
..----· arceria de sol a sol 

RELATÓRIO DE ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (IN L 

N~~ 

Assistência Técnica: D 
Nome do Cl iente:_~~=---=__!__C~~~~____!,~=--=...;:........=:......::::........ __ Telefone:----==--===---------======~ 

Endereço: Município: ___ _ ~:....:....::..:..___:____ 

Revenda: ______ _.:;_:_.::::_;_ ___ _ _ 

Modelo do Equipamento: ____ ~~-------...:::.....;~---- N° de Série: _ ___:=--:...___:_...:..._ ___ _.:__ 

Descrição da Entrega Técnica e/ou Assistência Técnica:-------------- - ----- ---

Relação de Peças Utilizadas para Assistência Técnica: 

Código Descrição Quantidade 
~ 

f-
I 

I 

/ 
I 

\ \ 
\ '\ 

\ \\. 

\ \ .I 

\ \ I 

\ 1 ! 
J / ; 

KM Rodado Ida: _ __ ---=------------ KM Rodado Volta: ____ _______ ___ _ 
./ Hora de Chegada: Hora de Saída: _ ___ __ ~:...__::__ _ _____ _ 

Horas Trabalhadas: __________ _ _ _ _ 

Data Atendimento:. ____ ,_--'-~-·~=---=----;-; 

'lo me do Técnico/Assinatura: --f-:-=-~'---...L~~C----!-~~~~------=~~"""-==------:::--------

'me do Cliente/Assinatura:_---l.:~_._=::.....L.=-~:..._:_ _____ _ _ ___ ----=-=--'é__- --=-__2!:-"-------'--

tia: Sim:O Não: O 



000071873 

rie 1 

DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 

1.,. o. - iõl.c:: . Bairro INDUSTRIAL: 
Ípac;D/ MunicrpioVERANOPOLIS 
........ 4• • • ' . ,.r Fone/Fax (54)3441 -9550 . 

e-ma i I 

si te 

173/-51 629.990,00 

Cálculo do Imposto 

Número 

Série 1 
Folha 

-35 

Vencimento Valor 

Base de Cálculo do ICMS de Subst Tributária Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 
293.997,43 35.279,69 0,00 

Valor do Frete Valor do Seguro 
0,00 0,00 

JGC PARIS E TRANSPORTES L TOA-ME 
Endareço 

RSC 470 KM 177, N 1762 
Quantidade Espécie 

1,000 MAQUINA 

Dados dos Produtos I Servi os 
Referência Descrlçio do Produto I Serviço 
01010063 COLHEDORA DE FORRAGEM AUTOPROPELIDA 

CFA 2000 COR:VERMELHO· 
PICADOR FORRAGEIRO IPACOL PF\3000 

' PLATAFORMA CORTE MILHO PCM 3000 NRO DE 
SERIE IP145-15, COM MANUAL DE \NSTRUCAO 
Vir. Aprox. Trib.: R$ 160.332,46 (Sendo, Tributacao 
Federa\:13,45% Tributacao Estadual: 12,00% 
Tributacao Municipal: 0,00'/o) Fonte IBPT. 

Número 

Valor do ICMS de Subst Tributária Valor Total Dos Produtos 
0,00 . 629.990,00 

Valor .Total da Nota Fiscal 
0,00 629.990,00 

Valor IPI 
0.00 

/'~D~ad~o~s~A~d~ic~i~o~n~a~is~i'l~n~fo~r=m~aç~o=·e~s~C~o~m~p~l~e~m=e=n~t=a~re=s~----------------------------------------~------,.R~e=s=e=rv=:a~d~o~a=o~· rF:is:c:o~--------~--~--~" . 
ICMS Cl"lM SASE Dt; CALCULO RJ::OU2.10A CFt: . Ll VI\0 l, AR.! . 23 , XlV , O:l UECRE1'0 Ji.6!1~t :n . 

I P! A.L!CUCTA. ZERO CFE. TIPI 
REGIME 'I'RUIUTt\RIO : 3 • RtGI ME: NORMAL 
?edido: Sfi2:84 • · . ' 
89 1433:!090 AOtiiSICA::J DE 1 H..\QUINA CÕLH!:DO!VI. Ot fOMAGENS, CO~FORME PI".OCESSO LlClTA'!CR:O N 031/2(llS, PRLCAO P~tSttiCIAt. N 
011/2015 
V.alor .apro!'l••do de t.rt.butos redo n i.s, Est.aduaia c Municipais : lU 160.332,4i - ronte IBPT .•. 

'-'-------------------~----~"~"~ .. N~F~~~T~ra~n~sm~iU~d~a~e~\m~p~r~e~ss~a~v~ia~P~o~rt~a~\M~IL=LN~F-~e~(~M~ill~en~n~iu~m~S~of~~~a~re~·~G~es~l~ão~Em~pr~c~sa~n~·a~l ~·~(5~4~) ~30~2~5~~~4~2:2.~ .. ~ .. ·~------------~----------'~ 



À 

CAIXA ECOt'JÓMICA FEDERAL 

Ref.: Contrato de repasse n° 
Mediçao: 1 

_Senhor Supervisor 

1020932-67 Programa: PRODESA 

· 1 . .Vimos, pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, vistoria dos serviços executados no período, 
· no valor total de R$. 629.990,00 e, para tanto, anexamos a documentação necessária. 

Proponente 

NOVA CANTU I PR 

Contrapartida Fisica (R$) . Total (R$) 

Repasse (R$) 

400.000,00 

629.990,00 

Contrapartida Financeira (R$) 

229.990.00 

2 Na oportunidade, encaminhamos a Relação. de Solicitaçao/Comprovação de Pagamentos - OGU referente à liberação 
anterior devidamente quitada, Nota Fiscal com o número do contrato de repasse e origem de recursos. 
comprovant de pagamento ao fornecedor e Extrato da movimentação bancária demonstrando o saque. 

Atencios~menie 

Assinatura sob carimbo do responsável legal pela Entidade 

. (assina o chefe do executivo' municipal) 

... 

. . . '• 

5 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° da medição 

: Agente Promotor I Proponente NOVA CANTU I PR 

... Empreen'dlrilento E -AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM AUTOPROPELIDA COM POTÊNC 

Quantidades · 
N" do contrato 11020932-67 I I Valor vigentel629.990,00 . I 

Executadas 
N" do Item Descrição No eríodo Acumuladas 

. . . , . 

.' 

. ; ' 

>1015 

/ .'. 

Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor 

. .. 
•. 

.. . · 

·:.· 

., \ 

•I •' 

... . -. .. ; ' 

1,00 1,00 

24-set-15 
· cnico pela fiscaliza cão Data 

b~,.~ ~ \!1L.aA 

~ ç.. • ( q ~ \lt ~ u 1 ? ::..__ 

111 



-
ORÇAMENTO PÓS LICITAÇÃO 

.. - ~"' \l ~A M li~ 
' .((,_ " li.J " .., .· ' 

.• ~ 

Agente Promotor I Proponente I NOVA CANTU I PR 
oc .. ~ );-
Q. Fl. N.0

• LI •••• r-
Empreendimento , E -AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM AUTOPROPELIDA COM POTÊN 1\A.~ltjL~~r~ .f§Q!;i _. 

N• do contrato 11020932-67 I ~ ç~ 
C::~nt.~; 

N" do Item Descrição Unid. Quant. 
Valores IR$) 

Fonte 
Unitário Total 

1. Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor Unid. 1,00 629.990,00 629.990,00 

-~-~ 
TOTAL 629.990,00 

f\ 18-mai-15 

Responsável téc~~ ~TIÃ~I ONALDO VILELA 
Responsável técnico Data 

elos itens: SEB elos itens: ·• p p 
BOI 

• Obs ·(iá incluso no o rç_amento: 
. ' .. - . 

=:E] Contrapartida ex~lusivamente financeira ~ Contrapartida exdusivamente física Encargos sociais considerados no orçamento: 

:::B] Exclusiv~ment~ repasse/subsidio ITJ Exc.lusivame~te outras fo~ies . Horista: Mensalista: 

· ..... . · .. 
· .. ... . .. 

I • 

· .. . •, 

. ' 

.· 
' . 

.... . 

. :1015 . 1/1 



CRONOGRAMA éíSICO-FINANCEIRO. E DE DESEMBOLSÔ- PÓS LICITAÇÃÓ w do contratol 1o20932-67 I· 
· Agente Promotor I Proponente 

' 
: Item 

100,00 1 100,00 

;. 

INOVA CANTU I PR · · I Empreendimento IE - AQUISIÇÃO DE Co'LHEDORA DE FORRAGEM AUTOPROPELIDA COM ~ 
~- ~- .. ~~ -- -- - · -

,, 

aor-16 
Acum. 

I -----+----4----~~--+----4----~--~4-~~~--~----1-----~---+----~----+----4--~~--

I -·-

I 1--'----1 I I 

--+---1-1 I 

-+ I 1~---+-----1----t----+----+-----l 

1- ·. - ----+-- - -1---+--:----+--+--- --+-:--- f----t-- -f----+-- - +---+----! 

-t-:c-----t---- -t-----+---:--1 '- --1 

-+-- - -+----+--,...--!---- - , __ _ 
-+-----,.t - -- - 1---1----1 
-+---1 ~ I -

-ji---'--• ---

- 1--- l -
~-- I --+-- - . - ---r:- --t 
L--- -·1 . , 

I I . I 1~- -1-=L---+--
E I I . I ==t_, .• . ~ . 1-- -+----+-------'-+---+--
• ""'-:---!- - - 1-- I I 

t-·. I I .. ~~-- I . "I I · .. I :I, .. . I ·j I .· I .· I . I I . . I . I 

TOT. (%) 
Recurso 
C. Fin. 
C. Fis. 

O"üirãS"F. 
TOT. (R$) 

100,001 100,00 
400.000,00 
229.990,00 

~9.~~00 

\ 
Responsável técriíco 
pelos itens: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

Responsável técnico 
pelos itens: 

1 

18-mai-15 
Data 



RESUMO DO ORÇAMENTO - PC LICITAÇAO .·w do ct 1to 11020932"67 · I 
Agente Promotor I Proponente INOVA CANTU I PR I Empreendimento I E ·- AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM AUT~ 

Contrapartida INC. DescriÇão Quant. Outras Fontés Repasse · Unid. N" do Item . Total Financeira I · Física % 
Colhedora de Forragens-autopropelida nova: motor mlllii'rí Unid. 1,00 400.000,00 229.990,00 629.990,00 I 1 oo,oo 

Empresa vencedora da 
licitacão 

--- - - -'--'' 

I I . I 

---==, __ ______:_ __ =====.~-
--

--~ -- j_-=l-. I I 1---

I ·-----
----- ----~ ;=I . - l . ---- I 

------+-· -------,..-~~ =!= . . . =i 

- --

- - I 

.l I . ·1 I ~ : I· . f= -
- - =t=-! I · · I =t= - -+ --+--- - ----o----1 

-----j~ . -•~----+-

---- ·1 --- -+--- ----

TOTAIS 400.000,00 229.990,00 629.990,00 1 100.00 

18-mai-15 
Data 

V.131015 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
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 

ORDEM DE ENTREGA 

Empresa: IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 

Objeto: Aquisição de 01 Máquina Colhedora de Forragens, Conforme Processo 
Licitatório n° 037/2015, Pregão Presencial n° 017/2015. 

Solitante: Prefeitura Municipal de Nova Cantú 

Data: 07/08/2015 

~ j_ _A 

d\ LoJIJ~ 1l1 
Data: 07/08/2015 j Vv~ I' Mf~ ~./ 

i/ Airton 1Ant<r'nio?Agnolin 
Prefeito Municipal 



:'\\)~A Mú~ 

~ ~ 
~ ..,~ 

- '=:::::: FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA 
~ ~ 

.ípacol I~ FL. N.·~X ....... ~ 
parceria d e sol a so f 

\ 't'~l 
1- DADOS CADASTRAIS , •••••• ~, ••••• &! 

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE NOVA CANTU ~o~. 
FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

. 
CNPJ: 77.845.394/0001-03 INSC. ESTADUAL: Isento 
FONES: 044-3527-1281 - 044-3527-1363 
CONTATO: Vanderlei E-MAI L: pmncantu@ig.com.br 

ENDEREÇO: 
RUA: Rua Bahia N•: 85 
BAIRRO: Centro 
CEP: 87.330-000 CIDADE: NOVA CANTU UF: 
CAIXA POSTAL: 

ENDEREÇO DE CORRESPONDENCIA: 
RUA: Rua Bahia N•: 85 
BAIRRO: Centro 
CEP: 87.330-000 CIDADE: NOVA CANTU UF: P 
CAIXA POSTAL: 

LIMITE DE CREDITO: R$ 

2- REFERÊNCIAS 
COMERCIAIS BANCARIAS 

Empresa Contato Fone Banco/Agência Fone 

3- PRINCIPAIS FORNECEDORES 

Empresa Contato Fone 

POSTO BASSÉGIO Julio Cezar 044-3527-1263 

SUPERMERCADO BÓRGIO Juarez Bórgio 044-3527-1 334 

LUME AUTO PEÇAS Janice Vaplak I Nilton Farias 044-3527-1167 

4 - DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA: 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL AUTENTICADO E ULTIMA ALTERACAO CONTRATUAL 
COPIA DO ULTIMO BALANÇO OU BALANCETE 

f ' ..A ..A a "?J'd... JD- -
Nova Cantu, Paraná, 07 de Agosto de 2.015. J I~ "P:Ií7W ){iV 

Local e data AIRTOI( ANiON~<f1.AGNOLIN 
t"lt:!ll:lllU IVIUIIII,;I I 



~\)RA fllt(jA 
iiiil: ~ ~ V,;: 

- 4ltti::::::: FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA 
(<. c;. 

ipacol /.lJ "\i' 
p • rc e rl• de sol • sot ~ FL. N.0.~5_ ____ ~; 
1- DADOS CADASTRAIS \ ~1., 
RAZAO SOCIAL: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU ,. -..------- -·-·-·-· 
FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU '-.':OJ(~;:- «~ 
CNPJ: 77.845.394/0001-03 INSC. ESTADUAL: Isento ~-CI 

t'J' 
FONES: 044-3527-1281 - 044-3527-1363 
CONTATO: Vanderlei E-MAIL: pmncantu@ig.com.br 

ENDEREÇO: I 
RUA: Rua Bahia N": 85 
BAIRRO: Centro 
CEP: 87.330-000 CIDADE: NOVA CANTU UF: 
CAIXA POSTAL: 

ENDEREÇO DE CORRESPONDENCIA: 
I 

RUA: Rua Bahia N": 85 
BAIRRO: Centro 
CEP: 87.330·000 CIDADE: NOVA CANTU UF: P 
CAIXA POSTAL: 

LIMITE DE CREDITO: R$ 

2 - REFERÊNCIAS 
COMERCIAIS BANCARIAS 

Empresa Contato Fone Banco/Agência Fone 

3- PRINCIPAIS FORNECEDORES 
I 

Empresa Contato Fone 

POSTO BASSÉGIO Julio Cezar 044-3527-1263 

SUPERMERCADO BÓRGIO Juarez Bórgio 044-3527-1334 I 

LUME AUTO PEÇAS Janice Vaplak I Nilton Farias 044-3527-1167 I 

4- DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA: I 
COPIA DO CONTRATO SOCIAL AUTENTICADO E ULTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL I 
CÓPIA DO ULTIMO BALANÇO OU BALANCETE I 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Agosto de 2.015. 
Local e data Identificação do informante 



10/, /2015 iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n° 04641/201~0 -Autoriza lnfcio do Objeto Contrato 1020932-67 

Assunto Ofício Eletrônico Caixa no 0464112015-0- Autoriza Início do Objeto Contrato 
De gigovmr@caixa.gov.br <gigovmr@caixa.gov.br> 

Para pmncantu@ig.com.br <pmncantu@ig.com.br> 
Data 0610812015 14:39 

Caixa Econômica Federal- GIGOVIMR 

R Santos Dumont, 2881 -Centro 

87.013-050 - Maringá I PR 

Oficio Eletrônico Caixa no 0464112015-0- GIGOVIMR 

Maringá, 6 de agosto de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000 - Nova Cantu- PR 

.t\.ssunto: Autorização de início de execução do objeto 

Descrição do Objeto Aquisição de uma máquina colhedora de forragens. 

Número do contrato 1020932-6712014- Convênio 811753 

Excelentíssirno Senhor, 

1. Para conhecimento e providências cabíveis, autorizamos o início da execução do objeto 
vinculado ao Contrato de Repasse n° 2613.1. 1020932-67 do MAPA - Programa PRODESA. 

2. Esclarecemos que, para primeira liberação de recursos, faz-se necessária a 
apresentação por essa municipalidade dos seguintes documentos: Ordem de Serviço, ART de 
Execução e AR T de Fiscalização. 

https:f/webmail .ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=22641&_mbox= INBOX 1/2 



10/0F/2015 iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n° 04641/2015-0 - Autoriza Inicio do Objeto Contrato 1020932-67 ~'\.'V ~A M ú"""C" 

2.1 Informamos que até o presente momento não houve crédito de recurso J'iferente~ ao ~ 
repasse na conta vinculada. et: FL. N.o •• l..J-···· r-o. n 

@ •.••..••. 
-~-J ~~ 

0 "'a Can\') • 

3. Colocamo-nos à disposição dessa Administração Municipal para o que se fizer 
necessário, por meio do telefone ( 44-3344-4660). 

Respeitosamente, 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Roberto Luiz Bachmann 

Superintendente Regional 

Superintendência Regional Noroeste do Paraná 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 

mtf 

https:/Jwebmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=22641&_mbox=INBOX 
212 



06/0J2015 iG Mail ::Ofício Eletrônico Caixa n• 02819/201&-E - Contrato 1020932-67- Verificação da Licitação 

Para 

Data 

Caixa Econômica Federal- GIGOV/MR 

R Santos Dumont, 2881 - Centro 

87.013-050- Maringá I PR 

Ofício Eletrônico Caixa no 02819/2015-E- GIGOV/MR 

Maringá, 5 de agosto de 20 15 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000- Nova Cantu- PR 

Assunto: Verificação de processo licitatório 

Programa PRODESA 

Número do processo 1020932-67/2014- Convênio 811753 

Excelentíssimo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a análise da documentação encaminhada 
referente ao processo licitatório Pregão Presencial N° 017/2015 e informamos que o mesmo foi 
considerado passível de recebimento de recursos. 

1.1 Este comunicado não implica em Autorização de recebimento de 
máquinas/equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CAIXA, em ofício específico. 

2. Até a solicitação de liberação de recursos, deverá: 

https://Webmail.ig.com.br/?_task=mail&_acUon=print&_uid=22584&_mbox=INBOX 1/2 



06/0L2015 iG Mail ::Oficio Eletrônico Caixa n• 02819/2015-E -Contrato 1020932-67 - Verificação da Licitaçã~ 
2.1 Apresentar cópia da Nota fiscal da máquina/equipamento, contendo 'rnero de série, ,... \ 
número do contrato com a CAIXA e nome do Programa de repasse; "·---- _ 

2.2 Apresentar as vias originais do Ofício 020/2015 - Assessoria de Pla e~m1$fu ·e d~ 
Declaração da empresa vencedora da licitação encaminhadas por e-mail. 0

"<1 CanN ç, 

3. Colocamo-nos à disposição dessa Administração Municipal para o que se fizer 
necessário, por meio do telefone (44-3344-4660). 

Respeitosamente, 

Aliene Fabiana Faglioni 

Engenheira Civil 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo- Maringá 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 

https://webmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=22584&_mbox=INBOX 
2/2 



CAl A 

À Caixa Econômica Federal 

Agência Maringá-Pr 

GIGOV/MR 

! - ·::=;;:.;;:::~;·,·,Cá F nrlP.·.1! \ 
' · ·-~·':'_ '0~7'.' M2.r;n~~~·PIC: 1Nova Cantu. Estado do Paraná. 29 de Maio de 2.015. 

I r-~CEt~~JÜ I 
O 1 JUN. (015 

' Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que originou o CTEF/PROCESSO n° 2613.1020932-
67/2014 - Convênio 811753-MAPA, do Município de Nova Cantu. Estado do Paraná, o qual firmou o Contrato de 
Repasse n° 811753/2014- Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento. 

Senhor Gerente, 

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da{§} meta{§} (descrever as 
metas a serem executadas por meio do CTEF!Instrumento Hábil). 

2. Para atendimento dos dispositivos legais, no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 
quantificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

1 - Ato de Homologação. [i] Sim D Não D Não se aplica ., 
2- Ato de Adjudicação. [i] Sim D Não D Não se aplica 

, 

_....f 

3- Justificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. O sim D Não [L] Não se aplica 

4- Proposta da empresa vencedora. [i] Sim CJ Não CJ Não se aplica 
, 

5- Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro [i] Sim D Não D Não se aplica 

instrumento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

[i] Sim D D "" 6 -Ordem de Serviço e/ou Fornecimento. Não Não se aplica .. 

6 - Declaração de Atendimento à Lei de Licitações. [i] Sim D Não CJ Não se aplica 

7 - Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo [i] Sim D Não D Não se aplica 
_./ 

Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

4. Declaro, sob as penas da Lei , que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
dispositivo normativo e legal. 

Atenciosamente 

CPF: 676.205.159-68 

28.019 v006 micro 



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

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

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

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo licitatório/licitação n° 
037/2015, Edital de Pregão n° 017/2015, com edital publicado em 24/Abril/2015, cuja 
empresa vencedora foi IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA para 
execução/Aquisição de 01 Máquina Colhedora de Forragens, no âmbito do Contrato de 
Repasse/Contrato de Transferência no 811753/20 14/Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, firmado com o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e cujo 
contrato administrativo foi publicado em 22/Maio/2015, atendeu a todos os dispositivos 
constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 10.520, de 17/07/2002 e sua 
regulamentação, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2.015. 

~JNI 
Prefeito Municipal- Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205.159-68 



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

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (0~~) 3527-1363 

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

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, em especial a IN STN n. 0 O 1/97, de 15/0111997 e suas a lterações e Portaria 

Interministerial 507/2011 que a empresa a empresa IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.825.524/0001 -35, vencedora do processo licitatório n° 

03 7/20 15 - Edital de Pregão n° O 17/2015, efetuado para contratação de empresas para 

Aquisição de O 1 Máquina Colhedora de Forragens, pelo Município de Nova Cantu, Estado 

do Paraná, no âmbito do Contrato de Repasse n° 8 11753/2014/M inistério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pú blica ou de sociedade de economia mista. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2 .O 15. 

A@?~' 
Prefeito Municipal - Nova Cantu-Pr. 

CPF: 676.205. 159-68 



PREFEITURA MUNICI 

NOVACA 
CNPJ · 77 .845.394/0001·03 

ORDEM DE ENTREGA/SERVIÇO 

REF. 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 017/2015 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná, inscrita no CNPJ n° 77.845.394/0001 -
03, autoriza a empresa IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, localizada no 
Município de Veranópolis, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ no 05.825.524/0001-35, de 
acordo com o Processo Licitatório n° 037/2015, Edital de Pregão n° 017/2015, a entrega do 
item, objeto do Processo acima, localizada no endereço (Rua Bahia, n° 85) neste Município, 
obedecendo aos padrões técnicos e às exigências descritas no Edital e Proposta anexos do 
processo. 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Maio de 2.015. 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.na11acantu.pr.ga11.br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
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: prnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n o 037/ 2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 017/ 2015 

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

CONTRATADO: IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 
CNPJ. 05.825.524/0001-35 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 COLHEDORA DE 
FORRAGENS. 

VALOR: R$-629.990,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, 
Novecentos e Noventa Reaisj. 

ASSINATURA: 18 de Maio de 2.015. 
VIGÊNCIA: 01JumjANO. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ·~ ·· 
Rua Bahia, no 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 -- · J ;<') 
Fones (44) ~~27-1281- (44) 3527-~096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 110va c# 

E-ma1f. pmncantu@hotma1l.com ou pmncantu@ig.com.br -

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 037/2015 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial no 017/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.205.159-68. 

CONTRATADA: IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, com sede em Veranópolis, 
Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 04, n° 257, Distrito Industrial, Cep 95.330-000, inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 05.825.524/0001-35, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. 
MARILDO PARISE, Carteira de Identidade RG no1030576977 C.P.F. no 411.473.080-04 
residente e domiciliado no Município de Veranópolis- RS. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 037/201.5- Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 01.7/201.5, 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 01 Colhedora de 
Forragens", conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada. 

·'Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor mínimo de 6 (seis) cil indros eletrônico. Plataforma forragei ra de no mínimo 3 (três) metros. 
rotor com 12 (doze) 6 (seis) ou 3 (três) facas ajustáveis, facas em tungstênio - carbonato para corte liso, corte comprimento de 5 a 48 mm. Detector 
de metais e pedras, dobradiça hidrãulica da calha, altura mínima da calha de 4,30 m. farol de iluminação e câmara na calha, plataforma de corte de 
milho com dois motores, com no mínimo 12 (doze) velocidades. Painel de controle eletrônico. Potencia nominal de no mínimo 330 HP, regime 
nominal de trabalho (rpm) 2.000, aspiração turbo alimentador intercooler, injeção eletrônica, capacidade mínima do tanque 560 L transmissão 
hidrostática, desempenho de no mínimo 50 ton.lhora. sistema elétrico com duas baterias de 12 V, acionamento hidráulico, pneus dianteiros e 
traseiros 600/65 - R28 e 380/85 - R24, cabine com ar condicionado e calefação, monitor câmara da calha e câmara de ré, coluna de direção 
ajustável, acento para acompanhante, altura mínima até o teto da cabine 3.300 mm, largura máxima sem plataforma 2.350 mm. peso mínimo com 
plataforma I 0.000 kg. Tração 4X4". 

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. _____.. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

DAS OBRIGAÇOES 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. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-629.990,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, 
Novecentos e Noventa Reais). 

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 autorização da Caixa Econômica Federal através do Escritório de Negócios 
de Maringá GIGOV/MR. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

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 01 ano, 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 



MUNICÍPIO DE NOVA CANl uRAMu1t," 

Estado do Paraná Ll.l ~\ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 ~ Fl. N.o.fiZ. ..... ~ 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 9k----------~R:· 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 0 "; c-~,,, · .( 

Clausula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condiçoes 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 

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. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 18 de Maio de 2015. 

AI~O~~ 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

Marildo Pari sE 
CPF: 411.473.080-04 

RG: 1030576977 
Sócio-DirEtor 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licita tório n° 037/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 017/2015, que tem como objeto a Aquisição de 01 
Colhedora de Forragens, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM 01 - Empresa: IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS L TDA, inscrita no 
CNPJ 05.825.524/0001-35, no Valor de R$-629.990,00 (Seiscentos e Vinte e 
Nove Mil e Novecentos e Noventa Reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0802.20602.0078-1 033-44.90.5200(7 40) 
0802.20602.0078-1 033-44.90.5200(000) 

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

a~N> 
Prefeito Municzpal 
Nova Cantu- Pr. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

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

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

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
037/2015 - Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 017/2015, efetuado 
para Aquisição de 01 Colh~dora de Forragens, cuja empresa vencedora foi 
IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS L TOA - CNPJ n° 05.825.524/0001-35, 
atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em 
especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 14 de Maio de 2.015. 

v~~~~. , 
D VONSI GRAFF ~~/PR n. 4.058 



TERMO DE ADJUDICACÀO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 037/20 15 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 017/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe â Empresa IPACOL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n• 05.825 .524/0001-35, 
conforme segue: 
LOTE 01- ÚNICO 

ÍTEM OTDADE 
OI 01 Und. 

DESCRIÇÃO 
Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor n1ínimo de 6 (seis) 
cilindros eletrônico. Plataforma forrageira de no mínimo 3 (três) metros, 
rotor com 12 (doze) 6 (seis) ou 3 (três) facas ajustáveis, facas em tungstênio
carbonato para corte liso, corte comprimento de S a 48 mm. Detector de 
metais e pedras, dobradiça hidráulica da calha, altura mínima da calha de 
4,30 m. farol de iluminação e câmara na calha, plataforma de corte de milho 
com dois motores, com no mínimo 12 (doze) velocidades. Pa inel de controle 
eletrônico. Potencia nominal de no mínimo 330 HP, regime nominal de 
trabalho (rpm) 2.000, aspiração turbo alimentador intercooler, injeção 
eletrônica, capacidade mínima do tanque 560 1., transmissão hidrostática, 
desempenho de no mínimo 50 ton./hora, sistema elétrico com duas baterias de 
12 V, acionamento hidráulico, pneus dianteiros e traseiros 600/65 - R28 e 
380/85 - R24, cabine com ar condicionado e calefação, monitor câmara da 
calha e câmara de ré, coluna de direção aj ustável, acento para 
acompanhante, altura mínima até o teto da cabine 3.300 mm, largura 
máxima sem plataforma 2.350 mm, peso mínimo com plataforma 10.000 kg. 
Tração 4X4. 
Total 

Preço Unitário I Total 
R$-629.990,00 RS-629.990,00 

RS-629.990,00 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatóno, a quem se smta preJUdicada, para 
interposição de recurso. 

R 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 2.015 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2015 

PREGÃO, na forma presencial no 017/2015 
Às I 0:00 hs (dez horas) do dia Il de Maio de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de O I Máquina Colhedora de Forragens, 
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 
IPACOL MAQUINAS AGRJCOLAS L TDA 
CNPJ- 05.825.524/0001 -35 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE 

01 01 und. 

DESCRIÇÃO 

Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor 
mínimo de 6 (seis) cilindros eletrônico. Plataforma 
forrageira de no mínimo 3 (três) metros, rotor com 12 
(doze) 6 (seis) ou 3 (três) facas ajustáveis, facas em 
tungstênio carbonato para corte liso, corte 
comprimento de 5 a 48 mm. Detector de metais e 
pedras, dobradiça hidráulica da calha, altura mínima 
da calha de 4,30 m. farol de iluminação e câmara na 
calha, plataforma de corte de milho com dois motores, 
com no mínimo 12 (doze) velocidades. Painel de 
controle eletrônico. Potencia nominal de no mínimo 330 
HP, regime nominal de trabalho (rpm) 2.000, aspiração 
turbo alimentador intercooler, injeção eletrônica, 
capacidade mínima do tanque 560 I., transmissão 
hidrostática, desempenho de no mínimo 50 ton./hora, 
sistema elétrico com duas baterias de 12 V, 
acionamento hidráulico, pneus dianteiros e traseiros 
600/65 - R28 e 380/85 - R24, cabine com ar 
condicionado e calefação, monitor câmara da calha e 
câmara de ré, coluna de direção ajustável, acento para 
acompanhante, altura mínima até o teto da cabine 
3.300 mm, largura máxima sem plataforma 2.350 mm, 

eso mínimo com lataforma 10.000 k . Tra ão 4X4. 
Total 

Preço 
Unitário I 

Total 
R$-629 .990,00 



Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou toda a documentação exigida em Edital. 

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

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

LOTE 01 - no Valor Total de R$-629.990,00 (Seiscentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e 
Noventa Reais): a empresa: IPACOL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, Inscrito no CNPJ 
sob o n° 05.825.524/0001-35; 

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

\ ' Nova Cantu, Paraná, li de Maio de 2.015. 

J~~~~/ 

Equipe de Apoio: ~.À)\.~ V 
'é4,-~ 
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1~acol 
parceria de sol a sol 

A 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLA.S LTDA 
Rua Quatro, no 257 -Distrito Industrial 

95330-000- Veranópolis- RS - Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05 .825.524/0001-35- IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacoLcom.br Site: www.ipacoLcom.br 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Edital de Pregão Presencial N° 017/2015 
Processo Licitatório N° 037/2015 
Data: 11/05/2015 as 10:00 horas 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial n° O 17/2015, acatando 

todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO/OBJETO VALOR 

UNITÁRIO 

01 Ol(UM) Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor mínimo de R$ 629.990,00 
6 (seis) cilindros eletrônico. Plataforma forrageira de no 
mínimo 3 (três) metros, rotor com 12 (doze) 6 (seis) ou 3 (três) 

facas ajustáveis, facas em tungstênio- carbonato para corte 

liso, corte comprimento de 5 a 48 mm. Detector de metais e 
pedras, dobradiça hidráulica da calha, altura mínima da calha 

de 4,30 m. farol de iluminação e câmara na calha, plataforma de 
corte de milho com dois motores, com no mínimo 12 (doze) 
velocidades. Painel de controle eletrônico. Potencia nominal de 
no mínimo 330 HP, regime nominal de trabalho (rpm) 2.000, 
aspiração turbo alimentador intercooler, injeção eletrônica, 

capacidade mínima do tanque 560 1., transmissão hidrostática, 

desempenho de no mínimo 50 ton./hora, sistema elétrico com 
duas baterias de 12 V, acionamento hidráulico, pneus dianteiros 

e traseiros 600/65 - R28 e 380/85- R24, cabine com ar 
condicionado e calefação, monitor câmara da calha e câmara de 

ré, coluna de direção ajustável, acento para acompanhante, 
altura mínima até o teto da cabine 3.300 mm, largura máxima 

sem plataforma 2.350 mm, peso mínimo com plataforma 

I 0.000 kg. Tração 4X4. 

MODELO:CFA 2000 4 X 4 

MARCA: IPACOL 

VALOR TOTAL: R$ 629.990,00 (Seiscentos e vinte e nove mil novecentos e noventa reais) 
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í~acol 
parceria de sol a so l 

Condições de Fornecimento: 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
Rua Quatro, n° 257- Distrito Industrial 

95330-000- Veranópolis - RS -Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825 .524/0001-35 - IE: 157/0039655 

e·mail vendas@ipacol.com.br Si te: www .ipacol.com.br 

Pagamento: Liberação dos recursos junto ao MAPA/Caixa Econômica Federal 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, 
P razo de entrega: 02 dias, após requisição da emissão. 
Garantia 06 (seis) meses 

Veranópolis-RS, 11 de maio de 2015. 

Atenciosamente 

(~~jj_g_ 
M~rildo Pari sE 

PF: 411.473.080..04 
RG: 1030576977 

Sóclo-Oirttor 

Jt~L { (2__ 
Htitor Cuar Pari H 

CPF: 645.333.600.68 
RG:6052866339 

Sócio• DirEtor 

lpacol Máquinas Agríc olas Ltda 
Rua 4. n° 257 . D is t. Industria l 
95330 000 - V e ranópolis - R S 
CNPJ : 0 5 82."i 524/ 000 1 3 5 

l ··, s c. t st..: ·j 5 7, u C.::.sh533 
'-one: (--: \ .4 1 .... .... __ J 

t-' 'f' " T 1 _, _ _. 2 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOIJDAÇAO CO~TRA UAL • 

/ 
LUIS CARLOS PARISE. brasileiro, natural de Veran polis, RS, 

casado pelo regime de comunhAo parcial de bens, da lndú~a. portador da eira de 
Identidade n.0 9024397516, expedida pela SSP/RS em 07/05/1981, inscrito o CPF n.o 
356.356.570-87, residente e domiciliado na Rodovia RSC 470, n° 1.792, 177, ap. 
201, Ba irro Renovação, em Veranópolis, RS, CEP 95330-000; 

MARILDO PARISE. brasileiro, natural de Veran6polis, 
pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/01/1966, 
portadoi ·da Carteira de Identidade n." 10305769n, expedida pela 
08/10/19821 inscrito n~ CPF n. 0 411.473.080-04, residente • domiciliado 
RSC 470, n° 1.762, KM 177, ap. 201, Bairro Renovaç&o, em Veranópolis, RS, 
000; 

HEITOR CESAR PARISE, brasileiro, nascido em Veranó 
30/0i/1973, maior, industrial, solteiro, RG n° 6052866339 expedida. 
inscrito no CPF n° 645.333.600/68, residente e domiciliado na Rodovia 

1.792, KM 17?, ap. 101, Bairro Renovação, em Veranópolis, RS, CEP 95330 

sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denomin social de 
IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., com· sede na Rua 04, n.0 25 , Distrito 
Industrial, CEP 95330-000, Veranópolis, RS, sociedade empresária limitada, inscrita no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazend sob n. 0 

05.825.524/0001 -35, com set.1 contrato social devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n° 43205137976 em 1° de agosto de 
2003, primeira altera~ão c.ontratual registrada sob. n° 2836571, em 06 d junho de 
2007, e última alte.iação contratual de número ·quatro, registrada sob n° 3 58951 em 
08 de dezembro de 2011, resolvendo em comum acordo e na melhor form -de direito 
alterar o instrumento vigente e o fazem mediante as cláusulas • ça.ndiç6ei se ulntes: 

ALTERAÇOES 

Primeira: 
O sócio LUlS CARLOS PARJSE cede e transfere onerosamente 42.500 (qu~ nta e duas 
r.1íl e quinhentas) cotas soci_ais, pelo valor nominal de R$ 42.500,00 (quaren e dois niil 
e quinhentos reais) para o sócio HEITOR CESAR P~SE que, em mo corrente. 
nacional, que será pago em 15 (quinze) parcelas mensais, sendo as 05 (cinc primeiras 
pelo vaiar de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do mas de Agosto até D . mbro de 
2013, e a:, demais 10 (d~areel=s p4>le> va.le>r do R$ 4.000,00 (CfUAttO mil re ·s), a ~ir 

. . - ~ 

-- ~ .-EP. .ÇO. OT P- DE ."E. - -- ·-~ . 1 
' ' ~ AV JULIODECASTJLHOS. 267-VERANOPOLIS-RS-FONE. (54)3441-1796 ~;..<• 
! I CARLOS F AR r: ~ZEt • TABEUÂO "': 

r 



do mês de Janeiro à Ou:tu~r9 d~ 2Q14 .. •esundo com a cota soc:ial d 
_(cinquenta· e sete mil e qcirih~n~os r~~}; . . · . 

Seguncja: . . . 

O sócio MA~.ILDO PARISE ced~ e transfere onerosamente 42.500 (quarenta e duas mil e 
quinhentas} cotas sociais, ·pelo valor nominal de R$ 42.500,00 '(quarenta e 
quinhentos reais) pva o Sócio HEITOR ~ PARIS& que, em m 
nacional, que será pago em 15 (quinze) parcelas ~sendo ~ 05 (cinco 
pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir ~o-mts de Ag~ até O 
2013, e as demáis10 (dez) .parcelas pelo valorde·R$4.000,00 (quatrO mil r 
do mês de Janeiro à Outubro de 2014, restando com· a .êota. social de ~$ 
{cem mil reais). 

Terceira: 
Em raZão das compras e vendas realizadas constante$ nas akeraç6es primeir 
anteriores, a Cláusula Sexta passará a vigorar com a seguinte redaçlo: . . 
Clá.usu/ii Sexta: 
O Capital Social que é ds R$ 300.000,00 {tr.Díntos mil IUlrJ, dWJdltlo 
(trezentas miO cotas de valor nominal de R$1,00 .(uni ,../) CMM uW,.,·
fnalterado e está to~mente integraliuclo • assim dlstl!bufdo Mtre tiS sócio 

"·"--·- ·- - - .. -----.----,--
SócioS · r · CDtíl 

... - --- - - ·----·L·--------+---
Luiz Carlos Parise 'i 

' Marildo Pari~ 

.-~-e~:-.~-r_-Ce~-'Si!U~~-Tt-;-~-ri.-=--·-.. -.- _- _- _ --.-. ----+~ -~~~~~~~~----------~-~-~-'-------;~~~~""' 
.. 

Tendo em vista ~ alterações c~ntratuaJs ocorrfd~ C!S sócios decidam à 
das cláusulas contratuai~ reVogando quaisquer disPositiVos anteriores qu 
com o ora aprovado. 

CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO SOCIAL 

DENOMINAÇAO,.SEQE, OBJETO E DUIAÇAo SOCIAL 
fi • • • • ; 

'· ·. 

Cláusula Pri~eirà: ~ · ~ 
A soc iedade gira sob o nome empresariaJ de IPACOL MAQUINAS AGRJCO 

Cláusula Segunda: . 

LTDA 

A sociedade está estabelecida na Rua 04, n.0 257, DI~ lhdustrfal, CEP 95 0-000, na 
cidade de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Su~ 

Parágrafo Único; 

A u TE N TI C. A Ç ~O 
~ICO a presente cópia reprogrAfica, a qua confer 

apresentado. Veranópolis, _27 de ilbril de 201 

Vilson Lucas Halin- EscrSeevenl td~ Autt~~~id8 30 
EflolUie!ltcs: ~ :J,f:IJ + o l(}l a • ' 
()736.01.1500001.16132 - 1~: R$ 0,11 

o original 



A Filial n. 0 01 está.. en&bebcld.:t. n.:t.- Rodovia RSC '470; KM 177, n. 0 

Renovação, CEP 95:3~, ·no;; eickde ~-v.r.úa6polis. Estado do Rfo ~INJe 
~L . . . 

C~suta. T arcelra: 
A sociedade adota o tipo jurídico das sociedades limitadas; 

Cláusula Quarta: 
O objeto da sociedade é indóstria e comérdo de máqu_inas e tmpl~entos 
impleme ntes rodoviários, exportaçlo e lmpo~ de· linplemeirtos 
rodoviários, prestaçio de serviço de transporte r~Oviário municipal, inte 
interestadual e internacional de cargas. · ... . : , . 

Cláusula Quinta: . 
A so~iedade iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2003 e seu prazo d 
indeterminado. 

. DO CAPITAL SOCIAL 

Cláusula Sexta: 

rfcolas e 
rfcolas e 
unidpa.l, 

O Capital Soc:ial que é de R$ 300.000,00 (treZentOs.. mil reais), dividido e · 300.000 
(trezentas mil} cotas de valor nominal de R$ 1,00 (um .raaJ) cada um&r rmanece 
inalterado e está totalmente integralizado e assim disbibUrdó .• nn os s6ci 

! -- · ··--· - -- --------r - -------r-----··--

•luis Carlos Parise I 100~000 

. Ma;ild~ Parise . . r 
- - -- ___ _ __________ _ __L __ ____ _ 100.000 

100.000 i-ieitor Cesar Parise l 
~ - . . . ·-·· - --- ·-----------------~------~--~--+------._ .. 30CMJoo 

T~-.. --------~~--·-·-··--=-
Cláusula Sétima: 

A responsabiiidade de cada sócio .é r~ita ao yalor de suas 
respondem ·sc!idari.amente pelét i~tegr&.l~ do~ ~L 

"" . _. 
Cláusul~ Oitava: .• 
As quotas da sociedade sao indlvisfvei5 e nlo poder~ ser ~id~ ou transfe das sem o. 
expresso consentimento dos outro$ sócios,~ quals fl~---~uradó, e JguaJc:t.d~. 
de co~dições e preço, o direito de ·prefer4ncia pua a Aia·-~~~ vendL . . 



P~r:""e- = , Li~itor Cesc .P<ã.r~. ~~adl&m~~· -com poderes • 
ac':n:r.istrQdõres, autor~~;;~~~ do né.ma êonpr~, vedado, no • . 
a:ividades 'estranhas ao inte;-és5e. 50.::~ ou.afnda para assumir obrtgaç6es • 
quotistas ou tercitJros. · · · ' . . · · 

,. . ' 

§ 1o. Pva ~end~- ali_enaçlo; ~~utà..-·c~ .:~ '~~nda: de be 
.imcSveis constituiÍrtes do Ativo Permanente' da. sOded•ch; ser~ rep · 
no mfnimo d~is ~oS; e a ~ontrataçlo. de ém·~~os ~·qualquer 
espéci-e, mediante garantia de bens m6vels ou lrn6vels, mercadort 
-~·,.,"r ~;.,., ;,.,...,. ~.,. .-~:6df'i ;·· ..• ,. ~ : ~ . ..,,.., -f'::. .,._. .. .; -ftt.es---:_,um dos_ .... _. . . ......... . _ ---- - ~--J-~-·..,..-:-.a.~"':*~~~·~r- v.• .. r-· ~ 

. . -. 
Cláusula Décima:- ·. · '· · · · · ~ · 
Nos ter.:nos d.o : art. ·.·1 ~061 da· L~ . 10406/02. : fica .' ,..,.,ldda. a . 0011;1'feo~IO 
administradores~ não integrantes do quadrO ~~i~~ désde que ap~ 
terços do capital social, . se o capital estiver totalmente integralizad 
totalidade, se o capital não estiver Integralizado.. • · 

~ . . 

Cláusula Décima Primeira: 
A. sociedàde. pode_r-A ou~;gar · procu~ -pai'4. t;réei~ . pei&c;ta p"ati 
administr~ção especificado' no instrumento, ~"'·~ · que_'o ~o serei 
dois administradores, podendo, ~r assinado por um s6 ·administrador -para a 
procuração "ad judicia,;; • :·.. · • · . ' : . · ' . 

CláusuliL Décima Segunda: 
1\lo efetivo exercício de suas funções na empresa, o$ sócios teria direitos a u 
mensal a título de pro Jabo,., cujo valor será acordado·~· os mesmos, 
acordo, ficando, ainda,. válida a fatuidade de optar ~la ftao Nrtirada ~ê qu 
desde que convencionadp pelos sócios fort'1141.1mente. · · · 

• • • ~ • \. • • o. 

· DAS DECISOES 

Cláusula Décima T arcelra:. . .. . 
Para quaisqu~r transaç6es que car~erizam . a cqm~ vendA OI:' aJie 
qualquer tftulo, de imóVeis . ou beris ·do. Çivó imióbiliz:.do _da. soei 
representada por no mínimlo dois sóciOs; . a ~~~ ·.-de empr 
financiamentos de qualquer modalidade e montante,. W ntiC:eSÃdade do co 
expresso de 1/3 (um terço) cfo.s sócios. · 

.. 
Cláusula DéclmiL Quarta: 

. 
ato de. 

lnado põr. · 
utôrgade 

Todas as decisões ·pertinentes à sociedade serao tornadas em reunllo de sócios, · 
obedecendo a.s seguintes formaJidades: 

4 



interno, c:artá circular~ carta rt!5lstr&da GDm A~ o~ d..,.-rao co 
hora da realização da :re.u~i_ão, -bem c:c:-m~ ~ordem 'do dia. · 

§ 2° • . As c~mvocaç6es. d~r&o. ~mpre ocorrer ~m · a antecedtncia 
(cinco} dias da data da reunllo. · · · · 

§ 3°. As deliberaç6es tomadas em reuniao serlo ._.,~ em ata • r-, 
livro próprio. 

§ 4°. O quorum de instalaçAo e d~liberaçlo se~_pr~ em ~~ ~as ccllrwc~caç64~ 
para as reuniões sera.o dispensadas 5e todos Os ·56d~ se· fizerem 
assinarem os documentos. · · 

QUOTAS SOCIAIS, TRANSFERENCIAS, RmiADA DE SOCIO 

Cláusula Déci~ Quinta: . 
As quotas sociais são indivisíveis e a transfe"ncla de cotas sociais de capitaJ terceiros, 
somente será permitida mediante expressa autorizaç1o de ~os os s6clos. 

§JC,. No çaso de um dos sócios desejar retirar~ da Sociedade, deve 
empresa e os outros s6cios por escrito com _anteCeicf•nda de 60 (sesse dlu, e 
seus haveres lhe serlo reembotSad05 pela · -~edade ou os s6cios 
remanescentes, apurados até a data da retirada inêclianta o levantam ntD de um 
balanço especial nesta dAtar em até 36 (trinta e seiS) prestaç6e$ me 
sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) ~laS Cla data do balan 

• 

§ 2°. A quota social sc;;mente poderá ser vendida a terc:eiros, quando é aceito 
na sociedade, ~as antes disso o s6cio deveri notificar a empresa e os demais 
sócios no prazo de 60 dias, especificando o pr~ndenia,_ valor e co · ç&!s, pare 
que exerçam seus direitos de preferência, a emr)resa·em primeiro lug e os sócios 
em segundo, na proporçlo de suas quotas. 

Cláusula Décima Qufnta: 
Em caso de morte ou retirada de qualquer um dos s6cios, a sociedAde niQ 
No caso de morte .de sócio, os herdeiros ou su~ somente ingrll!l&l!ll~ 

sociedade se aceitos pela maioria do capital social, e,· ~ .nlo aceitos, r·ea..,.l 
haveres na conformidade com o parágrafo primei~ da d~laantertor. 

Cláusula Décima Sexta; 
O exercício social ela so~iedade obedecerá o ano-calenctmio cMI; 

. . 
DISPOSIÇOES G~RAJS . . . . 

Cláusula Décima Sétima: 

An.ualmente, no dia 31 de dezembro, o administrador preStará comas 1 ea.c~- .... 
/\ 

..;:;._~.; 

-~· 
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Cláusula Décima Olt&va: · . · · 
Os lucros ou os p;ejuízos apurados no exerdcio ser~ distrtbufctcJ ou supo 
sócios, proporcionalmente à partlcipaçlo soc:t.tária de cada um; 
permanecerão na sociedade por determlnaçl.o dos mesmos. 

Cláusula Décima Nona: 
Nos quatro meses seguintes ao término do exerdcio sodaJr os sócios delibe 
as contas e designario administradores quando for o caso. 

Cláusula Vigésima: 
Os Administradores, ficam dispensados de prestar cauç.lo e declaram, sob 
lei de que não estão impedidos de exercer a admfnlstraçao da soc:i 
especial, ou em virtude de condenação crimfnalr ou por se encontrar so oc efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a C&l!gOS públl ou por . . 
crime falimentar, de prevaric:açlo, peita ou suborno, co~usslo., peculatO, u contra a ~ 
economia popular, contra o sistema financeJro nacional,.~ as normas defesa da · 
concorrência. contra as relaç&!s de consUmo; f' p6bllca, ·o.,. a propriedade. 

. . 

Cláusula VIgésima PrfrneJra; . . 
Fica eleito~ foro de Veranópolls, RS .,.,..c;. exerdció·e o··cumprimento d 
obrigações resultantes deste Çontrato.' ·_:-., ·. > -: :: :/;.< J~.:-. · 

... , . .. . . 

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em tra; 
teor, que serão assinada$ por todos os· scSci~, sendo ··que a primeira via 
Junta Comercial do Estado do ·Rio Grande do SUl • as demais d 
contratantes, depois de anotadas. 

1JJ 7 A8EUONATO ..... 
,.\.'ERANÓPOU~ 

VeranópolistRs, 1° de julho de 2013. 

f .{J 
·: · ·~ ...... ~ " -

... ~· ~MaiiJdO Partse ·.···;; ;::1 ':c;',. 

• . : . 7 .. . . . ~ 

...... . ... 

. ··.;;· , : . 
. : _., . :.:::.: · . .. ~ 
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1~acol 
parceria de sol a sol 

PARA: 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
Rua Quatro, n° 257 - Distrito Industrial 

95330-000- Veranópolis- RS -Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825.524/0001-35- IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacol.com.br Site: www.ipacol.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA / 

Declaramos para os devidos fins de di reito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade- PREGÃO n° O 17/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 

comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 

referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Veranópolis -RS, 11 de maio de 2015. 

Ah-~LJ l~t2-
arlldo Parlse 
411.473.080-04 
: 1030576977 

Sócio-DirEtor 

fi/ l-
~'-"""'/c n 

HEitor cuar Pari sE 
CPF: 645.333.600-68 

RG:6052866339 
Sóclo·Dirt:tor 

AàHeelas Ltda 
lpecol Máo42"'J~

3~ist. Industrial 
Rua4 .n ' · r RS 
95330 000 - Ver-anopo IS -35 
CNPJ: 05 82.5 ?24,_~00_ ;.-

· _ t_ · •. l '?tiULJ.::r::Jú_,:> 
, -,.c . , · 

1 
J 

·-. ,., e· ·~· ' . .. 
) _ _ , J __ _ _, _ 



IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

~~~col 
Rua Quatro, n° 257 · Distrito Industrial 

95330·000 · Veranópolis · RS ·Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825.524/0001·35 · IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacol.com.br Site: www.ipacol.com.br 
parceria de sol a sol 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARAÇÃO 

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

licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 017/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 

empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na 

habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Veranópolis, RS, 11 de maio de 2015. 

/~:::p~!.~-
CPF: 411.473.080-04 

RG: 1030576977 
Sócio-DirEtor 

- -
HEitor Cuar Pari sE 

CPF: 645.333.600-68 
RG:6052866339 

Sócio-DirEtor 

, . A rícoii!IS Ltda 
lpacol Maoqu5,n7asD i ~- I n d ustrial 

R 4 n 2 · R~ ua • V rv)pclis - ::> 
5 3 30 000 - e r a · ~r 

9 • 5 825 52<ltüOC ~ .:::.> 
C NPJ . O - . ~ "'"...,6···:::> 

f:ct.; 1511\.A.J-'":. -' 
1 .se. - . •-+ \ ,·J~J 

t:"....,ne: \ "J· \ · 
.. ' . , , _, -T~ 1 -'-'- 2_ 
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1~acol 
parceria de sol a sol 

PARA: 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
Rua Quatro, no 257 · Distrito Industrial 

95330·000 · Veranópolis · RS ·Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825.524/0001·35 · IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacoLcom.br Site: www.ipacoLcom.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARAÇÃO ./ 

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

sob a modalidade- PREGÃO n° O 17/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 

proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Veranópolis,RS, 11 de maio de 2015. 

/ t:.:::. .. ~~e~ 
PF: 411.473.080·04 
RG: 1030576977 

Sócio-DirEtor 

Je ,_ J:n ( 
Heitor CESar Pari sE 

CPF: 645.333.600·68 
RG: 6052866339 

Sóclo•Dirdor 

I Fi AeJfieelas Ltda 
lpacol MáoC12Y5~;a Dist. Industrial 
Rua 4, n ' - · RS 
95330 000- Veranop~lls -
CNPJ: 05 82.5 524/00~~:':5 

1 ,gc. E:st .· l57;uv3~c~.J 
r-Ane · 1 ">· ' · , .. 1 -... : .... ~ J 

. . ' _,. ,.. ..... 1 _,_.,_,2. 



IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
Rua Quatro, n° 257- Distrito Industrial 

95330-000 · Veranópolis- RS- Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825.524/0001·35- IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacol.com.br Site: www.ipacol.com.br 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE / 

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

sob a modalidade- PREGÃO n° O 17/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Veranópolis, RS, 11 de maio de 2015. 

I{:::U%~-
j.~~ll.473.080-04 

RG: 1030576977 
Sócio-DirEtor 

H~itor Cuar Pal'tse 
CPF: 645.333.600-68 

RG:6052866339 
Sócio· DirEtor 

lpacol Máquinas Agrkolas Ltda 
Rua 4, no 257, Dist. Industrial 
95330 000- Veranópolis- RS 
CNP J: ~)5 ô2:; 5;?411)001 35 

. r:. t-~ .. .. t·)-,l LI.~V---...S 
I J 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pág 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.825.524/0001-35 ,r 

Certidão n°: 95648500/2015 
Expedição: 27/04/2015, às 09:00:23 
Validade: 23/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.825.524/0001 - 35, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona -se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



27/04/2015 

::::.~.lx . .:.. :::CONCT-.·1 C.-l. "'EC E R..:. L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0582552410001-35 

Razão Social: IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
Endereço: RUA QUATRO 257 I DISTRITO INUSTRIAL I VERANOPOLIS I RS I 

95330-000 
/ 

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: 18/04/2015 a 17/05/2015 / 

Certificação Número: 2015041802342773131449 

Informação obtida em 27/04/ 2015, às 09:13:41. 

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

httpsJJwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12559137&VARPessoa=12559137&VAR.Uf=RS&VAR.Ins... ~/1 
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• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Veranópolis 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL) 

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2015/446 

DADOS CONTRIBUINTES: 

NOME: 
C.N .P.J/CPF: 
ENDEREÇO: 
NÚMERO: 
CIDADE: 
ESTADO: 
C.E.P: 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 
05.825.524/0001-35 
RUA 04 - DISTR. IND. 
257 
VERANÓPOLIS 
RS 
95330000 

/ 

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria 
Munidpal da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente 
data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar 
qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida. 

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA 
INTERNET, NO SITE www.veranopolis.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE VERANÓPOLIS-RS. 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/04/2015 11:14 

COM VALIDADE ATÉ: 24/10/2015 

Rua Alfredo Chaves, 366 - Centro - CEP: 95330-000 - Veranópolis- RS 
Fone/Fax (54) (54) 3441-1477- E-rnail: contato@veranopolis.rs.gov.br 



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

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

Nome: IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS L TOA 
CNPJ: 05.825.524/0001-35 

/ 
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 créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:32:50 do dia 31/03/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/09/2015. / 
Código de controle da certidão: 7624.A777.977G.COD4 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

,-
http:/ /www.receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CndConjuntainter/E. .. 31/03/201 5 ~ 



~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

l ~ i SECRETARIA DA FAZENDA 

~}'i' ..J- RECEITA ESTADUAL 
~_.:.~ -

Certidão de Situação Fiscal n° 0008264311 

Identificação do titular da certidão: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

IPACOL MAQ AGRICOLAS L TOA 

RUA QUATRO, 257 
INDUSTRIAL, VERANOPOLIS - RS 

05.825.524/0001 -35 

/ 

Certificamos que, aos 04 dias do mês de MAIO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

I Descrição dos Débitos/Pendências: 

/ 

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei no 7.608/81 ). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa no 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 2/7/2015. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP no 45/98,Título IV, Capítulo V. 

-
Autenticação: 0017089307 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br . 



IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

1~acol 
Rua Quatro, no 257 - Distrito Industrial 

95330-000- Veranópolis- RS -Fone/Fax: 54 3441.9550 
CNPJ: 05.825.524/0001-35- IE: 157/0039655 

e·mail: vendas@ipacol.com.br Site: www.ipacol.com.br 
parc e ria de sol a sol 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO PERMANENTE DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. Luiz Paolo Minuzzi, portador da Cédula de identidade sob n°. 

78321091 SSP/PR e CPF/ MF n° 051.140.549-96 a participar do procedimento licitatório sob a 

modalidade Pregão Presencial n° O 17/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representantes legais da empresa lpacol Maquinas Agrícolas LTDA outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Veranópolis- RS, 11 de maio de 2015. 

1'-~~sLe_ 
Marildo Parise 

CPF: 411.473.080·04 
H•itor Cuar Paf'iH 

CPF: 645.333.600·68 
RG: 6052866339 

Sócio• Dlr€tor 

I RG: 1030576977 
Sócio-DirEtor 

lpacol f"'áqu•nas r\Q••cu•a:. ··-~db 
Rua 4, no 257' Dist. lnd~stnal 
95330 000- Ver-anópohs - ~S 
CNPJl 05 825 524/00~ ~ -? .::> 

1 . c;c. E:.~t.: ·J57 ,(JG_:) ':lo:;..::> 
·:-'"" - e· ·-- ' . .. ..... 1 ., , . ,) 
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LIVRO N° 133 
DE PROCURAÇÕES 

• ~ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE VERANÓPOLIS 

16.023. PROCURAÇÃO PÚBLICA 

05.825.524/0001 -35, com sede e domicílio na Rua 04, n° 257, DistJ.ito Industrial, 

nesta cidade, neste ato representada pelos sócios LUIS CARLOS P ARISE, 

inscrito no CPF/MF sob número 356.356.570-87, portador da carteira de identidade 

no 9024397516, expedida pela SSP/RS, brasileiro, casado, empresário, residente e 

domiciliado na Rodovia RSC/470, km 177, no 1.792, apto. 201, bairro Renovação, 

nesta cidade; MARILDO PARISE, inscrito no CPF/MF sob número 

411.473.080-04, portador da carteira de identidade n° 1030576977, expedida pela 

SSP/RS, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rodovia 

RSC/4 70, km 177, n° 1. 792, apto. 402, bairro Renovação, nesta cidade; e HEITOR 

CESAR PARISE, inscrito no CPF/MF sob número 645.333.600-68, portador da 

carteira de identidade no 6052866339, expedida pela SSP/RS, brasileiro, solteiro, 

maior, empresário, residente e domiciliado na Rodovia RSC/470, km 177, n° 1.792, 

apto. 101, bairro Renovação, nesta cidade; identificada documentalmente por mim, 

CAROLINE ZECHIN SBRISSA, 2a Tabeliã Substituta, e de cuja identidade e 

capacidade para o ato dou fé; e por ela ·foi dito que nomeava e constituía seu 

procurador LUIZ PAOLO MINUZZI, inscrito no CPF/MF sob número 

051.140.549-96, portador da carteira de identidade n° 78321091, expedida pela 

SSP/PR, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado na Rua 

Marechal Floriano, n° 3. 518, apto. 1.202, na cidade de Cascavel/PR, a quem confere 

poderes para o fim especial de: representar a outorgante junto a Prefeitura de Nova 
. 

Cantu/PR, a fim participar da licitação pública, específico para o Edital Pregão n° 

017/2015 a realizar-se em data de 11 de maio de 2015, para pruiicipar de qualquer 

,......,_ 



IPACO!. ~_AcuJ~U\SAGRJCOLAs LTDA. ----- - -------· 
Rua 04, n° 257·~ ~i.S:Cr;:io l~du~rÍAI~-. ~~-~~0-000 - VeranÓpo 

·cNP ~ nt! 05..32:5.524/0001-35 
NIRE 43205137976· 

. ·. 
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOIJDAÇAO CO~TRA UAL • 

LUIS CARLOS PARJSE. brasileiro, natural de Veran 
casado pelo regime de comur:th&o parciaJ de bens. da lndc1Strta. portador da 
Identidade n.0 9024397516, expedida pela SSPIRS em 07/0S/1981, inscrito 
356.356.570-87, residente e domiciliado na Rodovia RSC 470, n° 1.792, K 
201, Bairro Re novação, em Veranópolis, RS, CEP 95330-000; 

MARJLDO PARISE. brasileiro, natural de Veranópolis, 
pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/01/1966, 
portado r 'da Carteira de Identidade n.o 10305769n, expedida pela 
08/10/1 982, inscrito n~ CPF n.0 411.473.080-04, residenté e domiciliado 
RSC 470, n° 1.762, KM 177, ap. 201, Bairro Renovaç.lo, em Veranópolis, RS, 
000; 

HEITOR CESAR PARISE, brasileiro, nascido em Veranó 
30/ 0 í / 1973, maior, industrial, solteiro, RG n° 6052866339 expedida. 
inscrito n o CPF n° 645.333.600/68, residente e domiciliado na Rodovia 
1.792; KM 177, ap. 101, Bairro Renovação, em Veranópolis, RS, CEP 95330 

, casado 
nomista. 

PIRS em 

Rodovia 
EP 95330-

sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denomin social de 
IPACOl MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., com· sede na Rua 04, n.0 25 , Distrito 
Industrial, CEP 95330-000, Veranópolis, RS, sociedade empresária limitada. inscrita no 
Cadast ro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazend sob n. 0 

05.825.524/0001-35, com seu contrato social devidamente registrado na Junta 
Comercial do Estado do Rio Grànde do Sul sob n° 43205137976 em 1° de agosto de 
2003, primeira alteração contratual registrada sob. nó 2836571, em 06 d junho de 
2007, e última aJte.ração contratual de número ·quatro, registrada sob o0 3 58951 em 

08 de dezembro d~ 2011 I resolvendo em comum acordo • na melhor form 'de direito 
alterar o instrumento vigente e o fazem mediante as clAusulas • ~ndfç6es se ulntes: 

ALTERAÇOES 

Primeira; 

O sóc io LUIS CARLOS PAiUSE cede e transfere onerosamente 42.500 (qu~ nta e duas 
r:~íi e quinhentas) cotas sociais, pelo valor nominal de R$ 42.500,00 (quaren e dois mil 
e quinhent os reais) para o sócio HEITOR CESAR P.!dUSE que, em mo 
naciona l, que será pago em 15 (quinze) parcelas mensais, sendo as 05 (cinc primeiras 
pe lo va ia r de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do mas de Agosto atá D . mbro de 
2 01 3 , e~ d e mais 10 (d~a.reelas pele> v...Jc:>r do R$ 4 -000,00 {qua.trc> mil re "s), a. pa.r1:ir 

. .. .-;1: 1 
SERviÇO NOTARIAL DE VERJ..t4ÓPOU~ ~ :,> 

AV. JÚLIO CE CASTILHO$ 267- VERANóPOLIS- RS ·FONE: (54)3441·1796 ~,c. 
~-----_.;;;CA;.;;.Rl.;;;..OS~F~ t. ZE_ ·;..:;TA;;;:B;;::.:EL:::.IA:..;.o ___ ._..--

A U T E N T I C A Ç 
AUTEHTICO a presente cópia reprográfica, a 
apresentado. . b . 

Veranópolls,,27 de a r1 
Vilson Lucas Halin- Escrevente Alltor1zado 
Etolute!ltos: ~ 3,60 + Selo digital: Ri 0,30 
0736.01.1500001 .1b1~~ - ISSQH: R$ 0,11 

original 



do mês de Janeiro à O$,T9 d!! 2.Q14 .. •estnldo com a cota social d 
_(cinquenta· e sete mi_l e qcir.h~~o$ r(:ui!;}~ . . · · . 

Segun(ja: . 
O sócio M~LDO PAIUSE cede e transfere onerosamente 42.500 (quarenta • duas mil e 
quinhentas) cotas sociais, ·pelo valor nominal de R$ 42.Sô0,00 ·{quarenta • ois mil e 
quinhentos reais) para o Sócio HEITOR ~ PARISE que, em moed corrente 
naciona l, que será pago em 15 (quinze) parcela ~nsais, sendo ~ OS (cinco primeiras 
pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do-mts d• AgOsto até O tr~bro de 
2013, e as demàis 10 (dez) .parcelas pelo valor de·R$ 4.000,00 (quâtro mil r s), a:pÁrtir 
do mês de Janeiro à Outubro de 2014, restando com· a .cota. social de ~$ OÓ.OOO,OO 
(cem mil reais). . 

Terceira: 

Em r.Üão das compras e vendas realizadas constante$ nas altera.ç6es primeir e segunda 
anteriores, a CláusulaS~ ~ará a vigorar co~ a seguinte reclaçlo: 

Cláusula Sexra: 
O Capital Social que é de li$ 300.000,00 (traàfintos mil ~ dM.dklo 
(trezentas miO cotas de valor nominal do RI 1,00 .(uni ,../) t:Má u~·-
in~lterado e está to_talmente integrmiado • assim dlstr_lbuldo entre DS sód 

·----·- ·- --··---- -.------
Sócios Coá 

... ----- - ------ _ _L··--------+----
Luiz Carlos Parise I 

' Marildo Par/se 
--------------r-----------~------~--. Heitor Cesar Pariu 

--·· · --,~ta/ ____ ::_-::~;-----
-- -·--· --· -------'------;-----,.-----........ 

Tendo em vista ~ al~erações contratuais ocorridaS, os sócios decidem à 
das cláusulas contratuaiS; revo9ando qu_aisquer disPOsitiVos anteriores qu 
com o ora aprovado. 

CONSOLIDAçAO DE CONTitATO·SOCIAl 

DE~OMINAÇAO,.SEQE, OBJETO E DURAÇAo SOCIAL 
" ' ' . . . . • . . 

Cláusula Pri;.,.eirà: ·· · " 
A sociedade gira sob o nome empresarial de IPACOL MAQUINAS AGRICO 

Cláusula Segunda: . . 

. lidaçio . 
conflltem 

L TOA. 

A sociedade está estabelecida na Rua 04, n. 0 257, DI~ Industrial, CEP 95 0-000, na· 
cidade de Veranópolls, Estado do Rio Grande do Sul; 

Parágrõllfo Onlc:o: ... ·-, . 
""""' i ..........., 

o oriqínal , 



Clúsul& Terceira: 
A sociedade adota o tipo jurídico das sociedades limitadas; 

Cláusula Quarta: 
O objeto da sociedade é indóstria e comércio de máqu_i~ e lmpl~entos 
implementes rodoviários, exportaçio e lm~ cfi· iirlplementos 
rodoviários, prestaçlo de serviço de transporte r~Oviário miinidpal, inte 
interestadual e internacionaJ de cargas. .: ' 

·· . ... 

Cláusula Quinta: 
A sociedade iniciou suas atividades em 01 de agosto de 2003 e seu prazo d 
indeterminado. 

. DO CAPITAL SOCIAL· 

Cláusula Sexta: 

rfcolas e 
ricolas e 
unidpaJ, 

O Capital Social que é de R$ 300.000,00 (trezentC.. mU 'ruis), dlvfdfdo • · 300.000 
(tre zentas mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (uni. rui) cada umar rmanece 
inalterado e está totalmente integraJizado e assim distribUÍdO .QUe os sócf 

! 
.... ·- · ···-- ---- - · -----.------ - --- - ,,...----··- ··---

l 

' luis Carlos Parise 
i 
I 100:000 

. Ma;ild~ Parise ·- -'-- ---- . r 100.000 
- --·- __ ________ __ __L __ ·------:~--+------

rleitor Cesar Parise I 100.000 

Valor 

· - -- -- - - ·· Total----·1 ·. ·.300AJoo 

Cláusula Sétima: 
A responsabilidade de cada sócio .é r~ita ao '{alar de suas cotas, 
respondem-solidarl . .arnente palé& i~tegr&JÍZaÇao do~~·· 
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Pari"" e- ~ • Li~ítor ·C e~ .F ;a-~, ~~~~- -com poderes • 
a~~n:r:istrc.d~res, autori~c?s :o ~~~o n~m• e"!'t~ vedado, no enuu_ IU!j~""'D:lãr:Uiflrr 
a:ivida d es ·esnanhas ao lrrte;-é$$e. so.=f&.l ou-ainda para assumir obrigaç6es e 
quotistas ou terceiros. · · ' . , · 

,. 
• • • • ( • \ • ' - · • • • • •• • • • •• :: ... .. ;. • • ~ • o • ~ • • 

§ 1°. Para venda; ali.enaçlo; ~rmutà.. ce.sslo .~ tiansfertnda de be 
.im6veis constituintes do Ativo Permanem.' da. SocJW«•de; ,..., rep 
no mínimo d~is s6c;o5; e a contraÍaçlo' de étn,...~os ~· quAlquer 
espéc:íe, mediante garantia de bens m6vels ou 'im6wt~ mercadorl 
-~;,....., ,.. ... ~f:-, ;,..,.,.~ ... ,..~~df~ · .. ", . •. :,,..;: .. ~--a ...... ~ -p·res--·:porum d-'"te:IOS • . . . , . . ,._._ ~...: - -· - - \..J-. ..., __ .,.....,;:-aA:;;;I~ .....,.Wiill> ~~ WJ,I.. ~ _... 

• • • • o -... • • • 

§ 2°- E vedado_ aos·admi,nistradores tu~r uso· da.f!r!r:a. na ~rar..aç.io i -gararr!N:S, _ 
·=:- ·,,_.,_ "3 : ·_: :·_ .j · .:~.q~Je,-· :tt.:l:l~ô ticui~ c;m ~eg'9Q.X-e,manhos .O~obj~ _' · ai.· ···; - ·· . 

• • ~ • • .. •' • • . .. • • .,. r • • " ' .,. . 

. . ·. 
: .,. .... 

Cláusula Décima:- ·. · '· · ·. · · -. 
Nos ter.;,os d.o .· art. ,. 1 ~061 da· L~ .. 1 0406/02·· • fi~ .' p.m·ttlda. a no-~10 
adminístrãdores: não integ;antes do qua.ciro ~;~; d8sde que ap~ 
terços do capital social,. se o capitaJ estiver tDtahnnte integralizad 
totalidade, se o capital ~ estiver integralizado.: . . · · 

ClAusula Décima Primeira: 
A. socied~de pode_r-A out~~gar_· proc~~ -~4. qt~~ _·pe&s~ prati 
administ..-~ção especific:âdo· no instrumento, ~ .. ·~ ·que_'o ~o será 
dois administradores, p~endo, s~r asslnadC? por um ~6 -~.mintstrãdor -para a 
procuração "ad judicia"'; • :·.. · · '.,·:· : · 

Cláusula Décima Segunda: 

•\Jo efetivo exercício de suas funções na empresa, o$ sócios teria direitos a u 
mensal a título de pro labore, cujo valor será acordado ·~· os mesmos, 
acordo, ficando, ainda,. válida a faeulda.de de optar ~la do Fetlrada d,ê qu 
desde que convencionadp pelos sóCios formalmente. · · 

,. . . ~ . " . . . ' . 
. . 

· DAS DECISOES 

Cláusula_l?.édm& T e~lra:. 
Para quaisqu~r tr~saç6es que ~erizam. a com~ vendA ~ 
qualquer tftulo, de imóveis . ou bens ·do. -.wo írnObRii.ado _da . soei 
rep resentada pc:>r no mfnim~ dois sóciOs; · a ~~ÇJC> ':d~ empr 
financiamentos de qualquer modalidadtt e montante, há: necealdade do co 
expresso de 1/3 (um terço) d'OI$ sócfos. · 

Cláusula Décima Quarta: 

.. 
. 

ato de 
Jnádo põ~- :· 
utOrgade 

Todas as decisões ·pertinentes à sociedade serlo tomadas em reunilo de sócios, · 
obedecendo as seguintes formalidades: 

§ 1°. As reuniões ~r~ convocadas por qualquer~ .... ---=~~ /) . .. ._ 
· vt'OLlS ~---- "" SERVIÇO NOTA~I:.~~Vé~RS. FONE: (S4)3441·'m ~' 

- os 267 V:KIV'V"0'-'" 
AV JULIO DE CAS ~~~RLOS FAAEtiZENA. T BE~. o ~------;~~ 

.. ~/ 
A U TE N T 1 C_ A~ a 

~!CO a lll'esente cópia reproqrmca, d qua 

-·~ 

avrec.entaóo. Veranópolis, _27 de abril de 201~ 
a1· Esrrevente Autor1zado 

Vilsoo lutcas r:.t ~n~l\ + r,plr. dinitah ~ 0,30 &aollll!!!l os~ r·• ..lsiN • - - 'j 11 
073b.01.1~1.1b139 - ISSQ4: ~ O, 
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interno, carta circuwJ carta re_slstr&da Oô3m AR, ~~ devêrlo co 
hora da realização CJa:re~.u~i~, -bem ec:-m~ ~ ordf:lm 'dó dia. 

§ 28 
• . As cçmvocações. dever&o -~mpre ocorrer ~· a antecedetlcia 

(cinco) dias da data da reunll.o. _ · . · · · · 

§ 3°. As deliberaç6es tomadàs em reunilo serlo ~adas em ata • r~ 
livro próprio. · 

§ 4°. O quorum de instaJaç&o e d~Uberaçao se~_pr.vfst.o em ~e as calrwc~c64as 
para as reuní6es ser&o dispensadas $e iodos· Os -~~ se· fizerem p 
assinarem os documemos. · 

QUOTAS SOCIAIS, TRANSFERENCIAS, RE'IJiADA DE SOCIO . . . 

Cláusula Déci~a Quinta: 
As quotas sociais são indivisíveis e a transfer'nda de cotas sociais de capital terceiros, 
somente será permitida mediante expressa~- de ~os os sócfos. 

§ .1 °. No ç:aso de um dos sócios desejar retirar-:Se da Socredade, deve notfflcar a 
empresa e os outros s6cios por esc~ com anteQidlncfa ele 60 (sesse ) diUr e 
seus haveres lhe serlo reembolSados pela · Sociedade ou pe os sócios 
remanescentes, apurados até a data da retirada mediante o I nto de um 
balanço especial nesta data. em até 36 (trinta • seis) ~ me 
sucessivas, vencendo-se a primeira 90 {noventa) diaS da data_do balua 

§ 2°. A quota social somente poderá ser vendida a terceiros, quando 
na sociedade, ~as antes disso o s6cio deverá notificar a empresa e os demais 
sócios no prazo de 60 dias, especificando o p~ndenta,_ valor e co · ç6es, pare 
que exerçam seus direitos de preferfncia, a emPresa.ém primeiro lug e os sócios 
em segundo, na proporçlo de suas quotas. 

Cláusula Décima Quinta: 
Em caso de morte ou retirada de quaJquer um dos s6cios, a sociedade niQ 
No caso de morte .de sócio, os herdeiros ou su~res somente ing na 
sociedade se aceitos pela maioria do capital social, e, ~ ~ ~ rec 
haveres na c~nformidade com o par~rafo primé~ro da cJ~~ anterior. 

Cláusula Décima SeXta: 
O exercício social 4a sociedade obedecerá o ano-calendúfo civil; 

. -

DISPOSIÇOES ~~~~ 

Cláusula Décima Sétima: 
Anualmente, no dia 31 de dezembro, o administrador preStará contaS iu,J<d1fl.ela.c141 .. Cõlcr 
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sua administração, procedsn.do .à eJ.3bMaçao. ~o ;hveniúto, do balan~_~P"· 
do balanço de resultado ~~atnico,. cabe~do -~ s6cios. na proporçlo da SIIIJitJ~'!HIIf. 
lucros ou perdas apurac!os;·. · · . · : . · · 

Cláusula Décima Oitava: . · · 
Os lucros ou os p~ejuízos apurados no exercício ser~ distribufdofou supo 
sócios, proporcionalmente à partlcipaç.lo socl.wia de cada urra; 
permanecerão na sociedade por determlnaç&o dos mesmos. 

Cláusula Décima Nona: 
Nos quatro meses seguintes ao término do exerddo social., os s6cios delibl!rllt.rlift 
as contas e designarlo administradores quando for o caso. 

Cláusula Vigésima: 
Os Adminirtradores, ficam dispensados de prestar cauçAo e declaram, sob 
le i de que não estão impedidos de exercer a adminlstraçlo da soc:ied 
especial, ou em virtude de condenaç.lo criminal, ou por se encontrar so oc efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que ~emporariamente, o acesso a caasos póbll ou por . 
crime falimentar, de prevaricaçlo, peita ou suborno, co~, peculatO, u contra a ·. 
economia popular, ::ontra o sistema financeJro nacional,.~ as normu d defesa da · 
concorrência, contra as relaç&ts de consumo, H p6~~ ·ôu· a propnedad~ 

Cláusula Vlg~ma Prf,nelrc . 
Fica eleito ~ foro de Veran6polis, RS ~ ,q exerddõ·e o-cumprimento d 
obrigações resultantes deste ~nti'ato.' ·.·. ··: ·. : · ·: :: : .. ·'>. •·:.>. · 

... ,. 
·, .... 

E per estarem assim just~ e contratados, lavt:am este ~ristrumento, em três 
teor, que serão assinadas por todos os. s6cioS, sendo ·que a primeira via 
Junta Comercial do Estado do ·Rio Grande do Súl • as demais d 
contratantes, depois de anotadas. 

111 TABEUONAT~ 
.VERANÓPOU~ 

de igUal 
uivada n.a · :, _ 
lvldu aos .. ::· : 

...... . . ... 

. ,,,=.(!.~ - :;L : : -~ 
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c I -?cl439~~36 iSP /Rs ... .. ·.. - ~ , ... u.ic 1 AN E MARIA P'iÃRAN lrol.IN · 
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1~acol 
parceria de sol a sol 

IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 
Rua Quatro, no 257 - Distrito Industrial 

95330-000 - Veranópolis- RS- Fone/Fax: 54 344L9550 
CNPJ: 05_825-524/0001-35 - IE: 157/0039655 

e-mai}: vendas@ipacoLcom_br Site: www.ipacoLcom_br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

Objeto: Aquisição de Ol Colhedora de Forragens_ 

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

I i citação supramencionada_ 

Nova Cantu, Paraná, de de20l5_ 

Carimbo e assinatura 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LJCITATÓRIO n° 
037/2015 
PREGÃO, na forma Presencial no O 17/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de 01 Colhedora de Forragem, 
autopropelida, nova, 4x4, com potência mínima de 330 HP, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 11 de Maio de 2.015, 
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-
128 1 - pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Abril de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

1-1·11 .JriTAri"lF.S\l .lriTAri"lFS ?111 'i\PR Fr.Ãn\Pr~o~n 17 -
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I Mercedes DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

243712215 

I 
SÚMULA DE E MISSÃO DE LICEN 

A Empresa abaixo, torna pú blico que recel 
Operação para o e mpreend imento a seguit 
Empresa: Município de Mercedes 

Documento emitido em 24104/2015 08:30:14. 

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

Atividade: Área Pública de Lazer 
Endereço: Arroio Guaçu 
Município: Mercedes 

Para venficar a autenlicidads desta págma, basta in n, para apoio ao setor Agropecuârio Mumcipal. 
~~/np:':~"s~0óflgiM~p'P,g~'S,~· e Recurso OGU 80478812014/Mimstêrio do De-

Validade: 06/04/2020 

R$ 48,00-30355/2015 

I Morretes 

EXTRATO DO CONTRATO N" 0 17/2015. ORIGEM: DISPE NSA 
DE LICITAÇÃO N°. 005/2015 CONTRATADA: BANCO DO 
BRASIL S /A CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MO RRETES OBJETO: Prestação, pelo BANCO, dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município 
e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou 
mediante a entrega física dos documentos, dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de 
arrecadação dos tributos e de mais receitas públicas a todos os 
pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de 
terceiros contratados, para recebimento de boletos bancários 
oriundos do Concurso Público a ser executado. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO: Valor Máximo de R$ R$ 3 .975,00 (Três mil 
novecentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. DATA: 22/04/2015. ASSINADO PELO SR. HELDER 
TEOFILO DOS SANTOS PELO MUNICÍPIO DE MORRETES E O 
SR. JOAO FRANCISCO RODRIGUES MACHADO FILHO PELO 
BANCO DO BRASIL S .A 

R$120,00- 3043612015 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 
026/2015 DISPENS A N' 006/2015 Com base nas infonnações 
constantes do Procedimento para a Locaç:io do Imóvel, sito á Rua XV 
de Novembro, n• 595, Centro, Morretes - PR .. para sediar a APMI da 
Secretaria de Ação Social, no valor máximo estimado para até 
0 1/05/2016 de R$ 26.361,48 (Vinte e seis mil e trezentos e sessenta e 
um reais e quarenta e oito centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, 
após Tenno de Dispensa de Licitação, nos tennos do artigo 24, inciso X 
da Lei 8666193 e, considerando o art. 38 incisos VI desta mesma Lei, 
RATIFICO A DECISÃO DA COMISS ÃO DE LICITAÇÃO, em 
consequência, fica convocado a proprietária S ILVETE DA CONC EIÇÃO 
FERREIRA JUSTEN MULLER, para a assinatura do Tenno de Contrato 
nos tennos do art. 64, caput, do citado diploma legal. sob as 
penalidades da lei. Morretes. 22 de abril de 2015. HELDER TEÓFILO 
DOS SANTOS Prefeito Municipal de Morretes. 

R$ 96,00 - 30391/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Run Bnhln, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 03612015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 01612015- PMNC 
OBJETO: AquiJição de Concreto Usinado, confom1e espedfi<ações em 
edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Horas do dia li de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITATORIO n' 03712015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 017/2015- PMNC 
OBJETO: AquiJição de OI Colhedora de Forragem, a utopropelida, nova, 
4x4, com potência mínima de 330 HP, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 10:00 (dez) Horas do dia li de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municip_al, em Nova Cantu, Pnraná 

A PllSta com inteiro teor do Edit:JJ. õllleXOS e inforTll3çôes poderdo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ junoo 3 
Divisao de Licit3 5o. no horário d:os 8:30 as lt :00 Hs e d:os 14:00 as 17:00 Hs 
Telefone/Fa:c (44 35271363- 3527-t281 

Nova C3nlu. Est:~.do do P3t:mi. 22 de Abril de 2.01 S. 
AIRTON ANTONIO AGNOLtN 

P~rtil o Municioal 

R$ 168,00-30657/2015 

. ·-•"• ,_ ~"""'1dades descntas no ANEXO I. do Edotal. fazendo 
dele parte integrante para todos os fi ns c efeitos. 
CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PRO
POSTAS ESCRITAS: Dia li de Maio de 201S até às 08hl5min. 
INÍCIO DA SESSÃO: AB ERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: Dia li de Maio 2015 às 08:30hs. 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa 
do Executivo Municipal de Nova Fátima- PR 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova 
Fátima- PR à Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420. mediante taxa de reurada de 
Edital no Valor de RS SO,OO (Cinqüenta Reais). 
VALOR MÁXIMO: R$ I S I.SOO,OO (Cento e Cinqüenta e um mil, quinhentos reais) 
INFORMAÇÕES:- Fone/fax (43) 3SS2-1122. 
PREGOEIRA OFICIAL: Kelly Martins de O liveira 

I 

Nova Fátima. I S de Abril de 2015. 

R$ 144,00-30432/2015 

Nova Londrina 

PREFEIT URA DO MUN ICIPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N'.OI4/2014 

OI - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
02 - Contratação de empresa especializada para execução e construção de 
um ponal turístico em estrutura metálica. na BR 376. no municipoo de Nova 
Londrina .. PR. conforme condições fixadas no edital e seus anexos . .. ConvCmo 
do Ministério do Turismo n'. 799323120 13-Contrnto Caixo n'. l O 13267-6712013 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e documentos necessários à habilitação prelimonar dos proponentes. 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municopal de Nova Londnna. Estado 
do Paraná. na Praça da matriz. n'.261. no dia 14 de maio de 20 15 ás 09:00 horáno 
designado para abertura da licitação. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA. ESTADO 
DO PARANÁ. EM OS DE MARÇO DE 20 I S. 

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Municopal 

I Paraíso do Norte 

RS 168,00 · 3039512015 

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO ADM INISTRATIVO N' 130312015 
EXTRATO DE CONTRATO N' 3312015 -ID 1665 

TOMADA DE PREÇO N" 03/2015-PMPN 
Contratante: Município de Paraiso do None- CNPJ n' 7S.476.SS610001-S8 
Contratada: Claudinei Soares da Rocha & C1A LTDA- CNPJ n' OS.326.878/000 l-
35. 
Valor: RS 1.1 15.321,S4 (hum milhão. cento e quinze mil. trezentos e vinte e um 
reais e cinqüenta e quatro cento.vos). 
Objeto: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica - Implantação do Parque 
Turíst ico da Lagoa. 
Recursos: Ministerio do Turismo/Caixa, Processo n' 2613. 1012505-2412013 -
Convênio 797313/2013. 
Data de Assinotura do Contrato: 23/0412015. 
Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias. 
Vigência do Contrato: 23/04120 I S a 22/04120 16 

Paraíso do Norte, 23 de abril de 2015. 
Carlos Albeno Vizzono 
Prefeito do Municlpio 

Contratante 
Wilson F agundes dos Santos 

Representante Legal 
Contratada 

R$ 192,00- 3070612015 
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I Mercedes DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
243712215 

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

Documento emitido em 24/04/2015 08:30:14. 

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

Para verificar a autenUcidade desta página, basra In n, para apoio no setor Agropecuário Munic1pal. 
~:e~k,0ttt~~~oc\f.g;~/~p~~0~{f. . ~Recurso O~U 804788/2014/Ministério do De-

Município: Mercedes 
Validade: 06/04/2020 

R$ 48,00 • 30355/2015 

I Morretes 

EXTRATO DO CONTRATO N" 017/2015. ORIGEM: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°. 005/2015 CONTRATADA: BANCO DO 
BRASIL S /A CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MORRETES OBJETO: Prestação. pelo BANCO, dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Munici pio 
e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico ou 
mediante a entrega física dos documentos, dos valores 
arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de 
arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos os 
pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de 
terceiros contratados. para recebimento de boletos bancários 
oriundos do Concurso Público a ser executado. VALOR TOTAL 
DO CONTRATO: Valor Máximo de R$ R$ 3.975,00 (Três mil 
novecentos e setenta e c inco reais). VIG~NCIA: 12 (doze) 
meses. DATA: 22104/2015. ASSINADO PELO SR. HELDER 
TEOFILO DOS SANTOS PELO MUNICIPIO DE MORRETES E O 
SR. JOAO FRANCISCO RODRIGUES MACHADO FILHO PELO 
BANCO DO BRASIL S.A 

R$ 120,00 • 3043612015 

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 
026/2015 DISPENSA N" 006/2015 Com base nas informações 
constantes do Procedimento para a Locação do Imóvel, sito á Rua XV 
de Novembro, n• 595, Centro, Morretes - PR., para sediar a APMI da 
Secretaria de Ação Social, no valor máximo estimado para até 
01/0512016 de R$ 26.361 ,48 (Vinte e seis mil e trezentos e sessenta e 
um reais e quarenta e oito centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, 
após Termo de Dispensa de Licitaçao, nos termos do artigo 24, inciso X 
da Lei 8666/93 e, considerando o art. 38 incisos VI desta mesma Lei, 
RATIFICO A DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em 
consequência, fica convocado a proprietária SILVE TE DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA JUSTEN MULLER, para a assina tura do Termo de Contrato 
nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal. sob as 
penalidades da lei. Morretes, 22 de abril de 2015. HELDER TEÓFILO 
DOS SANTOS Prefeito Municipal de Morretes. 

R$ 96,00-30391/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n" 77.345.394/0001-03 
Rua Bahin, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 036/2015 
PREGÃO, DJII forma Presencial n• 016n015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Horas do dia 11 de Maio dt 2.01 5, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO_ DE LICITAÇAO - PROCESSO LICITA TÓRIO n• 037n015 
PREGAO, na forma Presencial n• Ol7n015- PMNC 
OBJETO: Aquisição dt OI Colhedora de Forragom, auto1tropolida, nova, 
4x4, com potên~ia mínima de 330 HP, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do dia li de Maio de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu, Paraná 

A Pnsta com inteiro teor do Edilal, 11nexos e inform:1ções poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divisilo de LicitoçAo. no horário das 8:30 6s I I :00 Hs e das 14:00 6s t 7:00 Hs. 
TetefoneiFIIX: 44) 35271363- 3527·1281 

Nova Cantu, Estado do P:>rani. 22 de Abril de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 168,00 • 30657/2015 

....... ,.,,. • . - ..... ~ ~ ..... 1dades descntas no ANEXO I. do Ed1tal. fazendo 
dele parte integrante para todos os fi ns e efe1tos. 
CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PRO
POSTAS ESCRITAS: Dia li de Maio de 2015 até as 08hl5mon. 
INÍCIO DA SESSÃO: ABERT URA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: Dia ll de Maio 20 I S às 08:30hs. 
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na SedeAdmoniSiratova 
do Executivo Municipal de Nova Fátima- PR 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova 
Fátima- PR à Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes. 420, mediante ta.xa de retirada de 
Edital no Valor de RS 50,00 (Cinquenta Reais). 
VALOR MÁXIMO: RS 151.500,00 (Cento e Cinqüenta e wn mil. quinhentos reais) 
INFORMAÇÕES:- Fone/fax (43) 3552- 1122. 
PREGOEIRA OFICIAL: Kelly Martins de Oliveira 

I 

Nova Fátima, 15 de Abril de 2015. 

R$ 144,00 - 30432/2015 

Nova Londrina 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA 
EDITAL RESUMIDO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS- MENOR PREÇO N".OI4nOI4 

OI- Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
02 - Contratação de empresa especializada para execução e construção de 
um portal ruristico em estrurura metálica, na BR 376. no município de Nova 
Londrina - PR. conforme condições fixadas no edital e seus anexos. - Convênio 
do Ministério do Turismo n•. 799323120 13-Contrato Caixa n•.Jo 13267-67/2013. 

03- DA ABERTURA DOS ENVELOPES e LOCAL DE ENTREGA: 
As propostas e docwnentos necessários à habilitação preliminar dos proponentes. 
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Munic1pal de Nova Londn na. Estado 
do Paraná. na Praça da matriz. n'.261 . no dia 14 de maio de 20 I S às 09:00 horáno 
designado para abertura da licitação. 

04 - As empresas interessadas, poderão obter cópia mtegral deste Edual no 
Departamento de Administração da Prefeirura Municipal de Nova Londnna, sito 
à Praça da Matriz, 261. 

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

DORNELIS JOSÉ CHIODELLI 
Prefeito Muni<1pal 

I Paraíso do Norte 

RS 168,00 · 30395/2015 

MUN ICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

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

TOMADA DE PREÇO N" 03/2015-PM PN 
Contratante: Município de Paraíso do Norte- CNPJ n• 75 .476.556/0001-58. 
Contratada: Claudinei Soares da Rocha & CIA LTDA- CNP J n' 05.326.878/000 I· 
35. 
Valor: RS 1.1 15.321,54 (hum milhão. cento e quinze mil. trezentos e vinte e um 
reais e cinqüenta e quatro centavos). 
Objeto: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Implantação do Parque 
Turístico da Lagoa. 
Recursos: Ministério do Turismo/Caixa. Processo n' 2613. 1012505-24/2013-
Convenio 797313/2013. 
Data de Assinarura do Contrato: 23/04/2015. 
Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias. 
Vigência do Contrato: 23/04/2015 a 22/04/2016 

Paraíso do Norte, 23 de abril de 20 I S 
Carlos Alberto Vizzotto 
Prefeito do Município 

Contratante 
Wilson Fogundes dos Santos 

Representante Legal 
Contratada 

R$ 192,00 • 3070612015 f 



N' 77, sexta-fem>, 24 de abnl de 2015 

JOSY RITA DE CASSIA ANCilJTTI. assim sendo fica nomeado como 
Gestor dc"c Ata o Sr, FERNANDO MlGUEL KOPACH!iSKI, Asses
sor Espccinl de Gabinete. porudor do R.G n.• 1.464 45 1 ~2. c no CPF 
302.650 029·15. a quem caberá a fiscalização do fiel cumpnmmto dos 
terrqos acord3dos, c:onfonne o :utigo 61 d3 Lei Fedc:CJI n.• 8 666193 
CLAUSULA SEGUNDA - As demais cl6u.'>ulas controtuais c gcstorc~ 
pcmtancccm sem qu3.1qucr õ~.ltcraçâo 

A Prefeituru Muruc1p:al de GuarapuaVõl a.Uilvés do Dc~cn
to de l1cic:aç6cs c Contratos, devidamente autorizado. \Orna pUblico que 
rara realiz:lr a licitação abaixo· 

~~J~g~~~;i!es;~;:,:,:,~12J.,i~~~~~~-~ixcor.> 
t copa e cozinha. Secretaria de Pollucas piU'õtl as Mulheres. Recursos 
ConvC:nio 7891 13!2013 (lmplont:sçao c estrutur.açllo da casa de aten
dimento as mulheres de GuanJpuava). 

TIPO DE LICITAÇÃO· Menor Preço- Por hem 
SUPORTE LEGAL Leo Federal n', 10.52o.ll2 Lei Federal r( 

8.666193 e suas aloer>ç<les posteriores e Decreto Municipal n• 116&12006 
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Dos I 3h45min 31é as 

13h59nun do dio 0710512015 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPIJTA POR LANCES .. Ás 

14h00mon do dia 0710512015. 
LOCAL. Departamento de L•c•taçllo c Contratos, sito d Ru3 

Brig<ldciro Roclu. 2777 • 2• :mdill - CEP 85.010-990, em Gu:llo.pu:.va. 
Estado do Par.W. 

PREGOEIRO: Karohru Tolwslu. 
TNFORMAÇÕES: Dcpi!.l'tnmcnlo de licLll:lçõcs c Contrnto~. st

to a Run Brigildciro Rocha. 2.777- 2" andar - Ccp: 85.010-290 Telefone 
(42) 3621-3000- ramal 31 10. de segunda a sexta-feir.o dos llhOO :1s 
IThOO horas. 

EDITAL: O Ed•tnl c ,;cus anexos f'IOdcr3o ser obtidos pelo snc 
<www.guiltõ!p uavtl pr.gov.br> no link cdit:us de licit~çôcs. 

Par.J todas as rcfcrénc1as de tempo ser3 observado o honino de 
Bruiha (DF) 

Guoropuavtt, 1 O de abril de 2(115 
ETIIEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gerente de Licitações e Conuouos 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 412015 

A Gerente de Licitlções e Conwtos. no uso de suas ;nribuiçõcs 
que lhe sâo inerentes COMUNICA: Que fica prorrogado a dam de aber
tura da Tom3d:l de Preços n. •04120 I S.;~, qll:ll tem por objeto o conlr:ll:l.çllo 
de empresa c:spc:cia.liznda JW'I construÇOO de cc:rtamc:nto do cemitério 
munic1pal do ~uinho e cemitério munieipaJ de: entrt: nos. conforme 
planilh:u e cronograma. para dia li de Maio de 201S até às 13h30min, 
entre~ das propostas c h3biliUiçâo no Protocolo Gerul da Prefeitura Mu· 
nitipal de Guarapuava-PR. c ADERTIJRA DA LICITAÇÃO. Dia li de 
maio de 2015 35 l4h00min. por motivo de llltcr:lÇ6cS no cdiul 

Gunrupunva, 17 de abrtl de 20 I S 
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gerente de l..•citaçõcs c Co.ur:ttos 

ADIMAEL DE LIMA VAJ.ENTIM 
Prc:s•dcntc do Comlssll) de lie•t:~çõcs 

A\lSO DE DISPE:\'SA DE LICITACÃO I"' 312015 

Objeto: Contratayüo do Companh•a de Serviços de Urbani1.açAo de Gua· 
rapu.l\13, p3ra. presU)Ç5o c c:xccuç-'o e /ou :~;dministrnç3o de obr3s Se· 
crewia Munic1pal de Obras, V1aç3o e Serviços Urbanos. 

A Gerente de LiciuçOes e Contt3tos no uso das 3trihulçôcs que 
lhes s.1.o cont'Crid11.~ pelo Prefeito Municip;~l de Guaro~.puol\'a, conforme o 
Decreto n.' 397012014 de 30/0612014 e com base no Artigo 24. VIII da 
Lei 8.666193 e alterações posteriores, bem como no parecer da Pro--

~~~:~~od~a~~~~f~c rs ~~~~~~&o~T~:~~oa m~~bc~dc ~~a~t 
p:11a a conor:naç:Jo do emprcso SURG COMPANHIA DE SERVIÇOS 
DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA- ME, onscrita no CNPJ n,• 
75.646 27)/0001-07 

Guatnpu:!.V1l. 20 de março de 2015 
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gertnle de Licitações e Conlr.llOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 

AVISO UCITAÇ,\O 
COI'CORRENCIA N' 112015 

Processo licitot6rio n: 3612015 
O Municip1o de ltagu:.Ji· Pr, Torna público que fará rt.1lizar 35 

13:30 horas do dio tO de JY.nho de 2.015, nJ Av .Gov.Lupion n• 60S em 
ltuguajé /Pro. CONCORRENCIA para Exccuç.llo sob regime de Menor 

~~~.~a~ •. ê&~~f;çl.õ7>Éea~.:t'.!.'P~~ob~~~~: 
ÇAO DE OI UNIDADE ESCO~AR PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO 
URBAN0/12 SALAS COM AREA DE 3 228,08 M2 , PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 ( DIAS ) CONFORME MENORIAL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇ0ES TÉCNICAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE 
INFRAES11UJTVRA CGESTIFNDEIMEC as obras supr-amcncionadas 
conta com recursos do PLANO DE AÇ0ES ARTICULADAS -PAR DO 
FNDE/MEC PROCESSO N' 23400010386201464. o posta Técnica • 

Diário Oficia l da União - Seção 3 

com o mte1ro teor do Edital e seus res-pecuvos modelos, aúendos e ane
xos . rodcr.í ser cx:1min01d3 no endereço ac1ma indiC.Jdo 3 p:1rtirdodi:1 27 
de :~bril de 201 S , no hornio comcrei31 c será fornecida mcd1:1ntc õl3prc· 
scnbÇ5o do rcctbo de p;,pmcnto no v;a.lor de 300 ( uczcntos rt::11s )qu.3.fl-. 
do a solicitação d:1 mesma a empresa devcri MCxar o comprovanlt do 
depos110 efetuado .lnform3ç0cs lei: (44) 3332.1222 ou Em:ul:pmi@col· 
nct.com.br 

lragu~~~~~ ~~~~lo I S 
Pres•dcnle da Com1ssJ.o de llt•t.ação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAJPORÃ 
DIREJORJA MUNICIPAL DE ADMINISTRA,ÇÀO 
GERENCIA DE SUPRJMENTOS E PATRJMONIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 812015 

Edotal N' 9312015 • Prousso N" 442912014 
A Prefeilura MuniCip:ll de Jva1por-l. Esudo do f<Jr.lnã. 10m:1 

~O~~~~Pf4~o0°h~~i:c~~~nd~~ t~if~~~~0~à "P~cf~t~~ ~~~~ici;~f ~~ 
~~~;~':T'oa:da ":e'~v;~!~.IJ~0M~:::~r~~rrGio~~~~b~~lii~~~ n: 
~~7~~3!0 ~= ~~~~~~~i~~r3a ~~r,:rp~~~3ic~~~ ~:~~o~~ 
promâsso PAR n • 2236612014. os intercss:ldos podcrlo ~IX:lr o &h~ 
nU'3vés do sitc www.iwipor.t pr gov.br 

lv01po~, 22 de obnl de 2015 
SONIA CIICRPINSKI PESSONI 

Prcsidt•ntc d3 Com1s~o de L1c1t~o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

RESULTADO DE JULGA)'IEI\10 
COKCORRÍ:I'CIA :"' 112015- PML 

A Com•ss5o de Ucitnç!lo constitulda pelo Occn:to N" 
20 973, de 27 de outubro de 2014, ~munK:a aos mtercssildos na 
cxccuç4o do obJeto do Ed1t3l de CONCORRI!NCIA PUBLrCA N• 
001/2015 Cujo o objeto é 01 ·contral;;~.yâo de cmprcs3 cspcci3lizadJ 
para construçiJo de cobertura por:1 o_ Qu:tdra Policspor11v11 do Módulo 

riCO~ d~ ~:X~r:,~n~!s ~~\::i~.~·~~~ P~~~s~ a:t~~:. ~:: 
cidiu classificar a s~gum1e proponente. 

A licü.oçllo totuliwu o v310r de RS 214.267,70 tduzenlO.S e quator)'..e 
mil. duzemos c sessenta e sete rc3is c sctcnt:s ccni3VOS). 
O processo fo1 homolotado pela Senhora Prefe1ta Lctl3 Aubrif\ Kltnk 
no di~ 10 de 1\.bn l de 201S 

Lapa - PR. 23 de Abnl de 20 I 5 
ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI 

Prcs1den1e da ConussJo Permnnentc de L1c1tações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRJNA 

PREGAO P~~58,-gM1~!:~~~~GP 6112015 

Comun1C:1mos :lOS intcrcSs:ldos que se cncontr.l(m) abcrto(.s) 
a(s) liclloç:!o(ilcs) a sc~uir. PRtGÃO PRESENCIAL N' PGISMGP 
006112!HS • Aquisi~o de impressos, banm:rs e pin mel!llll3do. do 
PREGAO PRESENCIAL 1'1' PGISMGP 0062/20 I 5 - Re~osoro de pre
ços par~ a eventual aqu1siç<1o de material méc.hco hosr1t:1far O(s) 
Edital (1s) poderâ (ao) ser obtido (s) através do s1tc wwwl.londn· 
na.pr.&ov.br. Qu3isquer inform3ç.Ots nccess:ir1as pelo telefone (4)) 
3372.-4394 ou ainda pelo e·mail· lic•ta@londnna pr.gov br 

Londnn3, em 23 de abnl de 20 t S. 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sccrct:i..-io Mun1c1pal de Gestão Publica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PREGÃO ~~~2~N~~A1Í~~!t6cto?5 • P~IKC 
Proccno Licll:l.lório n• 03612015 
OBJETO: Aquisiçio de Concreto Usinado. conforme cspc:c•fi~ões 
em cd•tal. 
ABERTURA: A partir das 09:00 !tora< do DIA li de Maoo de 2.015. 
na sala Lle reun1õcs do I':IÇO Municipal, em Nova C:mlu, Pot3nâ 
A Pasta com inte1ro teor do Edi1al, antxos e .nformaç~s poderlo ser 
solicioodos no PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTil -
PARANÁ, junto a Oiv1sio de Licit:Jçilo, no honirio das 9:00 às 11:00 
Hs e das 14.00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmnc:1nht@ig.com br. 

/SSN 1677-7069 421 

l'll~GÃO PIIESENCIAL W 171201S- I'M:"C 

Processo L1t1tõttóriO n• OJ7nOI5 
OBJETO Aquuiçào de O I Colhedora de FoiT3gcm, autopropthda 
nova, 4x4, com poténc1:1. mfn1ma c.le 330 IIP, conforme especificações 
em cditlll 
ABERTIJRA· A p:utir das lO 00 lloras do DIA li de Maio de 2 OIS. 
n:t saio de rcun1õcs do P3ço Munic:•pal. em Nova C'a.ntu, P3runá 
A Pa.sta com inteiro teor do Ed1ta!, onexos e mformaçOes poder:lo ser 
solicitodo' no PREFEITURA MUNICIPAL Dt NOVA CANTU -
PAR.k"l'Á, JUnto a D1vts3o de Licitação. no homno das 9 00 as li 00 
lls e dos 14 00 às 17 00 Hs Tclcfone/Fox (44) 35271363- 3527-
1281 • pmnc:Jntu@1g.com br 

No,•a Cantu. Estado do PJ.rJna. 22 de Abnl de 2015 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Pre1e1to 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA 

AVISO D~ LICil'A('ÃO 
PREGÃO I'' 2612015 

Menor Preço Por Item 
OBJETO· A presente hc1taçlo tem como obJc:lo a Contr.ltaç<lo de 
Empresa p:un AQUISIÇ~O de c~unMo Zero Km. p3r3 llpo10 ;110 setor 
Agroptcu3no Munttlft:JI Confonnc Contr.lto de Rep3Sse de Recurso 
OGU 80478812014/M•mstcno do Descnvol\'lmcnlo Agriino. nas 
qu;mt1dadcs dcscribs no ANEXO 1. do Ed1lal, fazendo dele parte 
mlcgrantc: par.1 todos ON fins e cfe1tos 
CREDENCIAMENTO, CADASTI\AMENTO E RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS liSCRITAS D•o 11 de Ma10 de 2015 ate :1s 
03hl5mín. 
INICIO DA SeSSÃO AIJERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA 
DE PREÇOS' Doo li de Ma.o 2015 :1s OS 30hs 
LOCAL DA AUDIE.NCIA PUBLICA Sal> de Reumões no Sede 
Adminls:tr.lll\11:1 do Executivo Mumc1pJI de Nova Fótlmo ~ PR 
AQUISIÇÃO DO EDITAL· Sede Admmosoraoiv• do Execuuvo Mu
n•c•pal de Nova Fât•ma • PR J Rua Dr Aloys10 de B31TO$ Toste~. 
420. mcd1!1nle ta.x3 de retirada de Edil31 n\) Valor de RS 50.00 (Cm· 
qOcni.J Rc:Jif). 
VALOR MAXIMO RS 15 1.500.00 (Ccnoo c C•oqUcnto c um m1l 
quinhcnto:a; re;us) 
INFORMAÇO!iS - Fonc/fox (43) 3552-1122 

Novíl Fauma. 15 de Abnl de 2015 
KELY MARTINS DE OLIVEIRA 

Prcgoe1ra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA 

AVISO DI:: LICITAÇÃO 
TOMADA DE PRF.COS N.' 612015 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SAI'ITA RO
SA, Est.Jdo do P:w.lllJ, comuntC3 aos mtcrcss-Jdo$ que f:u-J rcJhzar 
llcllnyão n:1 moda.lld:.dc QCimll. v1sando à ControtaçD.o de Emprcs:J 
especial izada para E:'<:ecuç.:lo de Recapeamcnlo Asf:ih•co com 
C B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usu\3do a Quente), nõ1 Avcn1do. San· 
to Cruto, 3ttndcndo ao ContralO de Rcp3Sse n• 80068512013/MCI· 
OADES/CAIXA. Processo n• 1014306·15/2013, c de lc:ordo com o 
Mcmori;;~. l Dcscrmvo Plamlha de: ServiÇO. Crono;rama FISICO FI
nanceiro e ProJetos, confonne desc:nto e especificado no EdtL:JI Típo 
de Llc1taÇllo Menor Preço no r.:;1mc de Emprc1tôldil por Preço Glo. 

~~~t~~fo ~eo:bG~~~~o~:. ~~v1~0~~sr.l.~~;~~~5daH:::~: 1~"9t~cop~~ 
nu Local S3la de Reunuks da Prefeuura Mumc1pal A .ntecra do 
1nstrumc:nto ac1ma poderá ser obllda pelo e--ma1l compr:1S1i;'noVil
sanwroso,com.br ou poderá .ser obttda Jumo ao Dcp;;~.rumc:nto de 
Compras de.sla Prefeitura, muadu a Av Tucunduvas 833 • Nova 
Sanb RoSJ • PR, no horáno de cxpcdu:rn~. d.: segunda a scxtõl· 
fe1r.1 

Novo ~antu Rosa. :!:3 de 1\.bnl de 20 I 5 
ARLINDO WIJTZK!o 

Pre.stdcnlc da Com1~c;!ll Pcrm.anenlc de Ltcnaç:io 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA D~ rRECOS N" 512015 

Processo N" S 19120 I S 
Tipo M.:nor Preço Global 

o Muntclp10 de Ptên, Esl:ldo do raronâ, óltr.lV~S Comlss.lo 
Penn;;~.ncnto de Licitou;ilo, dcsisnada pelo D~.:crcto n• 007f20 I S. torna 
püblico que foró rcah~3r Os 14 00 hor.u do dia li de: ma1o de 20 I 5. 
na sede da Prcfcnuro Municip31, sitU.Jd3 n3 Ru:~ Amaz.onas. 373 • 
Centro, Pi~n/PR. fone (41) 3632·1136. IICit.lç!io n:1 modalidade TO· 
MADA DE PREÇOS, tipo MENOR PRUÇO • EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. ~ cxccuç~o da scgumtc obr.J Construç5o de 
quadr.a pollcsporttva em concreto com vesllános e urea total de 
866m;. estrutura em concreto ormado c cobcrturo em estrutura me· 
tó.lica. O valor m:ixuno total e RS )26.877,77 (uezento.s e vmte c se1s 
mil, oiloccntos c sc1cnw c sete reaas c sctcntn c 5CIC centavos). com 
pruo de exccuç:lo de t 80 (cento e ottcnta) daJ.S corndos 

Este documento pode .ser verificado no endereço eletrômco http://www.in.b")V.~.hml. 
pelo código 00032015042400421 

Documento ossmldo diguolmcn1e conforme MP n: 2.200·2 de 24/08/2001. que msUtUI n 
lnfrncstruturo de Ch:1vcs Pübilcas BrJs11c1ra - ICP·Bras•l 



N" 77, sexta-feira, 24 de abril de 2015 

JOSY RITA DE CASSIA ANCJUTII. ass1m sendo fica nomeado como 
Gestor desl< Ala o Sr. FERNANDO MIGUEL KOPACIIESKI Asses
sor Especial ck Gabinete. porudor do R.G n.' 1.464 451-2. e ;.., CPF 
302.6S0.029·1S, a quem caberâ a fiscahzaçie do fiel cumprimento dos 
tcrTT!OS acordados. confom1e o anigo 67 da Lei Fedcr:1l n.• 8.666/93 
CLAUSULA SEGUNDA- As dcmnis clóusulõlS contratu:J.i!l c gestores 
permanecem sem qUJlqucr alteração. 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 4712015 

, (\ Prcfeltur3 MuniCipal ~c GunrapUlV3 .através do DcP.J.n:uncn
to de LICII.ólçOes c Conlr.ltos, dcvtdanu::nte autonzado, tom3 publico que 
fará reahw a Lltltaç<lo abaixo; 

~~~~Õ~~~;;J~•f::,~~~~~I~R~~~~. lixeir.> 
e ~pa e cozanha. Secretaria de Polltieas para as Mulheres. Recursos. 
Convêmo 78911312013 (lmpl:mtaç:io e estruturaçilo dl casa de aten
dimento 35 mulheres de Gu:~.ropuavil) 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Por Item 
SUPORTE LEGAL Lei Federal n' 10.520102 L<~ Feder.>l n' 

8.6661'13 e suas 31teroções posterior<S e Dem1o Municip:>l n• I 168/2006 
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 13h45mln a1é às 

13h59mln do doa 07/0512015 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES·.Às 

14h00min do dia 0710512015. 
LOCAL: Dcpurtouncnto de LICitnçilo c Contr:uos, SitO à Rua 

Bngadeoro Rodu. 2777- 2' andar- CEP 85.010-990, em Guarapuavo. 
Esbdo do Paraná. 

PREGOElRO: Karohru Tokarslo. 
INFORMAÇÕES. Departamento de hc1Laçõcs c Contrntos, SI

to a Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 -2' andar-Cep: 85.0 10-290. Telefono 
(42) 3621-3000 - ramal 3110. de segunda a sexta-fe~ra das IJhOO às 
17h00 horos 

EDITAL O Edital c seus anexos poderão ser obl1dos pelo s1te 
<w'IN'W &Ulr.lpuan.praov.br.> no l ink cdi~lS de licibçõcs 

Pm todas 3S referéncias de tempo serâ observado o horano de 
Brasil o• (DF). 

Gu:uapuava, I O de abril de 20 I 5 
ETI IEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gerente de LICitações e Conll3lOS 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 412015 

A Gertntc de Licitações c Contnuos. no uso de Ju:u ntribuiçõcs 
que lhe s!lo inerentes COMUNICA: Que lic.1 prorrogado a cbt.1 de aber
lur3da Tom:~.d:l de Preços n.•04J2015.a qu:ll tem por objeto o conl.r.lbç3o 
de empresa c:spetiali.zada p3r1; oonst.ruçOO de cercamento do cemitério 
munie1p:~.l do xarquinho c cemit.Crio munieip3.1 de entre rios. eonfonne 
pl:milh:u e cronograma., para dia li de Mmio de 2015 ate às 13h30mm, 
cntrcg3 das propostas c: hab1lit.açâo no Protocolo Geral tia Prcreitura Mu· 
nicípal de Guarapuava-PR. e AIJERTURA DA LICITAÇÃO: Dia li de 
maio de 2015 às l4h00man. por motivo de :llter::lcões no c:dt\.31 

Guarapuava. r 7 de abnl de 20 15 
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gerente de l.1eitnçõcs c Contrato~ 

AlllMAEL DE LIMA VALENTIM 
Prestdentc cb Comts.sJo de LICitDÇôes 

A\"ISO DE DISPEI\SA DE UCITAÇÃO N' 312015 

ObJeto. Controtaç.iio da Com(l;mhia de Serviços de Urbam7.o.ç~o de Gu;~
rapuava. paro prcstaçl!o c cxcc.uç3o e /ou administmç~o de obras. Sc
ereuna Munic1pal de Obrn. Vtaç:lo e Serviços Urbanos. 

A Gerente de LicU3ÇõeS e ConLntos no uso d3S 3\nbuiçõc.s que 
lhes sAo conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava. conforme o 
IX<rCIO n • 3970/2014 de 3010612014 e com base no AttiJO 24. VIU da 

~~=O~~! ~~~~~.ro:;~1;Jt~·. ~r~~{'2;~ ": Ó~~~~ad~tLi-
citação, no valor tolllF de RS 18.000,000,00 (de7.olto milhões de reais). 

bE' u'R8~~~çlô ó"E"~tf~~;~~p~~~~e~; ;OE~~~1~~ 
75.646 27JJ0001~7. 

Guampunv:~., 2(1 de março de 2015 
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

Gerente de Licitações e Contnuos 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 

AVISO LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N' 112015 

Processo licitHório n! 3612015 

n:3o ~~w:l~~ig ~: J~~:~oT~~ ~:~~::~~~ ~~3~c~ 
Tt.:lguajé /Pr a CONCORRENCIA para Execuçdo sob regime de Menor 

:b~~tiv=:lla. ~g~~~~Ãbe~EJ~p~~g~,~~béõ~~~~0: 
çÁo DE OI UNIDADE ESCO~AR PROJIITO ESPAÇO EDUCATIVO 
URBAN0/12 SALAS COM AREI\ DE 3.228.08 M~ , PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 ( DIAS I CONFORME MENOR! AL DESCRITIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE 
INFRAESTRlJTURA CGESTIFNDEIMEC as obras supromencionadas 
conla com recw.os do PLANO DE AÇ0ES ARTICULADAS -PAR DO 
FNDEIMEC PROCESSO N' 23400010386201464. a pasta Técnica . 
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com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos . adendos e ane
xos • podem ser CX3m inadõl no endereço 3CÍmõl indic:ado :1 partir do d101 27 
de obnl de 20 I S • no hor:irio eomc:reial c scr.1 forncc1da mcdaante :a ;apre
sc:nt::lçâo do rectbo de p3gamento no valor de 300 ( tre1.entos rc::us )qu:~.n
do a s.ohcu.aç!lo da mesma 3 cmpreSJ deve~ anex:lr o eomprovanle do 
tlepos1to efetuudo . lnfomlaçOes te! : (44} 3332·1222 ou Em:ul·pnu@col
nctcom.br 

hasu.aJé 17 de abnl de 2015 
CLENIO SOARES 

Presadente da Comlss3o de llcii..3ÇJO 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ 
DIREJORIA MUNICIPAL DE ADMINISTR.A,ÇÃO 
GERENCIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO 

AVISO DE I.ICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 812015 

Edunl N' 93/2015- Processo N' 442912014 
A Prefeitura Munici~J tle lvaaporJ, Esusdo do Par.lni, toma 

~ublico. p:Lr.l conhcc1mento dos 1ntcrcssados. que no c.l1a 14 de m:uo de 
.. OIS. ãs 14 00 hrs. na s:a.la de llclbçõcs <b Prefcllur:l Mume1p;tl de 
Jvo.1pori, loe:aiiT.ada na Av. Silo P;aulo, n• 940. b:l1rro. h:~.ved lieit.1çâo n:~. 
modoJid:tde Tomod3 de Preços, tipo Menor Preço Global. obJetivando a 

~~i~~~~J~ ~ ~~~~J~f'3:i~~~~1: ~~~ft~r~~~~a/c~~: ~~ ~~õ~~ 
pronusso PAR n • 2236612014, os tntcrcss:t.dos potlcrlo b\ltxõlf o l'!ditaJ 
atr.lvc!-s do sitc www.ivaipom pr gov.br. 

h "3tporl. 22 de abnl de 20 I 5 
SONIA CHERPINSKI PESSONI 

Presidente da. Comtss;lo de L•c•ta.ç:1o 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE LAPA 

A Comiss;'io de Licitaç!io eon.smuld:~. pelo Decreto W 
~0 .973, de 27 de outubro de 2014, eomumca aos mtcrc:ssados n:l 
exccu~o do obJtlo do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N' 
00112015 CUJO o obJeto é il ~conlr.lt~ de empres;~ espce13huda 
p3r:1 consltl.JÇ3o de eobenur3 p:1r:1 l Quadr3 Pot.csport• ... a do Módulo 

~tG:~~: d~~ ~:C~~~n~~s ~~\~;.~i~~~~\ ~l:e p~~~~s~a 3:fc1~uedae. ~:: 
cidiu ei:lssificar a se~uinte proponente: 

A lieit.Jçâo totilh7.ou o v3lor de RS 214.267,70 (du-.t.entos e qu:Jtoru 
mil. duzentos c sessenta e sete rcats c setenta eent:l ... os). 
O processo roi homologado pela Senhora Prcfeítn Le11l AubriO Klenk 
no diu 10 de Abril de 2015. 

Lop•- I'R. 2} de Abnl de 2015 
ALBENIR JOSÊ CARNEIRO PAWOSKI 

Pr..:sidente de Comtssào Pcrmnnentc de LI CtWÇtlc~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

PREGÃO Pi~s&g~t~~~;~~~GP 61/2015 

Comuniea.mos aos interessados que se cneontra(m) ahcna(s) 
•(s) licitaçao(il<s) a seguir. PREGÃO PRESENCIAL N'. PGISMGP 
006112015 - .Aquisiç:lo de Impressos, b3nntrs e pm mctahz:1do. do 
PREGÃO PRESENCIAL N' PGISMGP 006212015- RegiStro de pr<
ços p:lt3 a eventwl 3qutsaçlo de m:lteri:al médtco hosrn:~l:u O(s) 
Edital (ls) poden\ (30) ser obudo (s) alr.lvés do Slle wwv.'l.londn
na.pr.gov.br Quaisquer inrormaç6es necess:inas pelo telefone (43) 
3372·4394 ou ainda pelo e·ma1l: licita@londnna.pr.gov.br. 

Lo~OGE~~ 2~~~~SI g~A2~ 15 
Secrct.lno Munte1paJ de Gest.:&o Publica 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ 

PREGÃO ~';::.f~N~ .. }jl_'ifl~S2~?5- P~INC 
Processo Lre1tatóno n• 03612015 
OBJETO: Aquisiç3o de Concreto Usinado, eontOrme cspcclfie<~çõcs 
em edital. . 
AOERTURA: A portir das 09:00 lloras do DIA I I ~t M31o de 2 OIS. 
na s:~la de reumOes do Paço Mumcipal, ~m Nov:t Cantu, Paraná 
A Pasta com mtctro teor do Edital, anexos e mformaçõts podenlo sc:r 
solieilados n:1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÂ. junto a Divisão de L1CII3ç3o, no horâno das 9:00 às 11.00 
Hs e das 14.00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax (44) 35271}63 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.eom.br. 

/SSN 1677-7069 421 

PR!::GÃO PR~S~N('JAL 'I' 1712015- I'M.'C 

Processo LtcltatónO n• 0.37120 15 
OBJETO Aqu1s1çJo de OI Colhedor3 de Fomgem, autopropehd:t 
nova. 4x4. com polênctJ mln1ma Jc 330 IIP conforme espe-cificações 
em cdn.:1L 
ABERTURA A partir~ .. ro·oo llorJS do DIA li de MaiO de 2 015 
na sal3 de rcumõcs do Paço Mun1ctpaJ. em No ... a Cantu, P:11111U 
A Pasta com tntearo teor do Ednal, anexos e inrormaçcks poderlo ser 
soliCitados: na PREFETntRA MUNICIPAL DE NOVA. C.ANTU -
PARANÁ, junto a D1v1slo de LtCltaçllo, no hor:ltlo das 9·00 as li 00 
lls e das 14·00 às 17 00 I ls Tclcfonc!Fox· (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncontu@tg.com br 

Nova Cantu. EstaOO do Par.uu. 22 tle Abnl de 201; 
AIRTON ANTONIO AGNOI.IN 

Prelttto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO 1\' 2612015 

Menor l,reço Por Item 
ODJGTO· A pres<.·ntc tiCibÇJo tem como obJ<:to a ConuatJç!lo de 
EmprcsJ paro AquiSIÇ3o de Cammh3o Zero Km_ paro apoto o.o setor 
Agropccu.ino Mume1pal , Conrorme Contr3IO d~ Rcp:wc de Recurso 
OGU &0478812014/MtniStcno do Dcscnvolvtm..:nlo Agmno. Ril.) 

quanttd3des descrit3S no ANEXO I , do Edlt31. fazendo dele p3ne 
tnlcgrantC par'_, todo~ fi!: fins e ereltOS 
CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS ESCRITAS Doa l i de Maoo de 2015 ate á> 
08h1Smm 
INÍCIO DA SESSÃO ADERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA 
DE PREÇOS: Doa li de MJOo 2015 ás 08 30ils 
LOCAL DA AUDIJiNCIA PÚBLICA Saio de RcunoO<s na Sede 
Admimstrouva do Exccuttvo Mumc1pat de Nova Fat1ma • PR 
AQUIStÇÃO DO EDITAL Sede Adm t mstrativ:~ do Exceuli"O Mu· 
nie1p3l de Nova F6t•ma - PR a Ru;~ Dr Aloy$iO tle Barros Tostes. 
420. meda3nte t.axa de retirada de Edtl.:ll no Valor de RS 50.00 (Cm
qóent:L Rc3i~) 
VALOR MAXIMO. RS I 5 I 500.00 (Cento e C1nquenta c um m1l. 
qu1nhentos reais) 
INFORMAÇ0ES - rone/fox (43) 3552-1122 

No,· a F3tlm:l. I 5 de Abnl de 2015 
KELY MARTINS DE OLIVEIRA 

J,regOCir:l 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA 

AVISO D~ LICITAÇÃO 
T0\1ADA DE PRF:ÇOS 1\. ' 6/201~ 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA RO
SA. C.stado do P~rana, comunte:l ~os mlertss<.~dos que fara reahLar 
l1c1taçâo no modalldudc aem1a. v1sando o Contr:uo.çâo Uc Empresa 
especuJhZJ.d:l pal"3 E:<.eeuç:1o de Recopeamento Asftiluco eom 
c.n U Q (Corn:reto Bctumrnoso Usmndo a Quente). na Avemda S::.n
to Cnsto. ::.tendendo ao Cont.r.lto de ReplSse n• 80068512013/MCI
DAOES/CAIXA.- Processo n• 1014306-1512013, c de 3Cordo com o 
Memonnl Dcscntwo. fllo.n1lha de Scrv1ço. Cronosrum3 Fl.s1co fl
n:mc~:tro e ProJetos, conforme descnlo e espec1f1e3do no EtlitJl Ttpo 
de L1C1taçtlo M..:nor Preço no r..:t;uuc de Emprcit<ltla por Preço Glo
bal Oalól de abertur3 dos En ... elopes 1210512015 Horono hm1te p:1ra 
Protocolo dos Envelopes OSA5 hora.\ llorano da sc~(!io 09:00 ho-
ras Loc31. S:1la de Reun1ões da Pre reatura Muntctp31 A Integra d~> 
mstrumento o.e1ml poder.\ ser obtida pelo c--m::ul eompt3S.gnova
S3nt:lrosa.eom.br ou poderá ser obUd:l JUnto ao Oep:utrunento de 
Cornpr.a.s desta Prefe1tur.1, situada a Av Tucundu ... os, 833 • Nova 
Santa Rosa - PR. no horâno de expediente. de segunda ~ sexta. 
fetr.a 

Nov;, Santa RoSJ , 23 de 1\bnl de 2015 
ARLINDO WUTLKE 

J>rcml~nh: tb Ct.muss:lo Pcrmanente tlc Llcltaç!lo 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PIÊN 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE I'REÇOS N" 512015 

Processo N' S 19120 15 
Ttpo: Menor Pr..:ço Glob:tl 

o MumclpiO de rtén. Est3dO do PJran:i. ;Jtr.lves ComiSsJO 
Permllnentc de Ltclt.nÇ!Io, des•gnada pelo Decreto n• 00712015, tom:. 
público que fanl reahZ:lr as 14.00 hof"3S do din 11 de m:110 de 2015. 
n:l sede da Prefe1tur:a Mun1cipal, StiUJd:l n:1 Rua AmazonlS, 373 • 
Centro, Piên/PR, fone {41) 3632· 1136, 1teitaç5o na modalldodc TO
MADA DE PREÇOS, tiro MENOR PREÇO • EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. p01ra exccuçâo da scgumtc obra Construção d~ 
quadro~ poliesporuva em eoncreto com ... e.st1ãrios c ,1rea total tlt 
866m,. estruturo em conercto o.mu11do e cobcnura em estruturo mc
t.iltc3. o v3lor mixm'o total e RS 326 877,77 (tru:cntos c: \'tnle e SeiS 
mil, Oth~ccnto:> c setenta e sete rea1~ c !ICtcnta é sete ccntu.vos). com 
pruo de exccuç:Io de 180 (cento c ~Jitentn) d1a.s cornd\ls 

Este documento pode ser verific:xlo no endereço clctrõmco http://""ww an.p~.hn~. 
pelo eódoso 0003201SOJ2400421 

Documento 3Sstn3do d1g1t;Jimente conforme MP n! 2.200-2 de 24/08/200 I, que uut1tU1 il 
JnfroestrutUJ"a de Cluves Publie:u Br.~s lltlr;) - JCP-B~1I 

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

PROCESSO LICITATORIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 017/2015 
ABERTURA: 11/MAI0/2015 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 
Horas do dia 11 de Maio do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de PREGÃO, 
tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição de O 1 Máquina Colhedora 
de Forragens, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE 

01 01 (UM) 
DESCRIÇÃO 

Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor mín imo de 6 
(seis) cilindros eletrônico. Plataforma forrageira de no mínimo 3 
(três) metros, rotor com 12 (doze) 6 (seis) ou 3 (três) facas 
ajustáveis, facas em tungstênio - carbonato para corte liso, corte 
comprimento de 5 a 48 mm. Detector de metais e pedras, 
dobradiça hidráulica da calha, altura mínima da calha de 4,30 m. 
farol de iluminação e câmara na calha, plataforma de corte de 
milho com dois motores, com no mínimo 12 (doze) velocidades. 
Painel de controle eletrônico. Potencia nominal de no mínimo 330 
HP, regime nominal de trabalho (rpm) 2.000, aspiração turbo 
alimentador intercooler, injeção eletrônica, capacidade mínima do 
tanque 560 1., transmissão hidrostática, desempenho de no mínimo 
50 ton./hora, sistema elétrico com duas baterias de 12 V, 
acionamento hidráulico, pneus dianteiros e traseiros 600/65 - R28 
e 380/85 - R24, cabine com ar condicionado e calefação, monitor 
câmara da calha e câmara de ré, coluna de direção ajustável, 
acento para acompanhante, altura mínima até o teto da cabine 
3.300 mm, largura máxima sem plataforma 2.350 mm, peso 
mínimo com plataforma I 0.000 kg. Tração 4X4. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

r 



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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 -HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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



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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - 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 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

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

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

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2- O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

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

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

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

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

6 - DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste ed ital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

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

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

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado, após apresentação da Nota Fiscal, fiscalização, aceitação 
e liberação dos recursos junto ao MAPA/Caixa Econômica Federal. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-630.000,00 (Seiscentos e 
Trinta Mil Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0802.20602.0078- 1033-44.90.5200 (740) Secretaria Municipal de Agricu ltura 
0802.20602.0078-1033-44.90.5200 (740) 

10 - DAS PENALIDADES 



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

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

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

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

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

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

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 



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

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

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

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

13.8 - Atendida a conveniência 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. 

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
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NOVA CANTU - PARANÁ, 22 de Abril de 2015. 

SELICITAÇÕE~~Ô~. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ _ _ de _ _ ____ _ _ de 200 . 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 017/2015, instaurado pelo Município de 

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

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° O 17/2015 instaurado pelo Município de 

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

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento Iicitatório, sob a modalidade- PREGÃO no O 17/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

r 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° O 17/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

Objeto: Aquisição de 01 Colhedora de Forragens. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d::..:e::..__ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 037/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 017/2015 

ITEM QTDADE 

01 01 (UM) 

DESCRIÇÃO 

Colhedora de Forragens autopropelida 
nova: motor mínimo de 6 (seis) cilindros 
eletrônico. Plataforma forrageira de no 
mínimo 3 (três) metros, rotor com 12 (doze) 
6 (seis) ou 3 (três) facas ajustáveis, facas em 
tungstênio - carbonato para corte liso, 
corte comprimento de 5 a 48 mm. Detector 
de metais e pedras, dobradiça hidráulica da 
calha, altura mínima da calha de 4,30 m. 
farol de iluminação e câmara na calha, 
plataforma de corte de milho com dois 
motores, com no mínimo 12 (doze) 
velocidades. Painel de controle eletrônico. 
Potencia nominal de no mínimo 330 HP, 
regime nominal de trabalho (rpm) 2.000, 
aspiração turbo alimentador intercooler, 
injeção eletrônica, capacidade mínima do 
tanque 560 1., transmissão hidrostática, 
desempenho de no mínimo 50 ton./hora, 
sistema elétrico com duas baterias de 12 V, 
acionamento hidráulico, pneus dianteiros e 
traseiros 600/65 - R28 e 380/85 - R24, 
cabine com ar condicionado e calefação, 
monitor câmara da calha e câmara de ré, 
coluna de direção ajustável, acento para 
acompanhante, altura mínima até o teto da 
cabine 3.300 mm, largura máxima sem 
plataforma 2.350 mm, peso mínimo com 
plataforma 10.000 kg. Tração 4X4. 

PREÇO MAXIMO 
UNITÁRIO R$-
R$-630.000,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 037/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

VALOR ESTIMADO - R$-630.000,00 (Seiscentos e Trinta Mil Reais); 

PREVISÃO I 

Visto: DATA: 22 I 04 I 2015 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

Visto: 

Divonsir r 
OAB/ PR 4.058 

CPF 033.S.8.709-30 

NAO AUTORIZADO 

Convite 

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



221002015 

Assunto 
Ofício Eletrônico Caixa n° 01401/2015-E - Contrato 102093 
67- Conclusão de Análise 

De 

Para 

Data 

gigovm r@caixa .gov. br < gigovm r@ca ixa .gov. br> 

pmncan tu@ig.com .br <pmncantu@ig.com.br> 

20/04/201 5 11:18 

• Declaração de Atendimento à Legislação Equipamentos.doc (27 KB) 
• DECLARAÇÃO REFERENTE À EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.doc (41 KB) 
• MO 28019 Ofício de Encaminhamento Equipamentos.doc (92 KB) 

Caixa Econômica Federal- GIGOVIMR 

R Santos Dumont, 2881 -Centro 

87.013-050- Maringá I PR 

0fício Eletrônico Caixa no 0140112015-E- GIGOV/MR 

2015 

A Sua Excelência o Senhor 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal de NOVA CANTU I PR 

R Prof. João Farias Costa, S/N 

87.330-000 - Nova Cantu - PR 

\ssunto : Conclusão de análise da proposta 

Maringá, 20 de abril de 

Descrição do Objeto Aquisição de uma máquina colhedora de forragens. 

Número do processo 1020932-67/2014 - Convênio 811753 

Excelentíss imo Senhor, 

1. Comunicamos que se encontra concluída a análise técnica de engenharia do referido 
processo, tendo sido aprovado o que segue: 

Item Discriminação dos Itens 
(QCI) 

Quantidade Total (R$) 

Colhedora de Forragem 1,00 630.000,00 

https:/lwebmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=18708&_mbox=INBOX 
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autopropelida nova, 4x4, com 
1 potência mínima de 330 HP 

Totalização 630.000,00 

Percentual 100,00% 

1.1 Este comunicado não implica em Autorização de Início do Objeto ou recebimento de 
equipamentos, a qual será remetida oportunamente pela CAIXA, em ofício específico, após a análise 
do processo licitatório. 

1.2 Ressaltamos que os quantitativos, itens e especificações da planilha a serem levados à 
licitação devem ser os mesmos da planilha analisada e aprovada pela CAIXA, sob pena de não 
aceitação do processo licitatório. 

2. O Município deverá apresentar, por meio de ofício (modelo anexo - MO 280 19), a 
documentação a seguir relacionada, registrando e anexando-a também no SICONV nas abas 
PROCESSO DE EXECUÇÃO e CONTRATOS/SUBCONVÊNIO, conforme orientações do item 3 
deste oficio: 

2.1 Proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação; 

2.2 Despacho de adjudicação da licitação; 

L.3 Ato de homologação da licitação; 

2.4 Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido 
embasamento legal; 

2.4 Contrato entre o Convenente/Município e a(s) empresa(s) vencedora(s) do processo 
licitatório, contendo o objeto do contrato/termo de compromisso firmado com a CAIXA; 

2.5 Original da declaração firmada pelo Convenente/Prefeito atestando que a licitação ou o 
processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na 
legislação vigente, inclusive quanto à forma de publicação, aceitando pareceres emanados por órgão 
de controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação (modelo anexo); 

2.6 Original da declaração do Prefeito/Convenente ou da empresa vencedora do proce~r? 
https://Webmail.ig.com.brn_task=mail&_action=print&_uid=18708&_mbox= IN BOX ~2/4 
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licitatório sobre a composição do quadro societário da empresa (modelo anexo), 
responsabilidade do Convenente!Município a fiscalização dessa vedação; 

2.7 Salientamos que a dispensa da 
CAIXA não exime essa Prefeitura de 
leg islação vigente . 

3. É condição para a aprovação do resultado do Processo Licitatório pela CAIXA o 
registro da mesma no SICONV, o qual deverá ser feito da seguinte forma: 

3.1 Na aba PROCESSO DE EXECUÇÃO : registrar os dados da(s) 
licitação(ões) rea lizada(s), incluindo todos os fornecedores participantes conforme 

ata de julgamento da licitação; 

3 .1.1 Informamos que o campo valor da licitação é o valor máximo previsto no edital e não o 
valor do lance vencedor (este tem campo próprio); 

3.1.2 Nessa aba, deverão ser ANEXADOS os arquivos eletrônicos em pdf ou jgp dos seguintes 
documentos da licitação: 

• Ato de Adjudicação; 
• Ato de homologação; 
• Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, justificativa com o devido embasamento 

legal; 
• Proposta da empresa vencedora; 
• Declaração firmada pelo Convenente/Prefeito atestando que a licitação ou o processo de 

dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação 
vigente, inclusive quanto à forma de publicação, aceitando parecerem emanados por órgão de 
controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação; 

• Declaração emitida pelo Convenente/Prefeito ou pela empresa vencedora da licitação atestando 
que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade do 
Convenente/Município a fiscalização dessa vedação. 

3.2 Na aba CONTRA TOS/SUBCONVÊNIO: registrar os dados do(s) contrato(s) 
administrativo(s) firmado(s) com a empresa vencedora da licitação e do(s) seu(s) aditivo(s) 
(prorrogação de vigência, alteração de valor, etc), se houver. 

3.2.1 Nessa aba deverão ser ANEXADOS os arquivos do(s) contrato(s) e seu(s) aditivo(s), 
ass1m que ocorrerem. 

v 
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Respeitosamente, 

Aliene Fabiana Faglioni 

Engenheira Civil 

Aurora Aparecida Reis Araújo 

Gerente de Filial 

Gerência de Filial de Governo - Maringá 

Ouvidoria de Governo 0800-2002222 

ouvidoriadegoverno@caixa. gov. br 

https:l/webmail.ig.com.br!?_task=mail&_action=print&_uid=18708&_mbox=INBOX \4/4 



PAPEL TIMBRADO 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei que a licitação n° , com 
edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja empresa vencedora foi para 
execução de (discriminar as metas do Contrato de Repasse/Contrato de 
Transferência que serão executadas por meio desta licitação), no âmbito do 
Contrato de Repasse/Contrato de Transferência n° I firmado 
com (Convenente/Município) e cujo contrato administrativo foi publicado em 
dd/mm/aaaa. atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em 
vigor, em especial à Lei n° 10.520, de 17/07/2002 e sua regulamentação, 
inclusive quanto à forma de publicação. 

Assinatura do Prefeito/Representante Legal do Convenente 
CPF: 



A Caixa Econômica Federal 

Agência __ 

Local. data 

Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Licitação que originou o CTEF n° ou especificar outro 
instrumento hábil n° , do Município/Estado, o qual firmou o Contrato de Repasse/Contrato de Transferência/Termo de 
Compromisso n° 

Senhor Gerente, 

1. Informamos que o regime de execução será por Administração Indireta, para execução da~ meta~ (descrever as 
metas a serem executadas por meio do CTEF!Instrumento Hábil) . 

2. Para atendimento dos dispositivos legais, no caso de licitação na modalidade Pregão para aquisição de itens 

1 - Ato de Homologação. D 
quantificáveis, encaminhamos a seguinte documentação: 

Sim 

2- Ato de Adjudicação. CJ Sim 

3- Justificativa de Dispensa de Licitação, com embasamento legal. CJ Sim 

4 - Proposta da empresa vencedora. CJ Sim 

5- Contrato de Execução e/ou Fornecimento (CTEF) ou outro CJ Sirn 
instrumento hábil: carta-contrato, nota de empenho de despesas, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

6 - Ordem de Serviço e/ou Fornecimento. CJ Sim 

6 - Declaração de Atendimento à Lei de Licitações. CJ Sim 

7 - Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo CJ Sim 

Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui 
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

D Não 

C] Não 

C] Não 

C] Não 

C] Não 

c=J Não 

C] Não 

CJNão 

D Não se aplica 

CJ Não se aplica 

O Não se aplica 

D Não se aplica 

O Não se aplica 

O Não se aplica 

O Não se aplica 

O Não se aplica 

3. Informamos que será utilizada a modalidade Registro de Preços para aquisição de itens quantificáveis, para o que 
além da documentação já assinalada no item 2 encaminhamos também a seguinte documentação: 

1 - Lei Municipal ou Estadual que regule o SRP. 

2 - Anuência do órgão que efetuou o processo licitatório, acompanhada 
da indicação dos fornecedores e preços. 

3- Ata de Registro de Preços. 

28.019 v006 micro 

D Sim 

D Sim 

CJ Sim 

D Não D Não se aplica 

D Não D Não se aplica 

C] Não O Não se aplica 



4. Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em conformidade com o 
dispositivo normativo e legal. 

Atenciosamente 

28.019 v006 micro 

Assinatura do Representante Legal do Contratado/Compromissário 

CPF: 
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PAPEL TIMBRADO 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, em especial a IN STN n. 0 01/97, de 15/01/1997 e suas alterações e Portaria 

lnterministerial 507/2011 que a empresa a empresa (nome e CNPJ), vencedora do 

processo licitatório (modalidade e n°), efetuado para contratação de empresas para 

(objeto da licitação), pelo (nome do Município), no âmbito do Contrato de Repasse 

n° , não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

Cidade, data 

Assinatura do Representante da Empresa ou do Contratado 

Nome 

CPF 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

Ofício 016/2015- ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

lima Senhora, 
AURORA APARECIDA REIS ARAÚJO 
Gerência de Filial de Governo - GIGOV/MR 
Maringá - PR. 

Nova Cantu, 16 de abril de 2015. 

Assunto : Resposta do Ofício Eletrônico Caixa nº 01316/2015-E. 

Descrição do Objeto: Aquisição de Uma Máquina Colhedora de Forragens. 
Número do processo: 1020932-67/2014- Convênio 811753. 
Programa: PRODESA 

Prezada Gerente, 

Sirvo-me do presente para responder ao Ofício Eletrônico Caixa nº 01316/2015-E, 
onde, o mesmo solicita alterações nas especificações técnicas. Segue anexo, a nova 
especificação técnica com o termo "autopropelida nova" . 

No aguardo de um pronunciamento favorável, antecipo meus agradecimentos, ao 
tempo em que aproveito para apresentar protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www. novacantu.pr.gov. br 



ESPECIFICAÇÕES TECNICAS I ORÇAMENTO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Empreendimento 

Aquisição de Uma Máquina Colhedora de Forragens 

Agente executor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Programa Modalidade 

PRODESA- Processo N° 1020932-67/2014 Pregão Presencial 

Item 
Especificação 

Colhedora de Forragens autopropelida nova: motor mínimo de 6 (seis) 
cilindros eletrônico. Plataforma forrageira de no minimo 3 (três) metros, 
rotor com 12 (doze) 6 (seis) ou 3 (três) facas ajustáveis. facas em 
tungstênio - carbonato para corte liso, corte comprimento de 5 a 48 mm. 
Detector de metais e pedras, dobradiça hidráulica da calha. altura mínima 
da calha de 4,30 m. farol de iluminação e câmara na calha. plataforma de 
corte de milho com dois motores, com no mfnimo 12 (doze) velocidades. 
Painel de controle eletrônico. Potencia nominal de no mínimo 330 HP. 
regime nominal de trabalho (rpm) 2.000, aspiração turboalimentador 
intercoofer, injeção eletrônica, capacidade mínima do tanque 560 1. , 
transmissão hidrostática, desempenho de no mínimo 50 ton./hora. sistema 
elétrico com duas baterias de 12 V. acionamento hidráulico, pneus 
dianteiros e traseiros 600/65- R28 e 380/85- R24, cabine com ar 
condicionado e calefação, monitor câmara da calha e câmara de ré. 
coluna de direção ajustável, acento para acompanhante, altura mínima até 
o teto da cabine 3.300 mm, largura máxima sem plataforma 2.350 mm, 
peso mlnimo com plataforma 10.000 kg. Tração 4X4. 

16. de ABRIL 

Nome 

Qtd Custo Unitário Total 

630.000.00 630.000,00 

630.000,00 

de 2015 

te executor' 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 



CAI\4 Contrato de Repasse 

CONTRATO DE REPASSE N° 811753 / 2014/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO I CAIXA 
PROCESSO W 2613.1020932-67 /2014 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O 
MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR, OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO MAPA APOIO 
DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE 
AQUISIÇÃO. 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de 
Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com a seguinte 
regulamentação, Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, e 
suas alterações, Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
vigente, Diretrizes Operacionais do Concedente para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o 
Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se 
sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir: 

SIGNATARIOS 
I - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Concedente MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENTO, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída 
pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de março de 
2013, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001 -04, 
na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por ROBERTO LUIZ 
BACHMANN , RG n° 2121451 -5 SSP/PR, CPF n° 363.985.519-15, residente e domiciliado à Rua Neo Alves Martins, 2999-
Centro - Maringá/PR, conforme procuração lavrada em notas do 2° Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF, no livro 
3081 -P , fls 153/154, em 11 /06/2014 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF, 
no livro 3097-P, em 02/09/2014, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 

11 -CONTRATADO - MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 77.845.394/0001 -03, neste ato 
representado pelo respectivo Prefeito, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN , portador do RG n° 4.414.003-9 SSP/PR e CPF n° 
676.205.159-68, residente e domiciliado à R. PROF. JOAO FARIAS COSTA -S/N -, NOVA CANTU-PR, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADO. 

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
Aquisição de uma máquina colhedora de forragens. 

MUNICÍPIO($) BENEFICIÁRIO($) 
NOVA CANTU - PR. 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
Documentação: Técnica de engenharia 
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses. 
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 mês. 

CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
(X ) Não ( ) SIM 
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima do Anexo ao Contrato de Repasse -
Condições Gerais. 

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recursos do Repasse da União R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Recursos da Contrapartida apartada pelo CONTRATADO R$ 230.000,00 {duzentos e trinta mil reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 
Nota de Empenho n° 2014NE801589, emitida em 14/10/2014, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), Unidade 
Gestora 135098, Gestão 0001. 
Programa de Trabalho: 20608201420ZV 0001. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: 1265.006.00647097-5. 

PRAZOS 
Data da Assinatura do Contrato de Repasse e Anexos: 26/12/2014. 

\ 



FORO 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de PARANA. 

ENDEREÇOS 
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R. PROF. JOAO FARIAS COSTA -S/N -, NOVA CANTU-PR. 
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: R. NEO ALVES MARTINS, 2999 SALA 151- 15, MARINGA
PR. 

Assinatura Contratante 

Nome: ROBERTO LUIZ BACHMANN 

CPF: 363.985.519-15 

Testemunhas 

Nome: 

CPF: 

Nome: AIRTON ANTONI 

CPF: 676.205.159-68 

Nome: 

CPF: 
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CONTRATO DE REPASSE W 811753/2014/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO I CAIXA 
PROCESSO N" 2613.1020932-67/2014 

Pelo presente Anexo as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

1 -São partes integrantes do Contrato de Repasse, independente de transcrição: 

a) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Gerais; 

b) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Complementares, específicas de cada Concedente, se for o caso; 

c) o Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). 

1.1 - A eficácia deste Instrumento, caso haja itens inseridos em condição suspensiva, está condicionada à apresentação pelo 
CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise favorável pela CONTRATANTE. 

1.1.1 -O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos 
termos de ato regulamentar do Concedente. 

1.1.2 - O CONTRATADO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das 
exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do 
presente Contrato de Repasse, independente de notificação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2- Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 

I. analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas; 
11. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, 

no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso; 
111. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 

correspondentes reg istros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos 
da CONTRATANTE; 

IV. transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, 
observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação; 
VI. analisar eventuais solicitações de reformulação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao 

Concedente; 
VIl. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, 

informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial ; 
VIII. receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO, bem como notificá-lo quando da 

não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for 
o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial. 

2.2- DO CONTRATADO 

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários 
para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar 
no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do 
seu Orçamento; 

11. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas 
pela Lei Complementar n• 101, de 04 de maio de 2000; 

111 . comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código 
Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida apartada ao 
Contrato de Repasse; 

IV. adotar o disposto nas Leis n• 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no 
Decreto n• 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida; 

V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas 
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projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, · 
nos termos da legislação aplicável; 

VIl . compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental 
municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

VIII. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, 
determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, 
quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
XI. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, 

nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 
2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos 
procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BOI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição; 

XII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários a o detalhamento de encargos sociais e do BOI 
que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso 11, da 
Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União; 

XIII. observar o disposto no Decreto n°7.983, de 08 de Abril de 2013, nas licitações que realizar pela Lei 8.666/93, no 
caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração 
firmada pelo representante legal do CONTRATADO acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto; 

XIV. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua 
forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO a impossibilidade de sua utilização; 

XV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou reg istro no SICONV que 
a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório; 

XVI. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando 
que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação; 

XVII. prever no edital de licitação e no Contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabi lidade pela 
qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF; 

XVIII. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do 
serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de 
homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectiv0s aditivos, a ART dos projetos, dos executores 
e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

XIX. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, 
bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades; 

XX. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, 
cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 
concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 
registros contábeis; 

XXI. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em 
contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de março de 2010; 

XXII. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o 
desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do 
Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE; 

XXIII. apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem 
como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso 
estabelecido; 

XXIV. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas 
sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade; 

XXV. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de 
Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

XXVI. notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município 
ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade 
com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico; 

XXVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o 
acompanhamento e avaliação do processo; 

XXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do 

4 



. \.lJ..P. M l.J .. 
""' ''z ~ ~ "" ~ I.U~ No (){;. •• -- -~ 

Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Concedent fi.b· · ·-· 
entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma ocal ~ .... ---·· 
onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pen - -.;:;" .~ 
suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, 0~1v::!a~~~;;r 
30 de setembro de 1997; ..... 

XXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concedente acompanhada da marca do Governo Federal nas 
publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 
30 de setembro de 1997; 

XXX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de 
Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema; 

XXXI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo 
fixado no Contrato de Repasse; 

XXXII. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do 
Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade; 

XXXIII. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios 
públicos; 

XXXIV. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta 
de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos 
de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas 
na Cláusula Sétima deste Instrumento; 

XXXV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instãncia de controle social da área 
vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver; 

XXXVI. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3- A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos de Repasse fixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho. 

3.1 - O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Contrapartida fixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho à conta de 
recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, figurarão no 
Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa. 

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. 

3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta específica vinculada ao Contrato de 
Repasse, em agência da CAIXA, isenta à cobrança de tarifas bancárias. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO 

4- O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordãncia em aguardar a autorização escrita da 
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na 
conta vinculada, este se for o caso. 

4.2 - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para 
liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta. 

4.3- Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO declara estar ciente de que a autorização de 
início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de 
outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da 
Lei n° 9.504/97. 

CLÁUSULA QUINTA- DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS 

5 -A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas 
de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do 
Concedente e atendidas as exigências cadastrais vigentes. 

5.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma 
de desembolso, após a autorização para início do objeto, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a 
comprovação do aporte da contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior 
pelo CONTRATADO. 

5.1.1 - No caso de execução do objeto contratual por regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira 
parcela será antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e 
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seguintes, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação da 
recursos da última parcela liberada. 

5.2.1 -Nesse caso, o desbloqueio dos recursos ocorrerá após apresentação do relatório de execução de cada etapa do objeto 
do contrato de repasse devidamente atestada pela fiscalização do CONTRATADO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS 

6 -As despesas com a execução do Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos 
dos contratantes. 

6.1 -A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Concedente, 
com incorporação ao Contrato de Repasse mediante Apostilamento. 

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada á validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo 
o qual, sem a total liberação dos recursos, o Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico
financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para 
aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 
de novembro de 2011, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento. 

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de 
recursos, se for o caso. 

7.2- Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações: 

I - a destinação do recurso; 

11- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

111- o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou 
documentos contábeis. 

7.3- Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores 
de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em 
conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa: 

a) por ato da autoridade máxima do Concedente; 

b) na execução do objeto pelo CONTRATADO por regime direto; 

c) no ressarcimento ao CONTRATADO por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de 
recursos pelo Concedente e em valores além da contrapartida pactuada. 

7.3.1 -Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do Contrato de Repasse, pagamento a 
pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e 
observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços. 

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior 
ou posterior à vigência do Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que 
comprovadamente realizadas na vigência do Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Concedente. 

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para 
sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto rastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês. 

7.5.1 -A aplicação dos recursos, creditados na conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo 
será automática, após assinatura pelo CONTRATADO do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da 
conta, ficando o CONTRATADO responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo 
previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês. 



7.5.2 - Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contrato de 
consecução do seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo específico q 

7.5.2.2- Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto 
contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida. 

7.6- Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, 
inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras , deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da 
imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável. 

7 .6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da 
contrapartida prevista, independente da época em que foram apartados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente 
sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado. 

7.7- Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a 
partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) quando não for executado totalmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

b) quando não for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 

c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final; 

d) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento; 

e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no 
item 7.5.2; 

f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado. 

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta específica, sem terem sido 
desbloqueados em favor do CONTRATADO, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira , nos termos do 
item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. Após esse período aplicar-se-á 
IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de aplicação. 

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcional idade, a devolução dos 
recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação 
financeira, nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual. Após esse 
periodo aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos de 
aplicação. 

7.7.3- Na hipótese prevista no item 7 .7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a devolução da 
totalidade dos recursos liberados acrescidos do resultado da aplicação financeira, nos termos do item 7 .5, ocorrerá 
aplicando-se sobre os recursos eventualmente gastos, o mesmo percentual como se tivessem permanecido aplicados durante 
todo o período em caderneta de poupança, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse. 
Após esse período aplicar-se-á IPCA mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, podendo ser deduzidos os rendimentos 
de aplicação. 

7.7.4- Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE. 

7.7.5 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos 
recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com 
base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até 
o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de 
efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional. 

7.7.5.1 - Ainda na hipótese do item anterior, caso haja recursos que permaneceram sem desbloqueio em favor do 
CONTRATADO, estes serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da 
vigência contratual, acrescidos do resultado da aplicação financeira. Após esse período instaurar-se-á Tomada de Contas 
Especial. 

7.8- Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados 
ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do 
Gestor do Programa. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO, 
extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam. 

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas in loco com o propósito do acompanhamento e 
avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e 
regulamentares pertinentes ao assunto. 

9.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Concedente e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira 
das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou 
transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO 

10- Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo 
financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com 
subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa. 

10.1 -As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome 
do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em 
arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e 
externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse. 

10.1.1 - O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à 
CONTRATANTE sempre que houver solicitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 - A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE nas condições 
fixadas no Contrato de Repasse. 

11.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado 
financeiro, atualizados pela taxa SELIC. 

11 .2 - Caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao 
término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar 
contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob 
aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. 

11.3 - Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse 
firmado pelo seu antecessor. 

11.3.1 - Na impossibilidade dessa prestação de contas, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento 
com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador 
solicitará a instauração de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 

12 - O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE, quando solicitar: 

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver; 

b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente; 

c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA AUDITORIA 

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência 
dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto n° 93.872, de 23 
de dezembro de 1986. 

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a 
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 
Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS 

14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a 
participação da CONTRATANTE, do Concedente, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no§ 1° 
do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberaç'3o dos recursos financeiros, observadas as limitações 
impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

15- A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á ao término de sua vigência, constantes 
no Contrato de Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da 
ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

16 -O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os 
contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de novembro 
de 2011 e demais normas pertinentes à matéria. 

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, 
particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou 
a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer circunstância que enseje 
a instauração de Tomada de Contas Especial. 

16.1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União 
Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 - A existência de restrição do CONTRATADO não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da 
decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, 
condicionada à decisão final. 

17.1 -Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a 
decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do 
presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da Legislação 
em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA ALTERAÇÃO 

18 - A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e 
financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e 
será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE. 

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por 
responsabilidade do Concedente, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, 
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO. 

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a 
majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Concedente. 

18.3- É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou 
para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e 
aprovado pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES 

19 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados 
em original ou em cópia autenticada. 

19.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se 
entregues por carta protocolada, telegrama ou fax, nos endereços descritos no Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- 00 FORO 

20 - Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia 
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exprs.:;sa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

MARINGÁ I PR ( .:2.::..6..:::d.::..e..:::d:t-=e~'-'-"'-..:::.::...:=...!....! 
Local/data 

I 

I 
Assinatura Contratante 

Nome: ROBERTO'LUIZ BACHMA N 

CPF: 363.985.519-15 

\ 
Testemunhas 

Nome: 

CPF: 

Nome: AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

CPF: 676.205.159-68 

Nome: 

CPF: 
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