1smma lntcgraoo d 
Translerencms - SIT l!> tnforln,Jçõ~s ooclllnenlos r lactanat.los ao pre nt:: 
Convcll.v _amo tamb m .,quele :;XIQiiO la R:; -oluç: o n• 28/2011 - TCFJPR 

CLAlJSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO E VIGENCIA 
A vr_;;cncm de~t convr\nro ser;:; de I {I i za1to; mcse., com tnlcto na data da 

publlc-t~o ;to ex!r;oto na lmpr nsa Oflet-1 Est du I podendo s.cr prorrog da a 
cnt.jnc dos p liiCipes, rnedrante srJhc;naçêo por escruo no MUNICIPIO em prnzo não 
mft.mor a 60(sossont:1) dias ante~ de sou túrmlnli 

CLAUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISAO 
Esh:: âJUSte poaera s~r oenunc mclo, fonm~lmf?nlt3 a QlllliQlPr temrlo F

resctniJidO dE" pleno d1re1t0 mdcn~ndcnt::m :-2nle de lnlerpdaçlio JUdiei I ou 
e~tr Jt r11· dl par c~;.JeS t:IIO da.;. normas precontz rlas na legt~lnÇê: o v gente. por 
•nt:ll r;: .Jcãc :te Qucusquer o e su s clausllias ou Goncftçôes nu pela superven• nem dE 
no• nm legal 011 dL~ fili o que u turne llld l~r r a l uu lomralmente lncxequtvel, ~~m 
quu squ~r .Jnus auvmdos de~'a r dtd0 •mpingindo ao pantCfpes af 
re:.pon~ab B e - rlrlS obngaç:ões onundas Jc t r ttZO que esteve v gente 
Pnr;lgr;Jfo unrco ,..ons!ltlll mouvo pma re~ctsci~ ct cst~ ConvêniO mc:xecuç. o das 
clausulas. ftrn ,_d 3s ern ospec101 quanclo CO'I;;:.l il.Jda~ .. _ egUintb tlu çoe.s 

:.4 L•lll.:.l..,d ... J(l rtcur O'"'- em de_ coroa com o Plano d~ Trabalho. 
b} Cor t l·<=~ ::-aCI 1• ~· 1 Jor tempo ·~c f:JJ~rfl Ot: ou rncore~ao cie mform çao 

ern qualqum docunmuto apresen tado ou de lrre<tulandadeE rle n rur ;a omv no 
deCOJr~r da h • ~hz.3çltO o. aud torm ncCl , 1ra 

"') ...,_,~;Oncta ú;; Prt:s\a .,o de Cont s Fm I no p zo legal ou ele Frestaçõe .. 
dt: Contas P rcaa1s, qur rldo ~ohr.u;,ua p .lo MunrCIPIO 

d ) 1 v c Hncé:lt,: 1u de qualquer c•rcunstâuclfl qUI? en~e1e 11 1115laur o de 
tom da de contas esp ctat.5 

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇOES 
Este mscrumemo em decon~nr1.1 de Jll~te5 cnnvcnc1ortndos enlre os • 

paruq:,as 1 a sua 'c~ ~·-·nda pon m ser aller~Jdo ou aditado por propo ta da SEAB o/ 

7 

• l) - I 



PAR ANA 

;)ECRElARIA OE E"TAOO OA AGRtCULTURA E OOABASTECfMENTO 

CONVENtO N" U IG/'2013 
PROTOCOLO: Sll). 11 &83 92A·2 

Pt.RTICII'li!i SEAS E MU~IICiPIO OE NOVA CANTU 

do MUt-HCIPIO d~vtu::mL•nt~ JUSIItac ua, cDmprot~ando o fi 1 cumpnmon1o das 
olmgCIÇÕt:s c::;tauelecida" n~sl lnslrurnonlo t:: fiO l~g tsla o mdtcada em seu 
pr· âmbulo. mochante so llctl •çilo pot esc;nlo do MUNICÍPIO em pm ... o não tnferaor a 
601scssonta) d1as antes de seu término 
Pamgrafo lmir.o. Os acttt tmenlos ou Iterações no prce~ent m_ttum.::>nto r 
lonndl Zd J _ por meto de li rmos Adlllvoe. s~quencaalm nte numerndos adrn tmdo· 
5e Temv·~~ Jr> Aooo;tlamcnto nus se JLttllles hlpllteses 

I - zubsltiJtcao do:, agentes puiJhcos. tmegrantes do quadro de pcs ,oal 
ef trvo da SEAR r 1 do MUNICIPIO k~pon · avt... s pelo comp.;1nham nlo e 
fiscallzaç.ao da e t; cuçao do pres::ontt: corw nto 

11 - stmpl~s uli~raçao 11a indtCnÇé o dos fecursos orcamen no::c ou d1caonats 
ct~srcadoms du suuven o oconõn•IC c 

111 - Simples altd3Ç o de Plann de Trabalho que n;io unphquc modlficaÇCJo 
das condtçõ s cons1gnat1as no orópno mstrumento de convento 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OA AVAUAÇAO DOS RESULTADOS 
o~ r ~:;: .:.. ulta cj o:; alii•Y'do~ corn , execuçao elo ObJeto conven1BOO dever o ser 

analisados pelo Chefe c1n Nucleo Ro!Jional de CAMPO MOURAO a quem cornpehrá 
a cmtssão de relu tó110~ ·~a 't.xpeth o do termo oe cumpnn ento d. ob;euvos mate 
60 (ssss ... ntc ) d1a~ ~pôs o :!nCEn rnento da attvidades do justc r.om a 
consequcntc remessa c! S•:Jde da S:::AB 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO FORO 
O~ .• anlctpes elegem o :oro d Cornarca CJa Rr_glêo Me ropolitana de Cunttbe 

Parana. para soluça.J d- qualquer peudênaa mm resolvida por mtgavel consenso 
r~luc1onaún r~::ah;:3ctio do ~OJelo renuncmndo a Qualqu r outro. por rna1s 
pllvtlt:giado QUt..! "ela 

E . pam a fia mt:u.a t! valltfâdc do acordado. I vram o prescrHe lnstrum nto de 
Converuo. o qual hoo e conclutC.J conforme r: firmado pelo" seus re:tH sentantec; 
legats. em (Ir s) vaas C'l rgual bur ~ formá 

Cunltl.m. 05 de Julho d 2013 

~ (t{ 
'-' RBERTO A! AC ~n~~~=-

Soo,.<.l<iol ET•• 
TESTEMUNHA 51 

IO~Q lllcAI L>U UAR,(':, ~ISSAI<O: NUI O ALES . Atli)RQ AL' OS lltll 

~<:?· .- IJ4~ 81"6 309 06 

GfAA 

'• 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, n° 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 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n° 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 017/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: GONZATTI AGROPECUÁRIA E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
CNPJ. 16.567.255/0001-70 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 110 (cento e dez) Toneladas de 
Fósforo (Fosfato Natural). 

· vALOR: R$-87.432,40 (Oitenta e Sete Mil, 

- Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta 
Centavos). 

ASSINATURA: 22 de Outubro de 2.013. 
VIGÊNCIA: 31/Dezembro/2013. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 038/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA, com sede na Avenida Cantu, s/n°, Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o n° 16.567.255/0001-70. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 038/2013 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 017/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de 110 (cento e dez) 
Toneladas de Fósforo (Fosfato Natural) para correção de solo, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima 
descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indic'ar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou 
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DO VALOR 

MUNICIPIO DE NOVA CAN > , __ $-----Q:· 
Estado do Paraná ~va can"\.'-', 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 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 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-87.432,40 (Oitenta e Sete Mi l, Quatrocentos e 
Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial somente 
poderá ser alterado mediante justificativa devidamente aceita pela Contratante. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro/2013, a partir desta 
data, podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 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 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

TESTEMUNHAS: 

· . . . . . . 

- \~ / 
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MUNICIPIO DE NOVA CANtu·_~.---~~= · 
Estado do Paraná Vo11:l c~"''v 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 038/2013 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA, com sede na Avenida Cantu, s/no, Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o n° 16.567.255/0001-70. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 038/2013 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 017/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de 110 (cento e dez) 
Toneladas de Fósforo (Fosfato Natural) para correção de solo, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima 
descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN fu·~--~--~~~ 
Estado do Paraná ~iva can':-'-

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

DO VALOR 

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-87 .432,40 (Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e 
Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial somente 
poderá ser alterado mediante justificativa devidamente aceita pela Contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro/ 2013, a partir desta 
data, podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 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@iq.com.br 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. · _ --:l_ / 

· Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Outubro Vi 
fii?Jr~~Jd ~NZ~~REPR. COM. LTDA 

Contratante Contratado 

TEST~MUNHAS: 

• ' ' I ' 



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

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

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

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° 038/2013 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 017/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO - ITEM UNICO" 
Empresa: GONZATTI AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.567.255/0001-70, no Valor de R$-87.432,40 
(Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos). 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Outubro de 2.013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-l 096 (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, 

· _ p~derâ o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 038/2013, Edital de Pregão, na forma presencial n° 017/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 21 de 

Outubro de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

I " 
Nova Cantu, Paraná, 22 de Outubro de 2.013. 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova ÇãciW-----~ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 .-:.0 ~- .• :c..·· 

v Y' CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-136 <7 Cant\J • 
E·mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 03 8/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 017/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:: 

LOTE N° OI (ÚNICO)- ITEM UNICO 

Item Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
n• 

01 Aquisição de 110 GONZATTI AGROPECUARIA E Proposta preços: 
Toneladas de Fósforo REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA R$·87.432,40 (Oitenta 
(Fosfato Natural). CNPJ 16.567.255/0001-70 e Sete Mil, 

Quatrocentos e Trinta e 
Dois Reais e Quarenta 

Centavos) 

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, 21 de Outubro de 2.013. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantuf----R--· 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 °va Ca:"'(\} .« 

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 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 038/2013 

PREGÃO, na forma presencial n° 017/2013 

Às 09:00 hs (nove) do dia 21 de Outubro de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 11 O 
Toneladas de Fósforo (Fosfato Natural) para correção de solo, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL L TOA 
CNPJ 16.567.255/0001 -70 

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 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
GONZATTI AGROPECUÁRIA E Lote Único - item único no valor R$-
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 87.432,40 (Oitenta e Sete Mil, 
LTDA Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e 
CNPJ 16.567.255/0001-70 Quarenta Centavos). 

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$-87.432,40 (Oitenta e Sete Mil 
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos): a empresa: GONZATTI 
AGROPECUÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n° 
16.567.255/0001-70. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lidfl. e 
aprovada vai assinada. 
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Prefeitura Municipal de Nova 0~(0tW. .. ,- ~~-
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 l" ··.;.. _'-:. 

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 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Outubro de 2.013. 



GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIALLTDA 
Avenida Cantu, s/nQ saída para Roncador - Nova Cantu - Pr. 

CEP 87330-000 - fone (44)35271042 
CNPJ nQ. 16.567.255/0001-70 

Nova Cantu - Pr., 21 de outubro de 2013. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) nQ. 038/2013 
Ref: Edital de PREGÃO nQ 017/2013 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Apresento e submeto para apreciação de Vs. Sªs., a proposta de preços referente ao 

LOTE nQ. 01 - EDITAL DE PREGÃO nQ. 017/2013, conforme segue: 

LOTE Nº. 01-: 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO UNITARIO VALOR TOTAL 

01 110 Tn FÓSFORO 794,84 87.432,40 
(FOSFATO 

NATURAO) 

O prazo de vaJidade da proposta de preços é de 60 djas 

Atenciosamente 

G0NZAm AGROPECUÁRIA E 
REPREsemç.io COIIERCW.LmA 

/ r CNPJ 18.567.255I0001•70 

cuária p es~ntação Comercial Ltda 
Roberto Gonzatti 

Gerente I Proprietário 



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

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

Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAj)"COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 16.567.255/0001-70 / 

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

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, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

• 
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 08:51:56 do dia 1~ 0/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 13/0~/2014. / 
Código de controle da certidão: 8435.2AD3.1 D87 .44DF 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
2:3, Prt.paru P~9~& l:::l!!3l par a 1 mp r e s:s.1 o 



Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIÇÓES PREVIDENCIÁRIAS 

E As DE TERCEIROS 

N°001302013-14021255 
Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRE~NTACAO 
COMERCIAL L TOA / 
CNPJ: 16.567.255/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 14/10/2013. 
Válida até 12/04/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_B1N/S1W_Contexto=CND/SIW_Transacao_Web=CONSULTA2/140... 14/1012013 



• PARA NA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11039934-39 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.567.255/0001-70 

Nome: GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIA~A 

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 requerente, 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. 

Finalidade: Cadastro nas empresas ou órgãos públicos 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov7 

Esta Certidão tem validade até 14/02/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N• 11 039934-39 

Emitida Eletroni--~nte via Internet 
17/1 0/20~; 3:54:26 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1656725510001-70 / 
Razão Sociai:GONZATTI AGROP E REPRESENT COM LTDA 

Endereço: AVENIDA CANTU SN I CENTRO I CURITIBA I PR / 87330-000 

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

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

Validade: 14/10/2013 a 12/ 11/2013 / 
Certificação Número: 2013101415574277387221 

Informação obtida em 14/10/ 2013, às 15:57:42. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br!Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?V ARPessoaMatriz=195758 12&VARPessoa=19575812&V... 14/ 10/2013 



GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
Avenida Cantu, sn- saída para Roncador- Nova Cantu- Paraná 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70- CAD ICMS 906.02547-77 
Telefone (44)35271042 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013. 

DECLARACÃO DE IDONIEDADE 

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

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

017/2013,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. 

80NZA1'11 MIIOPECIIÁRtA E 

R b G . REPREIENflÇioCOECW.UDA 
o erto onzatti CNPJ 1&.567.25510001-70 

Representante legal da empresa 



GONAZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTA 
Avenida Cantu, sn - saída para Roncador - Nova Cantu -Paraná 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70- CAD ICMS 906.02547-77 
Telefone (44)35271042 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N(). 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito? na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n°. 

017/2013? instaurado pelo Município de Nova C~ que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Can~ Paraná? 21 de outubro de 2013. 

GOHZAm A8ROfiECUÁRIA r 
~~~~~~~~wa~-~~ 

CNPJ 16.567.25510001-70 

Representante legal da empresa 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTAÇÃO COMERICAL LTD~~
Avenida Cantu, sn - saída para Roncador - Nova Cantu -Paraná 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70- CAD ICMS 906.02547-77 
Telefone (44)35271042 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO; Forma Presencial n° 017/2013. 

DECLARACÃO / 
Declaramos para os devidos fms de direito., na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

017/2013 instaurado pelo Município de Nova Cantu., que a empresa proponente, 

não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)., 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 da Lei Federa18666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Roberto Gonzatti 

Representante legal da empresa 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 
Avenida Cantu, sn - saída para Roncador- Nova Cantu - Paraná 
CNPJ n°. 16.567.255/0001-70- CAD ICMS 906.02547-77 
Telefone (44)35271042 

PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N(). 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

DECLARACÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito~ na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 

017/2013 instaurado pelo Município de Nova C~ 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. 
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GONZATTI AGROPECUARIA E REPRESENT ACÃO COMERCIAL L TD~ ant•j • 

Avenida Cantu, sn- saída para Roncador- Nova Cantu- Pr. 
CNPJ n° 16.567.255/0001-70- CAD ICMS 906.02547-77 
Fone (44)35271042 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATORIO (LICITAÇÃO) N°. 038/2013 
REF.: Edital de PREGÃO na Forma Presencial n° 017/2013- P:MNC. I 

Objeto: Aquisição de 110 Toneladas, de FOSFORO (Fosfato Natural) 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná 21 de outubro de 2013. 

/ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/000 1-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LIC1TATÓRIO n• 
038/2013 
PREGÃO, na forma Presencial n• O 17/2013 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Fósforo para Correção de solo, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 21 de Outubro 
de 2.0 13, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 04 de Outubro de 2.013. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
## Prefeito Municipal 
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SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PR~IA 

Parao~ Equipamentos SIA PESA torna pUblico que 
requereu 210 IAP, 21 Licença Pr,via, para ativídade de 
Aluguel, manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos, sito a Rodovia PR 317 n• 7073, Pq. 
Industrial Mário SulhOes de Fonseca na Cidade de Martngá 
Pr .• nlo foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Maringã, 08 de Outubro de 2013. 
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COMUC!O, IS OOST~I A & SnV t CO S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL 
CNPJ N'. 76.205.970/0001-95 

PRAÇA RUI BARBOSA, 01- FONE (042)3635-8100 
85.301-070- LARANJEIRAS DO SUL- PARANÁ 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRES.ENCIAL N'. 086/2013- PMLS- SRP 

Objeto: Aquisição de materiais consumo, tecidos, gêneros alimentícios, higiene, 
informática c outros, através recursos do Governo Fedoral- Piso Fixo da Média 
Complexidade - PFMC I Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS e o Município de Laranjeiras do Sul. 
Tipo Licitação: Menor Preço "Por Lote". 
Abertura dos Envelopes: 2 1 de outubro de 2013, as l4h00min. 
Autorização: Sirlcnc Pereira Ferreira Svartz- Prefeita Municipal. 
Informações Sobre Edital: A integra deste Edital e seus anexos estarJo disponíveis 
para consulta no Departamento de Licitações do Município de Laranjeiras do 
Sul, à partir de 08 de outubro de 2013 no horârio normal de expediente. Demais 
informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de 
consulta por escrito ao Pregoeiro no Ctldercço indicado no preâmbulo deste 
aviso, e serão respondidas igualmente por escrito a ser encaminhado a todos os 
interessados que regislrarem a obtenção do Edital. 
Laranjeiras do. Sul-Pr. 08 de outubro de 20 13 

Wilian Clay Wachak 
Pregoeiro 

R$ 144,00 - 93785/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL 
CNPJ N'. 76.205.970/0001-95 

PRAÇA RUI BARBOSA, OI- FONE (042)3635-8100 
85.301-070- LARANJEIRAS DO SUL- PARANÁ 

'· .ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 087/2013- PMLS - SRP 

Objeto: Aquisição de 800,00 (oitocentas) toneladas de Calcário, através recursos 
do Governo-Estadual- Convênio n' 071/2013, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de Laranjeiras 
do Sul. ., 
Tipo Licitação: Menor Preço. 
Abertura dos Envelopes: 22 de outubro de 2013, às 9h00min. 
Autorização: Sirlene Pereira Ferreira Svartz- Prefeita Municipal. 
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para consulta no Departamento de Licitações do Município de Laranjeiras do 
Sul, à partir de 08 de oumbro de 2013 no horârio normal de expediente. Demais 
informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de 
consulta por escrito ao Pregoeiro no endereço indicado no preâmbulo deste 
aviso, e·scrào respondidas igualmente por escrito a· ser encaminhado a todos os 
interessados que registrarem a obtenção do Edital. 
Laranjeiras do Sul-Pr. 08 de outubro de 2013 

Wilian Clay Wachak 
Pregoeiro 

R$144,00 • 93787/2013 

I Marechal Cândido Rondon 

.· ,. f 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ 
. . AVISO DE LICITAÇÃO 

,\olod;llidade: Pregão Presencial n• 087/2013. 
fipo: Menor preço 
R.egime de Compra: Menor preço por item 
)bjeto: Aquisição de lanches para serem distribuídos as pessoas atendidas pelo 
:RAS, nos encontros de fatrulias. 
\bertura: O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública 
ls 09:00 horas no dia 21 de outubro de 2013, no Paço Municipal Arlindo 
l>.lberto L~mb, .sito à _rua Espírito Santo, n• 777, centro, Marechal Cândido 
~ondon-PR . .. 
Edital: O .Edital.estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de 
\>larechal Cândido 'Rondon, situada à Rua Espírito Santo, n• 777, centro, em 
\>larechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
:xpcdiente, das 08h00min. às llh45m.in. e das 13hl5min. às 17h00min. Fone: 
:45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através 'do site: www.mcr.pr.gov.br link: 
~icitações; Baixar Edital. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR, em 04 de 
>utubro de 2013. (a. a.) Moacir Luiz Froehlich- Prefeito 

R$ 120,00 • 93702/2013 

I Má.rilândia do Sul 

j ,\ . li ' ,., . , • 'i ·· . · . . ' . 

·suMULÀ DE LiCENÇA PRÉVIA 
·,M~lândia Eai11reendimentos Imobiliários Lida, CNPJ n' 18.892.149/0001- 98. 
t~'ma público que requereu ao IAP, a Licença Prévia, para a implantação do 
Loteamento em Marilândia do Sul, a ser implantado no Núcleo Ribeirão Bonito 
ou do S~t?1 n~sta ci~de de Marilândia do Sul, Paraná. 

R$ 48,00-94123/2013 
~~ I • 

.: ... ' .... :t • • '· • ~ • .•. : 1 • '1,, ·• • 

CHAMAMENTO PÚBLICO N" 001/2013 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SORTEADOS Q~ 4~---·· 
QUE IRAO COMPOR A SUBCOMISSÃO "" ~ ::(-

~ « 
O presente Chamamento teve por objeto a lnserlç~- ~~ ,..... t\.). ~ 
profissionais formado s em comunicação. publlcldado q,d an\,: 
rnarketlng ou que atuem na área para compor a 
subcornlss5o para j ulgamento do propostas técnicas o 
seus eventuais recursos apresentados nas licitações para 
eontrataçao do ag6nclas da propaganda para prestação do 
serviços do publicidade, no iirnbito da Administração direta 
e Indireta 

SORTEADOS: 
~ÚLIO CESAR SILVA LINO RG-6.579.5251-2 
SERGIO MOURA DE OLIVEIRA RG-24.640.088-4 
VALDINEI RODRIGUES DEL GRANDE RG-1.433.733- 9 

Marilandia do Sul . 25 de setembro 2013 

HELENA SILVA DE OLIVEIRA PROENÇA 
Presidente da Comissao de Licltaçao 

R$168,00- 93800/2013 

I Maringá 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARJNGÁ- PARANÁ 

_AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N'. 329/2013-PMM 

. em 04 de outubro de 2013 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fururns e eventuais contratações de empresa 
para prestações de serviços no controle de vetores e pragas urbanas (dcsinsctizaçio, 
desratização e descupinização), limpeza e desinfecção de caixas d'água e combate 
c controle de fonnigas nos campos de futebol dos espaços esportivos ·deste Mu
nicípio- Secretaria Municipal de Recursos Materiais~ Aba~tecim~nto e Logística 
- SEMAT. Entrega dos Envelopes: até as 14:30 horas do dia 22 (vinte e dois) do 
mês de outubro de 2013. Abertura das propostas: às 14:30 horas dô dia 22 (vinte e 
dois) do mês de outubro de 2013, na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novem
bro, 701 -Centro- 2'. andar- Maringa-Pr. A pasta técnica com a documentação 
completa do edital, anexos c demais documentos encontram-se à disposição na 
Av. XV de Novembro, 701 -Centro- Secretaria Municipal de Recursos Materiais, 
Abastecimento e Logística - Dirctona de Licitayõcs - 2'. Andar- no horário das 
08:00 às 11 :30 e das 13:30 às 17:00 horas ou através do site: www.maringa.pr.gov. 
br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

I Nova Cantu 

PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87330·000 

R$ 168,00 - 93743(2013 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LJCITATÓRIO n' 038/2013 
PREGÃO, na forma Prcscncinl n' 017/2013- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Fósforo paro Correçüo de solo. conforme especific.o.ções em edita\ 
ABERTURA: À partir das 09:00(novc) Horas do DlA21 de Outubro de 2.013. JU sala de reuniões 
Jo Paço Munícipóll, em Nova Olntu, Paraná. . 

1 

' Pasta com inteiro teor do Ediml. anexos e informações poderão Ser solicitodos áà PREFEITUR.A 
MUNICIPAL DE NOVA CANTU-PARANÁ, junto a Diyisão de Licitaç3o, no'horári,o d3S 9:00 
ls II:OÓ Hs e das 14:00 às 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527·1281' .:pm~'conlu@ 
tg.com.br ' 
## Novo Cantu. Estado do Paraná. 04 de Outubro de 2.013. 
'# AlRTON ANTONIO AGNOLIN 
til: Prefeito Municipal 

I Nova Itacolomi 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N• 023/2013 

Munlclplo de Novo ltecol 
LICITAÇÃO na modalidade T 
mesmo nAo será fornecido p r 
AQUISIÇÃO OE PEÇAS E 
BOMBA IN..JETORA DOS VEiy<~''i':iid'!~~ro 
de R$ 1 8 .230,44(dezollo ~ \511JI"'<II)!l~ 

quatro ce,tavos). A Po 
respectivos modelos, 
de'partamonto de licit 
com erci a l, de segun 
às 1 7:00 horas. A 

Roberto Munhoz 

P refei t o Municipa l 

R$192,00- 93720/2013 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 630/2013 

OBJETO: Aquisiç:ilo de suplemento de paro paciente PAULO HEN· 
RIQUE PAOILHA. Recurso: Atençlo de Media e Alta Complu.i
dade. Secreuri:t Municipal de Sa.Ude. 
CONTRATANTE: Município de Gu;w.apuavõL 
CONTRATADA: TRAJANO & CIA LTDA 
VALOR TOTAL: R RS 327.24 (trezentos e vinte e sele reois e v1 nte 
e quo.tro centavos) 
PRAZO: imcdi:no. 
FUNDAMENTO LEGAL: An•&o 24. IV do !.<1 8.666193 < alt<
raçil<:s. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 631/2013 

OBJETO: Aquisição de suplemento de paro pncic:nte MARCELA 
PEREIRA BOFFF. Recurso: Atcnç3o de: Media e AI~ Complcxid3dc. 
Secreuuia Municipnl de S:súde. 
COmRATANTE: Município de Gumpuava. 
CONTRATADA: TRAJANO & ClA LffiA 
VAl OR TOTAL: R$ 5.814,00 (cinco mil e o itO<"entos reias) 
PRAZO: imediato. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, !V da Lei 8.666193 e ahe
rnçõcs. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 630/2013 

O Gerente de Lieit:açlks c Conlnltos no uso das atribuições 
que lhes sio confl!ridas pelo Prefeita Municip2ol de Gu:1.r.1pu3n_ con· 
forme os Decretos n!s 3293/2013 de OS/0812013 c J3101201J de 
OS/0812013, e com base no Art. 24, fV dot Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como no parecer da Procunadori:a do Município, 
RATlflCA 11 Dispensa de lacilação. 

Gumpuava, 27 de- setembro de 2013. 
LUCIANO CURY CRUZ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 631/2013 
• , • l 

O Gcrc::ntc de Licit~.çôcs c Contrntos no uso dAs atribuições 
que lhes slio conferidas pelo Prefeito Municipal de Guru-npli.ava, con .. 
forme os Decretos n.•s 3293/2013 de 05/08/2013 c 3310/2013 de 
05/0S/2013. c com b:~Se no An. 24. rv do Lei 8.666193 e oltcroçõcs 
posleriores, .bem como no parecer. da Procuradoria do Município, 
RATJFfCA a Dispensa de l icit3Ç3o. 

Guarnpu:ava, 27 de setembro de 2013. 
LUCIANO CURY CRUZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA 

AVISO D& LICITAÇÃO 
CONCORRÉNCIA N' 1/2013 

Procedimento Licit:uório n• 0203/2011 
O Municipio de Ir~t:un11.-PR. Esta.do do Paraná com fun

damento na Lei Federol n• 8.666. de 21 de junho de 1993. com 
:tltefõtfbes 'posteriores.e dem:&ÍS normils rcgu l:unenures a.plicáveis 6. 
cspéc1e. comunica que rea.liz.:uú lieitaçJo conforme as seguintes es-
pecificações: OBJETO: contratação de cmpres3 especinl..izàda em 
prcstaç::lo de serviços dt m::lo-de-obr.a espec:ioli.uda. rua irea de s::aüde, 
pan atcodima11o médico-hospitalar e ambulatorial, pelo período de 
12 (dou:) meses, em atendimento à SECRETARJ.A MUNICLPAL DE 
SAUDE. pan fornecimento médicos 03 (três) Pro&r~ma Saúde da 
Familia - PSF com 40 hor.as semanal, medicina plantonista com 730 

~~n~~~~e~~~~~;f:n": :;1~::;di~~~d!~~i!o e d~~~~iK~~~~o~~~~~"~~:: 
no An<xo 1". DATA DE ABERTURA: 11 de Novembro de 2013 A! 
09:00 horu. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
Por Lote. VALOR MÁXIMO GLOBAL (incluindo dois lotes): R$ 
1.388.060.00 (Um Mill1!o, Trezentos e Oiteot:l e Oito Reais e Ses. 
senta Centi\'OS). INFORMAÇÕES: O Edital e a.ncxos encontr.1m-se 
na sede da Prefeitunl Municipal de lretame~,-PR, sito à Rua O~ear 
Gaucr Khunn n• 174- Centro, em [ret3ma- Parunú, Fone: (44) 3573-
1536. de scgun~3 à s~~t.ôl-fCil".l, no horário de cxpcdi~ntc. 

trct3m3-PR, 7 de outubro de 2013. 
• 1' •· : •• •• AFIFI EL BITAR SAAB 

1 ·.·~, , Pre(~ib 

, ~REF~I!tfR1. MUNIC:IPAL DE JABOTI 
' ' 1t '- EiáRATO"DE CONTRATO N' 136/2013 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 74/2013. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABO

TI. CNPJ 759696671000104. CONTRATADA: BADEN AUTOMO
TORES LffiA. CNPJ 02.777.3S6/0001-61. ODJETO: Aquisição de 
um CouninhUo Basculante referente Conti"JtO Repasse 038S43S-
19/l012/MDNCAIXA - SICONV n' 769689. 3 .- VALOR: RS 
198.000,00 (cento e novcnt:t e oito mil reais). VJGENClA: A panir 
d< 27109/2013 atê 31/1212013. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' S/2013-PMJ 

ODJETO: O Objeto da TOMADA DE PREÇOS é a con
trafação de empresa no .ãrea de cn,cnharia, para pavimentar c:om 
poliedros um lotai de 36.000 m2. no trecho cb Estncb Rurnl-Nhô
Gomes, conforme Convênio n• 06Tfl013-SEIL e cspeeificaçôcs eons
wues do Edital Tomada de Preços n• 00812013-PMJ. DATA: 
30110/2013 PROTOCOLO oté as 09h25min ABERTURA às 
09hJOmin LOCAL: Prefeitun Municipal de Jõlpira (PR) A docu
men t:lção completa do Edital poderá ser retirodo junto no Depar
tamento de Licitações c Çonlr.ltos. na Sede da Prefeitura Municip:1 l 
de J:1pira, no endereço ac1ma mencionado, no horário das OShOOmin 
li.s llh30min e cbs 13h00min ás 17h00min ou solici~.Q;do pelo e-mail: 
licil3.je~,pirn@hotm3il.com, medio.nte :apresent::~çio do recibo de pa
gamento no valor de RS 30.00 (lrinto~ reais), podendo ser :unvés de 
depósito á Conta n• 23.641-1, Ag. 0602-S, Banco do Bru1l (001). 
Qu:1isqucr cscl:lrcc:imcntos adicionais sobre 01 ,presente licit3ç3o po
derão ser obtidos junto 3o Departamento de L1ciC:lções e Contr::nos, 
no horário de expediente, :1tr:wés do telefone: (4;) 3555- 1401 - Ra· 
mal 221, ou e·m:Jil licita.j:tpira@horm:ail.com. E o presente Aviso 
publicado no Diário Eletrônico do Município de hpin., sitio www.ja
pira.pr.gov.br, Diário Oficial do Município {Jom;1l Co1Te1o Notici3S), 
Diário Ofiei31 do Esudo-DIOE c Diirio Oficial <b Uni:lo. 

Japua, 7 de outubro de 2013. 
ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE 

Presidente d:1 Com1s~o Permanente de Licit3Çilo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS 
DO SUL 

• AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 84/2013 - PMLS- SRP 

Objeto: Aqu•sição d~; veículo novo tipo fur&;io. equipamentos p:u-a 
l:~.bor.~tório c informáti ca pard implantação de Ccmro Voc:acion:.d Tec
nológico ~bor.atôrio de Ciénc13 B:isica.). ::~través recursos do Ga. 
vemo Fcdcr:~;l • Con\'ênio n• 01.0173.0012010 - Processo n• 
01200.0051001210·19, por intcnnédio do Ministério da Ciénci3 c 
Tecnologia e o Município de Laranjeiras do Sul. 
Tipo Liqtaçio: Menor P,r~ço "Por Lote•. 
Abc,nur3 ,dos Envelopes: 18 de outubro de 2013, às 9h00min. 
Autoripç~o: Sirlcne Pereira Ferrcin S~:utz - Pitfciro Municipal. 
lu formações Sobre Edital: A íntegra deste Edital c seus. a.nexos cs
turão disponíveis pilm consulta no Oep01rtamento de Licitações do 
Município de Cantnjeir3s do Sul, Q p::~nir de 08 de outubro de 2013 no 
horário normlll de. expediente. Demais informações ou escl:uecimen
t05 relativos ~o presente Edital scr1o objeto de consulta por escrito ao 
Pregoeiro no endereço indic3do no preimbulo deste ~viso, e sede 
res.pondidJ.s igu:Jimente por escrito a s.er enc:tminh:1do a todos os 
interessados que registrarem :t obtenção do Edital. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 8612013 - PMLS - SRP 

ObJeto: AquLSiç!o de m::~terinis consumo. tecidos, gêneros alimen
tÍCIOS. higiene, infonnática e outros, :através recursos do Governo 
Federal • Paso fixo d3 Média Complcxicbdc - PFMC I Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS c o Mu
nicípio de Lannjeir.Ls do Sul. 
Tipo Licitaçlo: Menor Preço "Por Lote". 
1'\~en:U\31 dos Envelopes: 21 de outubra de 2013, às14h00min. 
Autorizayâo: SirleRc Percir.a Fem:in Sva.rtz - Prefeita Municipal. 
lnformações Sobre E.di~.Q;J: A fntearu deste Edibl e seus :anexos es
u r3o disponfveis para consulta no Ocp:Lr'Umcnto de Licitações do 
Município de Laranjeiras do Sul, i p3J'tir de 08 de outubro de 2013 no 
boririo normal de expediente. Demais informações ou esclarecimen
tos relativos :ao presente Edita.l se~ objeto de eonsulu por escrito ao 
Pregoeiro no endereço indicndo no pre5.mbulo de,:te aviso, e serlo 
rcspondid:Js iJ:;u3lmcntc por escrito a ser enc:1m.inb3do 11 todos os 
interessados que r~g i strarcm a obtenção do Edit:ll. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 85/2013 - PMLS - SRP 

Objeto: Aquisição de cquip:~.mcntos (Ccntr.tl Tclefõruca, Monitor Led 
e OU[ros); m3teri:~~is de cscrit6~o, infonnidc3 c outros, atnvês re
cursos do. Governo Federal - lndicc de Gestão Descentralizada do 
Sistema Unico de - IGOJSUAS e o Município de Lmnjeinu do 
Sul. 
Tipo Licitação: Menor Preço "Por Lote", 
Aberrur::a dos Envdopcs: 21 de outubro de 2013, âs 9h00min. 
Autorizaç:lo: Sir1ene Pereiru Ferreira SviU'tZ - Prcfeit:t Municipal. 
lnfonn3ç6es Sobre Edibl: A lntecn deste Edibl c seus :anexos es
taria disponíveis pam consulta no Dep:ut:uncnto de Licitações do 
Município de Lannjciras do Sul, i partir de 08 de outubro de 2013 no 
honi.rio nonn:d de expediente. Oem1is infonnações ou e.sclorecime:n
tos relativos ao presen te Edital serilo objeto de consulta por escrito ao 
Pregoeiro no endereço indi~do no prc-ãmbuJ o deste aviso, e scrio 
respondidas igu:tlmcnte por escrito a ser encaminhado a todos os 
interessados que registr.arem a obtençAo do Edit:ll. 

PREGÃO PRESENCIAL N' 8712013 - PMLS - SRP 

Objeto: Aquisiç:lo de 800,00 (oitocentas) toneladas de Calcário, atr.a
\'és recursos do Governo Esmdunl ·Convênio n• 071/20 13, J?Or in
tennédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do AbnslecJmento 
- SEAB c o Município de L~r.anjciru$ do Sul. 
Tipo Licitaç!o: Menor Preço. 

Este documento pode ~r verificado no endereço eletrônico http:/lwww.in.pbo'3uledicicbdeJunt 
pelo código 00032013100800252 · · · 
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N' 195, terça-feira, 8 de outubro de 2013 

Abenur.1 dos Envelopes: 22 de outubro de 2013, às 9h00nun. 
Autorização: Sirlene Pcrcim Ferrein. Svruu. - Prefeita Municipa1. 
Informações Sobre Edit:tl: A íntegra deste EdiUll e seus anexos es· 
t:lrlo disponíveis par:~ consulta no Departamento de Licitações do 
Municfpio de Lor3njeiro.s do Sul, à partir de 08 de outubro de 2013 no 
hor-.irio normal de expediente. Demais 1nfonnaçõcs ou csclnrecimen
tos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta. por escrito ao 
Pregoe1ro no endereço 1ndicado no pre5mbulo deste 3viso, e se~o 
respondidas igualmente por escrito a ser enca.mi~do a todos os 
enteresSlldos que regist.r:uem a obtenção do f.djtal. 

Lar.tnJeiras do Sui-PR, 7 de Oulubro de 2013 
WILIAN CLAY WACHAK 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUN1CIPAL DE MANDAGUAÇU 

PREG1~S:'rJsEE~~~~~~7/l013 
Processo n"'. 191/2013 -Tipo: Mc:nor Preço Por Item. Objeto: Aqui
sição de um Veiculo para o Oep3l'twnento de Assistência Socical 
(conforme descnto no tdit~ e nncxo): Ocata c Horirio de encer
r.unento acé às 09:00 horu do dia 28/1012013; Oa.Q c Honi.rio de 
abcrtUr.l às 09:00 horu do dia 28110/2013: Lo<ol: Ru.:> Bem:udino 
Bo~:o, 175 centro. no Munidpio de Mandaguaçu, Estado do Pllt3n:í; 
lnfon:nt~çõe.s: O edilll e seus nnexos est.ao a disposição ma Ru:L Ber
nardino Bogo, 175, Centro Fone (44) 3145-1122, M:mdaguaçu, Es~do 
do Pouuná. www.mnndaguncu pr.gov.br. 

M:and:agut~çu, 7 de outubro de 2:013. 
AU!R BOCC~n JUNIOR 

Pregoetro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO 

DESPACHO DO PREFEITO 
Em, ~ de ou rubro de 2013 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 071/2013 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 016/2013 
OBJETO: Aquisiç3o de gêneros o.limcntícios, p:tr3 :~~lunoi cb. edu
f}J~o~~~l~~l~e~ f:ltrieulados n:u escol:l.S munieipaü,· c.om. ycrb~ 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUI
NIIOIPR. 
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 
COMUNIDADE DE ANTA GORDA, com sede à Ru:l PrinCipal, -.In', 
P:a.vithno dn IgreJa.. SanTo Jt,nm Gorda, c;nunidpio de M:uquinho, 
Estado do Pmn.i. inscrita no CNPJ sob n.' OS.739.148/0001-66. 
VALOR TOTAL: RS 32.033,00 (trint:> < dois mil e trinto < três 
reais). 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no§ 1' do art. 14 da Lei 
n• I 1.94712009 c inciso XXX do art. 24 d3 Lei 8666/1993 e al
tcr:lçõcs posteriores c demais dispositivos :aplicados a espécie. 
Publique-se; 

.,, 
LUIZ CEZAR DAPTISTEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU. 

PRtt'l'Õs~~~~~~!IA~~no13 
PROCESSO LICITATÓRIO o' 38/2013. 
OBJETO: Aquisiç.ao do Fósforo p11r.1 COIT~O de solo, conforme 
c.~pceificaçõe,; em edital. 
A BERTURA: À panir das 09:00 (nove) Horas do DIA ~2J de Outubro 
de 2.013, na s313 de reuniões do Paço Municipal. em Nov:~. C:lntu, 
Paraná. 
A Puta com inteiro leor do Edit.:ll, anexos e informações poderio ser 
solicuodos lU PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto 3 Dtvido de Liciuç5o, no horário d.ls 9:00 lis 11:00 
ll s e dos 14:00 os 17:00 lt.. Tdcfon<IF<ll<: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmnc.antu@ig.com.br 

Nova Cantu·PR, 4 de outubro de 2.01) . 

PREGÃO PRESENCIAL N' 18/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO n" 040/2013 • 
OBJETO: Aquis1ç!o de Equip:uncntos, Mnttriais, Mobiliários c Mn
teriais de Consumo p31'3 o Progro.mn VIGIAS,V~qco~.fp~ç: ç:sne1 
cifieaçõcs ~:m edital. . . , . . 1· :1 ' ·11 • r 1 ,, 
ABERTURA: À partir dos 10:00 (dez) Horu do D.\r- 21 ~e;putubro 
de 2.013, na sala de reuniões do ,Paço Mwileipal,. fOdi9va ,Çp.tU. 
p.,..;_ 
A Pasu com in1ciro teor do Edital, anexos e infonn:ações poderio se~ 
soli<it:>dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN'l1J -
PARANÁ. junto n Divido Ue Licil:l.ção. no hor.irio das 9:00 is 11:00 
Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. T<l<foneiF<ll<: (44) 35271363, - 3527-
1281 - pnmcnntu@ii.COnl.br 

Nova Canru-PR, 7 de ou~bro de 2.013. 

.1.' 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 
ABERTURA: 21/0UTUBR0/2013 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 21 de Outubro do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 

Fósforo para correção de solo, da seguinte forma: 

LOTE No 01-
ÍTEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 110 (Cento e Dez) FÓSFORO- (Fosfato Natrural). 

Toneladas 

Obs. Os itens serão entregues parceladamente de acordo com a necessidade do município. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado 

no presente certame, que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data marcada para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 
3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 

procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

3.2 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento L.K>~;J~<XYJ.-'1.1.1'!14'" icular de procuração, 
com firma reconhecida, juntamente com o documento c edital que 
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Prefeitura Municipal de Nova C~t~D2----~:-
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 , -nt·.> .<!. 

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 

comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

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

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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

,. 
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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; 

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 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: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE n° 01 
5.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel oficio timbrado, ou formulário contínuo, 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - DO JULGAMENTO 
7.1- O julgamento será procedido da seguinte fo 
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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 de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

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

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

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

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

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

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

7 .1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classificadas em 
primeiro lugar, somente serão devolvidos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prazo 
estabelecido, serão destruídos. 

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

7.1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, será consid 
que a proponente: 
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

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

8- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 

determinado pela Licitante, 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: 

Dota ão 
08020206010075-1096-33.90.30 ri cultura 

10 - DO VALOR 
10.1 - Estima-se o valor total máximo, global desta licitação em até R$-88.000,00 (Oitenta 

e Oito Mil Reais). 

saber: 

11 - DAS PENALIDADES I 

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

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

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

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

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

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

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

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

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

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

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos 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. 
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13.5 - O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

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

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 

licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

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

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

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

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

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

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

15.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 
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15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

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

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-3527128 1 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 04 de Outubro de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕ~ PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

~~dtifP 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ _ _ de _ ___ _ ___ de 2013. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial 0° 017/2013 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 017/2013 

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° 017/2013 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 017/2013 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 017/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 17/2013 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 038/2013 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 017/2013 

Objeto: Aquisição de Fósforo, para correção de solo. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e::....._ ______ de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANfU . os --· .. 

ESTADO DO PARANÁ c# -~-,-· 
CNPJ 77.845.394/0001-03 ~~ 

PROCESSO no 038/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisição de Fósforo :gara correção de 
solo - Convênio Estadual. 
VALOR ESTIMADO: R$-88.000,00 
Oito Mil Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DOTA ÃOOR AMENTÁRIA: -1 f 0 .2 t.J 4b6 

(Oitenta e 

Visto: DATA: 03 I o I a2-0.J J 

ÃOFINANCE 

NAO AUTORIZADO 
DATA: U3 I i v I Ot 3 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

I Inexigível I I Dispensado I I Concorrência I I Tomada I 
de Preços 

I Carta 
Convite 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO I 

I~ 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44 



PR 

Conta Corrente: n• Banco: 
10.167-2 
Responsável: 

CI/Orgão Expedidor: Cargo: 
4.414.003-9 

I SSP!PR 

PLANO DE TRABALHO 
(parte integrante do Convênio) 

MUNICÍPIO: NOVA CANTU 

elefone· 
87.330-000 

Agência: 
BANCO DO BRASIL I 2349-3 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

PREFEITO 

~ OUTROS PARTICIPES (se houver) 
Nome: 

1CPF ou CNPJ: 

CNPJ: 77.845.394/0001-03 

(44) 3527-1280 

'Praça de Pagamento: 
NOVACANTU 
ICPF: 

-1 

676.205.159-68 
Função: 

PREFEITO 

~~~~-----------------------------L------------~~-----------------------------~ Endereço: CEP: I 

3. DO OBJETO 

Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares 
do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o 
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo- 2013. 

4. JUSTIFICATIVA: 

Devido ao convênio anterior (2012) ter como objeto de ação a correção de solos através da aplicação 
de calcário (900 Ton). Neste convênio o município está priorizando pela aplicação de FÓSFORO, 
pois, a recomendação técnica pede que se faça primeiro a correção com calcário e posteriormente a 
correção com fósforo, uma vez que os solos do município são extremamente deficientes neste 
nutriente. Estamos optando pela correção com fosfato natural o qual tem uma ação lenta e gradativa 
obtendo um resultado por um período maior. 

As áreas a serem corrigidas com o fósforo, são áreas de plantio e pastagens de produtores da 
agricultura familiar que exploram a produção leiteira, a qual mantem a grande maioria dos pequenos 
produtores do município na área rural. Espera-se com o aumento do teor de fósforo no solo das 
propriedades, um aumento na produção de alimento e consequentemente um aumento na 
produtividade de leite em aproximadamente 10% .. 

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS 
Meta I Natureza Descrição I Localização Duração I Indicador Físico Custo 

Despesa (RS 1,00) 

I Início Término Quantidade I Unidade Unitário I Total 
(ton) (R$/t) (RS) 

----
I OI 3340.4041 Aquisição de No Data de 18 meses 

fósforo 

I 
município publicação após a 110,00 toneladas 800,00 88.000.00 

no DIOE publicação 
no DIOE 

Total (R$) 88.000,00 

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em 
toneladas). 
A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após 
informação oriunda do(s) técnico(s) do Município. 

Beneficiários Diretos Indiretos Total 

Número de agricu ltores atendidos 88 
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r • (J_"<, 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

• 
•' - ,·/ ':J ~- / 

13 etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências}, com as atribuições cont1ct~ 
Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR; 

• 2a etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados; 
• 3a etapa: Definição de um técnico habil itado para acompanhar todo os procedimentos desde a 

aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos 
agricultores; 

• 4a etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme 
Legislação; 

• 5a etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos; 
• 6a etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré

estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário; 
• 7a etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica . 

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária n° da 
Instituição Financeira Oficial BANCO DO BRASIL S/ A. 
A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do 
mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos 
documentos exigidos pela Lei n° 15608/2007, Resolução no 28/2011 e Instrução Normativa no 61 /2011 do 
TCE-PR. 

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO 

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser real izado em uma 
única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do 
Estado. 

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS 

Etapas 

Instituição da UGT 

Definição dos Beneficiários 

Definição do Técnico Responsável 

Levantamento de Documentos 

Processo Licitatório (em dias após o 
efetivo recebimento do recurso) 

Entrega e Incorporação dos Corretivos (em 
dias após o efetivo recebimento do 
recurso) 

Prestação de Contas (em dias após o 
efetivo recebimento do recurso) 

Data de 
início 

I 

09/04/2013 

10/04/2013 

09/04/2013 

09/04/2013 

30 dias 

120 dias 

365 dias 

Data de conclusão I 

15/10/2013 

25/04/2013 

09/04/2013 

19/04/2013 

60 dias 

365 dias 

540 dias 
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10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRAaA~HO JJ_ .. -;.:.." 

. '<" 

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicá~- -á .J, 
correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e 
com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao 
Manejo e Fertilidade do Solo- 2013. 

ADRIANO JOSÉ JASKIW 
CREA PR/46034-D 

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Nova Cantu, 09 de abril de 2013 

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração 
Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos 
do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
CPF: 676.205.159-68 

12. APROVAÇÃO DA SEAB 

Data: 09 /04 I 2013 

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as 
diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação 
via convênio. 

Local: __________ __ _ 

Fiscal 
(nome, CPF e assinatura) 

Data: ------- ---

Chefe no NR da SEAB 
Gestor (nome, CPF e assinatura) 
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ANEXO 1 !:' o).----~ r-

Check List de avaliação das condições do Tomador na formalização de convênio~ do /1 .. -··:.·· 
Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013 - I - o/ r. S.~ 

(Lei no 1560812007, TCE-Resolução no 2812011 , TCE-Instrução Normativa no 6112011 e TCE-S v"" Cz.n\V 

Repres. Assist. 

Documentos que devem ser apresentados I A quem cabe checar Regional Adm. do 
do NR 
DEAGRO 

1 Ofício de encaminhamento do pleito do Município ao Secretário da SEAB. 
Res.SEAB 126/07 

2 Comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência 
para este fim específico (Lei 15608/2007 - Art. 136, 11) - Ata ou Termo de Posse e os 
documentos de identificação (R.G., CPF, Comprovante de Residência) 

3 PLANO DE TRABALHO - detalhado, com a clara identificação das ações a 
serem implementadas e da quantidade dos elementos, em consonância com o 
Projeto Técnico apresentado pelo Município (Lei 15608/2007- Art. 134, Art. 136, IV, VIl, 
VIII , IX, X, XI , XII , XIII , XIV) 

4 Prévia aprovação do Plano de Trabalho pelo Chefe do Núcleo Regional da 
SEAB (Lei 15608/2007 -Art. 136, VI) 

5 Informações das metas a serem ating idas com o convênio. (Lei 15608/2007 - Art. 
134, 11) 

6 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ (Lei 15608/2007 - Art. 136, I) 

7 Certidão de Regularidade de Tributos Federais- Receita Federal e PGFN (Lei 
15608/2007 -Art. 136, 111) 

8 Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais - Secretaria da Fazenda do 
PR. (Lei 15608/2007 -Art. 136, 111) 

9 Certidão de Regularidade LRF- Secretaria da Fazenda do PR. (Lei 15608/2007 -
Art. 136, 111) = Certidão Negativa de Transferências Voluntárias 

10 Certidão Negatival liberatória expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do 
PR (Lei 15608/07- Art. 138) 

11 Certidão Negativa de Débito Trabalhista- CNDT (Lei 12.440/2011 - Art. 642-A) 

12 Certificado de Regularidade Previdenciária- CND I INSS . (Lei 15608/2007 - Art. 
136, IV) 

13 CEF I CRF-FGTS. (Lei 15608/2007 - Art. 136, IV) 

14 Declaração do Prefeito de que não possu i em seu quadro de dirigentes, 
agentes ou parentes membros do concedente. 

15 Ato de nomeação do Gestor do Convênio do Município 
16 Abertura de conta corrente específica do convênio em banco oficial (BB ou 

CEF) 

Checado por: Cadastrado no SID por: 

Nome, CPF e Assinatura Nome, CPF e Assinatura 
L-------------------------------------~------------------------------------·---

Obs. Estes itens referem-se à checagem mm1ma obrigatória por parte da SEAB (que é;:---a r 
concedente). Fundamento: Lei Estadual15.608/2007. 


