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\DE RECEBIMEI'\TO IDENTIFICAÇAO EASSINATURADO RECEBEDOR 

. I~entificaç_ão do E111iteiJte 
NILDEOMAR LI./IZFARJA E CIALTDAME 

RUAJOUBERTAGOSTINHODEOUVEIRA 

NOVACANIU 

CENTRO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAU E 

N°l32 

/PR 

DANI 
DOCUM ~TO 

AUXIUAR I i\ NOli\ 
FISO\L ELE RÕNIQ\ 

O- ENTRAJIA ~ 
I - SAÍ DA L.!J 

N' 000. ~I. 020 

~#~~f.~ 

II!!~~~~!II~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi i i!!~ I 
Fone: ( 44) 35271167 

CEP:. 87330-000 

lume.pecas@hotmail.com 
JREZADAOPERAÇAO 

DAS DE MERCADORIÁS DEl\'1RO DO ESTADO 

SÉRIE 

FOLHA 

CNPJ 

00.176.31910001-72 

I21 

41150700176319000172550000000010201851390330 -

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 

www.nfe.fazenda.gov.br/portal 

Ou no si te da SefazAutorizadora 

RIÇÃO ES'Ii\.DUAL 

!79265 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBtn: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
141150 108517589 

;TINATÁRIO I REMETENTE 
IE I RAZAO SOCIAL 

)Q MUNICIPAL DE SAUDE 

~:R~:ço 

BAHIA 

IICIPIO 

\CANTU 

rURA I DUPLICATA 

Lc"ÜLu'oo lMPOSTO 

NUMERO 

85 

COMPL. 
ICNI'J/CI'F 

97 10.502.182/0001-52 

I 

BAIRRO I DIS fRITO ICEI' 

CENTRO 8730(}.000 

IFONE I FAX JF IINSCRIÇAO ESTADUAL 
( 44 ) · ·3527- 1281 PR ISENTO · 

DATADA EM5 5'.0 
20107/ 2015 

DA"IA ENTRADA/SAl DA 

H O RI\ ll.\ SAl DA 

'DE CALC. DO ICMS I VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO ICMS ST I VALOR DO ICMS SUBSTITlJIÇAO 

~ ~ ~ ~ 
VALOR DO PIS I VALO R TOTAL DOS P RO Duro s 

0,00 11 325,63 

:>R DO FRETE I VALOR DO SEGURO I DESCONTO ourR. DESP.AU:SSORJAS I VALOR TOTAL Do IPI 

0,00 0,00 0,00 O,CX 0,00 

VALOR DO COFINS VAI.ORTOTAI. OA NOTA 

0,00 11.32;)63 

ANSPORTADOR /.VOLUMES TRANSPORTADOS 
lli I RA7AO SOCIA~ 

..NTIDAOE o I ESPECIE I MARCA 

,DOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

FRETE POR CON f A 

0- Emitente 

MLINICIPIO 

NUMI-:RO 

CODIGOANI"T 

ÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCMISH CSOSN CFOP lJN. QlJANl: VALOR 

08656 

09575 

02528 

06636 

09622 

09604 

078 16 

03703 

09581 

04056 

0676! 

06127 

05545 

09590 

049SS 

09665 

09667 

09663 

09672 

09691 

08525 

01612 

09574 

JG JUNli\ MOiúR.DC 

CABECOlE MOioR DUCAlO 

CORREIA DENT981?4X3PXS DC 

OLEO MOlOR D 15W40 AP(Ct4 ( OlJIROS 

ÓLEOS LUBRJFICAN1F.S AlJIOMO"nVOS) 

fl L'IRO ARARSI013 

ENGRENAGEM CAMBIO 5M 

OLEO 80 GL4 ( OVIROS ÓLEOS 

LUBRJ FI CANTES AlJLUMOll VOS) 

OLEO HID AlF SAE IOW (-OVl"ROS ÓLEOS 

· LUBRJFICANlESAlJLUMOll VOS) : 

BATERJA PL"90· DRH E 

AMORI"ECEDOR lRAS GL 1"2831 

AMORTECEDOR D IANTGP52948M 

KITAMORrDIANTLD ll(C03 11 6 

KITAMORI"SUSI' DIANTll(COJ\15 

CABO FREIO MAO 1349734080 

CABO FREIO Mi\0 Fl01339676080 

REPARO SAPAli\ fREIO 

REPARO SAPAli\ FREIO 

SAPAli\ FREIO 

DISCO FREIO SOL! DO ÁRÓ 15 

AN"IlCHAMA RESPIRO OLEO . 

ABRACADEI Ri\ NY200X4.6 

COLA SI LI CONE VERM 

JUNli\ CABECOTE 

ÁLCULO DO ISSQN 

84849000 0400 5.1 02 JG 

84099959 0400 5.102 UN 

40103500 0400 5.102 UN 

27101932 0400 5.656 t:r 

84219999 0400 5. 102 UN 

87084090 0400 5.102 UN 

27101932 0400 5656 UN 

271 o 1932 0400 5.656 L!N 

85071090 0400 5. 102 UN 

87088000 0400 5.102 UN 

87088000 0400 5. 102 UN 

87089900 0400 5.102 Kl"l 

87089990 0400 5.102 Kl1 

87083090 0400 5.656 UN 

87083090 0400 5.102 UN 

7320201 O 0400 5.102 UN 

87083090 0400 5.102 Kl 

87083090 0400 5.102 · UN 

· 87083090 0400 . 5.102 UN 

84099190 · 9400 5.102 UN 

73269090 0400 5.1"02 UN 

3214 1010 0400 5.102 UN 

84841000 0400 5.102 UN 

lJNIT. 

1.000 894.500 

1,000 2.954,800 

1,000 241,270 

8,000 

1.000 

1.000 

4,000 

1,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 . 

1,000 

2.000 

1,000 

7.000 

1.000 

1,000 

I 8,340 

89.500 

789.730 

16,470 

19,170 

560,000. 

353,730 

476,640 

567,680 

567,680 

240.300 

220,000 

116,320 

537,870 

542,900 

319.950 

218,150 

0,660 

13.000 

234,900 

IPI.ACAVEIC UF C NPJICJ'F 

LIF INSC. ESTA()liAL 

HSO BRUTO I P ESO LI QUIDO 

o.oo 1 o.oo 

VA LOR Df.SC B. CÁLC VAL.()H VAL.OR ALiQ. 
TOTAL 'lo 10\IS IC~IS IPI 10\1$ 11'1 

. 894,50 

2954,80 

241,27 

146.72 

89.50 

789.73 

65,88 

19,17 

560,00 

707,46 

953,28 

567,68 

567.68 

240,30 

220.00 

116.32 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

537,87 . 0,00 

542.90 0,00 

639,90 0,00 

21 8,15 

4,62 

13,00 

234,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 . 0.00 0,00 0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0.00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

o.oo 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

o.oo 
0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

SCRIÇ-\0 MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE CALCULO DO ISSQN I VALOR DO ISSQN 

o,oo 1 o.oo 1 

'ADOS ADICIONAIS 
FORMAÇÕES COMPLEMEI\TARES I RESER\1\DO AO F ISCO 



20 '0712015 N01a F1sca de Ser 1ço Eletrónca . Sene NFS-e N" 235 #"' RA 117 V 
~ 
~ 

LUME-PECAS E SERVICOS M ECANICOS E M VEICULOS AUTOM. ''::!"! o -a:: ~ -o 
NILDEO MAR LUIZ FARIA & CIA LTD ·ME Q.. Fl. N-.o • .,,..~t ~-- "f:_ 
CNPJ . 00.176.31 910001-72 

LUMEr~ JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIR A. 132 8<1irro CENTRO -~----~-- ~---· 
NOVA CANTU · PR CEP. 87330-00C o~ ~ç. 
Fone t44) 5271167 

il Cant\1 
~ 

Ir se Mun1c1pa1· 108 lnsc. Estaoual ~ 02.14792-68 $ 
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELE TRÔNICA- SÉRIE NFS-e ~-t~~ õ 

rmt~~ ~ D<~la Emissão. 1 Hora I Nun ,ero I Sluação AutentiCidade. 

20/07/2015 08 :31:04 235 Emitido 0177190000015891 [!]~~~ ::. 
.:! 
<. 

TOMADO DO SERVIÇO 
... 
~. 
o 

R.AZÃO SOCIAL: I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA CANTlJ ICPF/CNPJ· 110.502.182/0001-52 :.J 
c. 

ENDEREÇO I RUA BAHIA J NO: l stN õ 
3 

!CENTRO ICEP: 187330-000 
"-' 

BAIRRO. c 
·~ 

CIDADE: INOVA CANTU IUF I PR :J 
() 

DESCRIÇÃO DOS ERVIÇOS PRESTADOS :~ 

I Local Prest.l Allquotal s~ Trtb I I Detluçao I Vlr.ISSRF 
< 

Serviço VIr Tnb c.. 
'< 1401 -TIRAR E COLOCAR MOTORJ_CABEÇOTEIREGULAR _ ... \. __ ::~_9 __ .J. ?.·~~ -·~l_ _. ~~ _ .J. _ ~._s_o_o_.~~~- ____ o_.~~~-_._-~~~~ ~ -~~~ Y.~~~?!~~~-~19.C??. ~~-~t:??.~<!~_q'~-~~~q~~~~~~q._. _. __ . 

---- -.. .. . ------ .- --- ----- ------- .. --------.--. ---- .--- .... I. ..... ... . J _ __ _ __ j_ __ ___ _ j . ....... !. ....... .! ..... ... 8 
Base de Cálculo Val o r ISSQN Valor I SSRF Desconto V alor Total Nota o. 

<"J 

3.500,00 SIMPLES N \liONf•.._ 0,00 0,00 3.500,00 o. 
c. 
(l_ 

IR INSS CSLL COFINS 
PIS I '.;, 

.................. ···-~- · ········ .... ······ ... .. .. . ..... - .. . . 
o:o·õ 1 .. 

. . .• ... . .... ··o,oõl .......... ················· ····-··········· Q. 

0,00 0,00 0,00 
o 
~ 

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA· SÉRIE NFS-e s 
Estad o do Paraná j!, 

NFs-e errvt•da através da Internet. administrada por '9' 

~~~· 
Prefeitura Mun1crpal de Nova Cantu Prefeitura Mun1crpal de Nova Canlu o 

Secreta na da Fazenda e Adnllnisl raçao 

Descnção dos s ubrlt:ns da lista de serv iço ern acordo com Le1 Corr plernenlar 116103 

1401 . Lubrificação, limpeza, lustração. revisão. carga e rec F;~rga , conser1o, restauração, blindagem, manutenção e 
conservação de màq ulnas. vclculos. aparelhos, equ pamentos, m otores , elevadores ou de qualquer objeto (exceto 
peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao IC MS). · 

········-··· ............................... -·-·······-- -·---·····-···"' ... . .... ······ ..... .................. ,. .............. _. .... ·······-·· .................. ................ ·-·················-····-····-·········· .. ··· -···~ --- .. . ..... -......... _ ........ _ ....... --..... -....... . 
Legenda do local da prestação do serv1ço 

7719 - NOVA CANTU • PR . 

....... .... ..... -................ _,,_ ,. ....... ..... -······ ............... - ....... - .. 1· .. .. .. ... __ .... .. .. ........... ·- .. .......... _ ....... -·- ... - ...... ·-·------·-·-- --------· 
Outras intormaçOes 

TI -

Documento emit1do por ME ou EPP o plante pP. lo Simples Na 1onal; 

Não gera direito a crédito fiscal de IPI; 

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrõn l a: 3/2014 de 02107/2014. 

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido n município do Prestador: 15/08/2015. 

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem s r consu ltadas no sito: 

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 470,75 (13.45%). ~staduals RS 0.00 (0.00%}, Municipais R$ 155,75 (4.45%), com base 
na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.26412014 · Fonte· IBPT. 

DADOS DO VEICULO : DUCATO PLACA : ANC4865 

DADOS P/DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG. 2 49-3 C/C 6.321·5 NILDEOMAR LUIZ FARIA E CIA L TOA 

-
( _) Sort..,.are E senta F1sca1 - tPM - lnformatlca Ltda . Protegido oor Le1 

G ' I lA ~ .... 
Ç2....:>C C 1 ~~~ \\) I \..) I 

hllps llwww.nfs·e.netldatacenterlinclt.delnfwinfw_lmpr me_nolas php"cexlaut n-=0177190000015891&PHPSESSID=621 1rl264gtfcsn0gqqgj05rh2 1/1 



Prefeitura Muni ipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - C ntro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N." 77.845.394/00 li-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (04-') 3527-1363 

:ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Can , Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vi ta o Processo Licitatório n° 048/2015 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial no 019/2 15, que tem como objeto a Aquisição de Peças e 
serviços, para Ambulância Ducato, confon 1e especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, o processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

NILDEOMAR L. FARIA CIA L TDA- LU • PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrito 
no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72- LO E 01 - Iten 01 - Único, no valor TOTAL de R$-
14.825,63 (Quatorze Mil, Oitocentos e Vint e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos; 

Nova Cantu, Paraná, Ol de Julho de 2.015. 



, 

MUNICIP O DE NOVA CAN 
ADMIN STRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ .0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- N va Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527- 1281 - ( 4 ) 3527-1096 ( 44) 3 527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

JURÍDICO 

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

alterações posteriores, bem como o p recer da Comissão Municipal de Licitações, 

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

Processo Licitatório no 048/2015, Edital de Pregão , na Forma Presencial no 019/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de 

Jw1ho de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Junho de 2.015. 

I Asses. ·or Jurídico 
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Prefeitura unicipal de Nova C00tu ti .. ---;;·. 
Rua BAHIA, n° 5 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 ':)"<: Can'S' 5-

CNPJ N.0 77.845.394/0 01-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mnc ntu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

REF: PROCESSO LI ClT /\TÓ RIO N" 048/20 15 
EDITAL DE PREGÃO, na forma prcsenciaJn• O 19/20 15 

ÀO 

A Comissão Munic ipal de Lic itações, após anál ise e vc ilic:1çGo do documentaçflo c proposta apresentada, torna pública a Adjudicaçcio. 
do processo lic itatôrio em epígrafe à Empresa. confo rme segue:: 

:"'ILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS MECÂNICOS 
C:"'PJ 00.1 76.319/0001-72 

LOTE OI - Hem OI - (Jnico no valor TOTAL de R$-1-'.825,63 
(Quatorze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais c Sesscnt:l e 
Três Centavos . 

Comunica outrossim. que o comissão de licitaçGo da ó vistas ao respectivo processo licitatôrio. o quem se sinto prejudicada. para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu. Parnnâ, 26 de Junho de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 



MUNICÍPIO [~E NOVA CANTU 
Estadp do Paraná 

CNPJ N. 0 717.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PRECOS DO PROCESSO LICITATÓRIO n° 048/2015 -
EDITAL DE PREGÃO NA FORMA PRE ENCIAL n.0 019/2015-PMNC. 

Às 09h00min (Nove Horas) Horas do dia 26 (vinte e seis) de Junho do ano de dois mil e 
quinze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 
85, re uni ram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações e Pregão, nomeados pela 
Portari a n.0 001 e 002/2015, para o julgamen o da propostas apresentas, do Edital de Pregão, para 
Aquisi ção de Peças Mecânicas e E létricas pa a Ônibus Escolares e outros, conforme especificação 
em edital; 

Aberta a sessão pelo presidente, co1 statou-se que as empresas participantes do cetiame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. niciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da patiicipat te, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Ed ital e foram qt al ificada/habilitada a participar do referido cetiame, 
onde participaram da presente licitação as seg tin tes empresas: 

EMP ESA/CNPJ 
NILDEOMAR L. FARIA & CIA L TOA 
CNPJ 00.176.319/0001-72 

Procedeu-se a abertura dos envelopes ·ontendo as propostas de preços das empresas 
quali ficadas/vencedores, cujos preços aprescr tados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA - LOTE 01 - Item 01 - Único no valor TOTAL 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS de R$-14.825,63 (Quatorze Mil, Oitocentos e 
CNPJ 00.176.319/0001-72 Vinte c Cinco Reais e Sessenta c Três 

Centavos). 

Procedeu-se à abetiura do envelope cpntendo a documentação de habilitação das empresas 
e os repassou aos participantes, que após a apreciação e análise, verificou-se em conformidade 
com as exigências fixadas em edital. 

Na seqüência, após verificação da · ceitabilidade das propostas de menor valor, foram 
declarados que os preços descritos acima se ia o resultado da negociação/proposta final, referente 
a licitação em epígrafe. 

As empresas patiicipantes renunci m expressamente o direito à recurso, concordando 
integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdi cando seu direito de recurso em relação 
a qualquer documento, ato ou forma de proc< dimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor p ·oposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que os objetos licitados sejam adjtdicados aos vencedores: 

Rua Bahia, S!N°- 'No a Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527- 128 I - (44) 352 -I 096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1 363 

E- mail: Dmncantu@ho mail.com ou pmncantu@ig.com.br 



, 

MUNICIPIO E NOVA CANTU 
do Paraná 

"Paço Munici a/ Martin Krupek" 

·· LOTE OI - Itens OI - Único, no valor T TAL de R$-I4.825,63 (Quatorze Mil, Oitocentos e 
Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Três C ntavos): NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNIC S, inscrito no CNPJ sob o n° OO.I76.3I9/000I-72; 

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

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

Rua Bahia, S/N°- Nov· Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1 28 1 - ( 44) 3 527 I 096 ( 44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1 363 

E-mail: mncantu a .hot 1ail.com ou pmncantu@ ig.com.br 



L E-
PEÇAS E SER 1ÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C a Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nov Cantu-Pr 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 04812015 - Edital de Pregão n° 01912015 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a prop sta de preços referente à Aquisição de Peças e serviços, para 
Ambulância Ducato, conforme segue: 

LOTE n°01-
01 TIRAR E COLOCAR MOTOR, CABEÇO E, REGULAR VALVULAS, 

SUSPENSÃO, FREIO E CÂMBIO; SUBSTITU ÃO DE PEÇAS: JG JUNTA 
MOTOR DC, CABECOTE MOTOR DUCATO, CORREIA DENTADA, OLEO 
MOTOR D 15W40, FILTRO AR, ENGRENA EM CAMBIO 5M, OLEO 80 
GL4, OLEO HID ATF SAE 10W, BATER/ PL 90, AMORTECEDOR 
TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANTE/R , KIT AMORTECEDOR 
DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR, CABO FREIO, REPARO SAPATA 
FREIO, DISCO FREIO SOL/DO ARO 15, A TICHAMA RESPIRO OLEO, 
ABRACADEIRA, COLA SIL/CONE VERM, JU A CABECOTE. 

Valor Total R$-

14.825,63 

Total R$-14.825,63 (quatorze mil, oitocentos e vi te e cinco reais e sessenta e três centavos) 

A Forma de pagamento é à vista, na emissão d Nota fiscal. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do recebimento pela 
comissão de licitação. 



25/06/2015 Comprovante de I eriçao e de Situaçao Cadastral - lmpressao 

~4t' Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FED 

CADASTRO NACIONA DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

00.176.319/0001-72 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE 
SITUAÇÃ 

NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA- ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LUME - PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

E INSCRIÇÃO E DE 
CADASTRAL 

45.20-0-01 -Serviços de manutenção e reparação mecânl a de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓM ICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03- Comércio a varejo de peças e acessórios nov s para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usa os para veículos automot ores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintur de veículos automotores 
45.20-0-03- Serviços de manutenção e reparação elétrica e veículos automotores 
45.20-0-04- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

01/09/1994 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

132 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

lume.pecas@hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

(44) 3527-1167/ (44) 3527-1232 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/02/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 25/06/2015 às 15:22:42 (data e hora d Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

http:/fwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 
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PO ER JUDICIÁRIO 
IÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATI ' DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 00.176.319/0001-72 
Cert i dão n°: 108876793 /20 15 
Expedição : 25/06/2015, às 15:21:06 
Validade: 21/12/2015 - 180 ( ento e oitenta) d ias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que NILDEOMAR LU Z FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito (a) no CNPJ sob n° 00.176 . 319/0001-72 , NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedore Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Le is do 
Trabalho, acrescentado pela ei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/201 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto e 2011. 
Os dados constantes desta 
Tribunais do Trabalho e 
anteriores à data da sua 
No caso de pessoa jurídica, 

ertidão são d e responsabilidade dos 
stão atuali z ados até 2 (dois) dia s 
expedição . 
a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecim ntos, agência s ou filiais. 
A aceitação desta certidã condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal o Tribunal Sup erior do Trabalho na 
Internet (http: //www .tst. us.br ) 
Certidão emitida gratuitamen e . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificaç o das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Ju tiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença c ndenatória tran sitada em j ulgado ou em 
acordos judiciais trabalh · stas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a ho no rári os, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimen os determinados em l e i; ou de correntes 
de execução de acordos fir ados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Co ciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst . jus.br 



25/06/2015 

Certificado de Regularidad do FGTS - CRF 

Inscrição: 0017631910001 72 
Razão Social: NILDEOMAR LUI FARIA & CIA LTDA ME 
Nome Fantasia:AUTO MECANIC ALINE 
Endereço: RUA IPIRANGA S N SALAO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 

87330-000 

A Caixa Econômica Federal, n uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 e maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identif cada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia d Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não 
quaisquer débitos referentes 
decorrentes das obrigações co 

ervi rá de prova contra cobrança de 
contribuições e/ou encargos devidos, 

o FGTS. 

Validade: 24/06/2015 a 23/0 /2015 

Certificação Número: 2015 62402455404080703 

Informação obtida em 25/06/ 015, às 15:26:54. 

A utilização deste Certificad 
condicionada à verificação 
www.caixa.gov.br 

para os fins previstos em Lei está 
e autenticidade no si te da Caixa: 

https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel. sp'NARPessoaMatriz=109094&VARPessoa=109094&VARUf=PR&VARinscr=O.. . 1/1 



2510612015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal 
Procuradoria-Geral da Fazend 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RE ATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATI DA UNIÃO 

Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LT 
CNPJ: 00.176.319/0001-72 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional c brar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vi rem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a crédit s 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 a range inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 d Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionad 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 P rtaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:54:35 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 32FF.BB32.2 7.36D8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este do umento. 

rrttp:/lwww .receita.fazenda.gov .br/Apli cacoes/ATSPO/Certidac:YC NO C untaSegVia/ResultadoSegVi a.asp?Origem= 1 &Tipo= 1 &N 1=00176319000172&Sen... 1/1 



GOVERNO DO ESTADO 
Secretllr1a d.a Fetenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação a Receita do Estado 

Certid o Negativa 
de Débitos Tributári s e de Dívida Ativa Estadual 

N° O 3346675-07 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.3 9/0001-72 
Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TO 

Ressalvado o direito da Fazenda P 'blica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, ce ificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir p ndências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 23/10/20 5 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certid o deverá ser confirmada via Internet 
www.fa enda. r. ov.br 

Emitido via Internet Pública (251061201515:24:33) 



PARA: 

L ME -
PEÇAs E SER 1ÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & c·a Ltda ME - CNPJ 00.176.319/0001-72 

Rua lpiranga, salão Centro - CEP. 87.330-000 
No't Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04812015 
EDITAL DE PREGÃO No 01912015 

DECLARA O DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de dir ito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade- PREGÃO n° 01912015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualq er de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamo a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 

Nilde 



PARA: 

L E-
PEÇAS E SER 1ÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ·a Ltda ME- cNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão Centro - CEP. 87.330-000 
Nott Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04812015 
EDITAL DE PREGÃO No 01912015 

DECLARA ÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos ms de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 019/ 015 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, firmamo a presente. 

Nova antu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 



PARA: 

L ME-
PEçAs E SER 1ÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C a Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão Centro - CEP. 87.330-000 
Nov Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04812015 
EDITAL DE PREGÃO No 019/2015 

Declaramos para os devidos ns de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 0191201 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, não emprega menores 18 anos em trab lho 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 9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 2 da Lei Federal 8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamo a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 



PEÇAS E SER 1ÇOS MECÂNICOS 
Nildeomar Luiz Faria & C a Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
No~ Cantu-Pr 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04812015 
EDITAL DE PREGÃO No 01912015 

DE LARA ÃO 

Declaramos para os devidos ns de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 0191201 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa 
proponente, conhece todos os termos da licitação, em como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda q e preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamo a presente. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 



L E-
PEÇAS E SER 1ÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C a Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
No~ Cantu-Pr 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 04812015 
EDITAL DE PREGÃO No 01912015 

Objeto: Aquisição de Peças e serviços, para Ambulâ cia Ducato. 

O Signatário da presente declara que mesmo recebeu do lícitador toda a documentação relativa a 
licitação supramencíonada. 

Nova Cantu, Paraná, 26 de Junho de 2015. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
RuA Bohio, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n" 047 2015 
TOMADA DE PREÇOS- N" OOSnOIS - PMNC 
OBJETO: Contrataç:io de Empresa para Prestação de Serviços M édicos-
PSF e Plantões, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 30 de J unho de 

aná. 2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu P r 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n" 048 20 15 
PREGÃO, na forma Presencial n• 019nOIS- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças c Serviços (Ambulância - Ducato) c onformc 
especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 lloras do DIA 26 de Junho d 2.015, na 
sala de reuniões do Paco Municipal em Nova Cantu, Paran:i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações p oder!o ser 
Á, junto a solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARA 

Divisão de Licitação. no honirio das 8:30 h li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefono/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

o de 2.01 S. Nova Cantu, Estado do Parana, I O de lu h 

AIRTON ANTONIO AGNOUN 
Prefeito Munieimd 
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Diário DHCIALParaná 
Com i elo. ladútlrl" e Srrvlc:o• 

#AMutlt 

63 feira 112/Jun!ZOlS -Edjçã h~~O I 25 I /% 
PREFEITURA DO MUNICiPIO DE : 

AVISO DE LICITA 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 

em I O de junho de 

DOCUME~ TO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
~80472515 

0:: Ç\ • N.0.4 -···-~I 
s Envelopes: até as 14:00 h ra.doãta 06 (~ 
"tura das propostas: às 14: O horas do di 
115, na Diretoria de Licitaç s_-.. h .•X't' ----~-

andar - Maringá.Pr. O edital lo estará '<:? 
v.marinea.pr.gov.br-servicos-licita . a C ar \V • 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fur 
Gêneros Alimentícios Perecíveis (carnes), pa 
das Secretarias Municipais de Maringá, 
Municipal de Recursos Materiais Abastcct 

Documento e ritido em 25/0612015 15:35:04. 

Diário Oficiê I Com. lnd. e Serviços 
N° 9470 I 2/06/20151 PÁG. 25 

rios Roberto Pupin 
'refeito Municipal 

Entrega dos Envelopes· até as 13 ·4S horas do Para verificar a auten icidsde desta !Jágins, basta in 
. · · Códi9Q L ~IJitZador no sae do D/0 

R$ 120,00- 4665412015 

JNICiPIO DE MARINGÁ - PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

JUnho de 2015. Abertura das propostas: às 14:( WWW.Im rensaoTicial.pr.gov. · 
do mês de junho de 2015, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novem ro'. 
70 I - Centro - 2'. andar - Maringá-Pr. O edital completo estará dispon vcl 
através do site: www.maringa.pr.gov.br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$120,00- 46647 2015 

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MARINGÁ- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 169/2015-PMM 

em lO de junho de 2015 

~: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de 
MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, para atendimento de 
ativtdades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringli, por solicitaçã da 
Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Loglsti a • 
SEMAT. Entreg~ dos Envelopes: até as 08:30 horas do dia 30 (trinta) do )'lés 
de Junho de 201 ). Abertura das propostas: às 08:45 horas do dia 30 (trinu do 
mês de junho de 2015, na Diretoria de Licitações -Av. XV de Novembro, ~O I 
-Centro- 2'. andar- Maringá-Pr. O edital completo estará disponível atr v és 
do sitc: wwv., marim~a.pr gov.br·scrvicos· licitacocs. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 4664! 2015 

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MARINGA- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 022120 15-PMM 

em lO de junho de 2015 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
REFORMA e ADEQUAÇÃO de edificação em alvenaria no Complexo de 
Apoio Parque Florestal Municipal das Palmeiras, para implantação de uma 
Biblioteca, localizada na Avenida São Judas Tadeu, n' 1429, Lote 000, Quadra 
086A, Zona 30, Jardim Vi<ória, nesta cidade de Maringá - PR - Secretlria 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Entree.a dos Envelopes: até as I 00 
horas do dia 02 (dois) do mês de julho de 2015. Abertura das propostas às 
14:00 horas do dia 02 (dois) do m<s de julho de 2015, na Diretoria de 
Licitações- Av. XV de Novembro. 70 I -Centro- 2'. andar- Maringá-P O 
edital completo estará disponível através do site: www.marinca.or.e.o br
servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 120,00- 4665~ 2015 

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE MARINGÁ - PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 023/2015-PMM 

em 10dejunhode2015 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obra de 
implantação de infraestrutura de pavimentação asfáltica e drenagem de á uas 
pluviais na AVENIDA DOUTOR MÁRIO CLAPIER URBINATTI no Tr ho 
entre a Rua Ametista c a Rotatória da Avenida Mandacaru, Zona 07, G ~ba 
Patrimônio Maringã, nesta cidade de Maringá/Paraná - Secretaria Muni ·pai 
de Obras Públicas- SEMOP. Entrega dos Envelooes: até as 14:00 horas d dia 
03 (três) do mês de julho de 2015. Abertura das propo5tas: às 14:00 hora do 
dia 03 (três) do mês de julho de 2015, na Diretoria de Licitações- Av. X de 
Novembro, 70 I - Centro - 2'. andar - Maringá-Pr. O edital completo c ará 
disponível atraves do site: www.maringa.pr.gov.br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$120,00- 4665 U2015 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N'. 024/201 5-PMM 

em lO de junho de 2015 

Obteto: contratação de empresa especializada para execução das obrru de 
implantação de Galpão Pré-moldado, visando atender a USINA DE 
RECICLAGEM, localizada na Estrada 200, n' 1391, Lote 177A. Quadra 00, 
Zona 51, nesta cidade de Maringá - PR - Secretaria Municipal de Opras 

TOMADA DE PREÇO N". 025/201 5-PMM 
em lO de junho de 201 5 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de 
REFORMA E AMPLIAÇAO dos Sanit<irios c Refeitório da Usina de 
Reciclagem, localizada na Estrada 200, n' 1391, Lote 177A, Quadra 000, Zona 
51 , nesta cidade de Maringá - PR - Secretaria Municipal de Obras Públicas • 
SEMOP. Entrega dos Envelopes: até as 14:00 horas do dia 07 (sete) do mês de 
JUlho de 2015. Abertura das propostas: às 14:00 horas do dia 07 (sete) do mês 
de julho de 2015, na Diretoria de Licitações- Av. XV de Novembro, 701 -
Centro - 2'. andar- Maringá-Pr. O edital completo estará disponível através 
do site: \VWW.marinea.pr.gov br-servicos-licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 46656/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTtJ 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ a• 77.845.39410001-03 
Ru• R•hia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO n• 047/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N" 00812015- PMNC 
OBJETO: Contrataçiio de Empresa pa ra Prestaçilo de Serviços Médicos 
PSF e Plantões, conrormc cspocificaçõcs em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 30 de Jun ho de 
2.015, na sala de reuniões do l'aco Municioal, em Nova Cantu, Paranó. 
AVISO DF: LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 048/2015 
PREGÃO, na rorma Presencial n' 019/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Peças t Serviços (Ambulância - Ducato), conrorme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 26 de J unho de 2.015, na 
sala de reuniões do Pato Municioal, em Nova C• ntu, Par.n:i. 

A Pasta com inteiro teor do Ed1tal. anexos e informações podtrào ser 
solicilodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto o 
Divis3o de Licitação, no horário dos 8:30 às 11:00 lls e dos 14:00 ôs 17:00 ll s. 
Telefone/ Fax: 44) 35271363-3527-128 I 

Nova Canlu. Estado do P:u3Jlâ. lO de Junho de 2 015. 

AIRTOI'i AI\'TONIO AGNOLIN 
Prd ti to ~1unitip~tl 

R$ 168,00 - 469461201 5 

I Nova Esperança do Sudoeste 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' . 03112015- REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO N". 44/20I5 

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do 
Paraná, pessoa juridica de direito público interno, inscrito no CNPJIMF sob n' 
95.589.28910001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, centro, na cidade de 
Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 
25106115, às 09:00horns, no endereço acima mencionado, realizará sessão de 
PREGÃO PRESENCIAL, na natureza REGISTRO DE PREÇOS, destinado ao: 
Registro de preços para cont ratação de empresa, sob demanda para 
rornccimento de peças/acessórios originais do rabricante, tendo como base o 
Sistema Audatex, nas quantidades c tOSpecificaçõcs constantes do anexo I -
Termo de Rcrcroncia do Edital, de licitação tipo Menor preço - Por Lote. Os 
i11teressados em participar da presente lic itação, poderão retirar o Edital na sede 
da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do 
Sudoeste, Paraná, de segunda a sexta-feira. das 08h00min às l i h30min horas e 
das 13h30min às 17h30min, informações pelo Fone/Fax: (46) 3546-1144 ou pelo 
endereço e letrõnico I i c itacao@novaesperancadosudoeste .pr. gov .br. 

Nova Esperança do Sudoeste. Paraná em 10 de junho de 2015. 

Jair Stange 
Prefeito Municipal 

Dirceu Bonin 
Pregoeiro 

R$168,00 - 4682612015 
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... ~,. .... : 188 /SSN 1677-70ó9 

TOMADA DE I'REÇOS N' 1212015 • PMLS 

Objeto. Contratação de empresa para construço\o do muro c 

~~~~o~f~~C~~\~~i~b~c~J~5~.~~~7J~i2h~gv~r:J~~C. 
Processo 01400.02053712009-92, celebrado tntce a União. por in
tcrm~dio do Ministério da Culturól c o Município de L:uunjciras do 
Sul. 

Tipo Licitação· Menor Valor Global. 
Abenura dos Envelopu: 29 de junho dt 2015, às 

09h00min. 
Autorit:lç:lo: Sirlene Pere ira Fcrrc.i111 Sv3J1Z - Prcfeit:l Mu-

nicipJI. 
lnfonnaçõcs Sobre Edibl: A intcgr3 deste Edital c seus ane

xos cstarlo disponivcis p3t3 consulta no Departamento de Licit3ç6cs 
do Municlpio, :l ranir de l i de junho de 201S no hor~no nonn31 de 
expcdtentc ou altavés do e-mail licitação@ls.pr.gov.br. 

TOMADA DE PREÇOS !'i' 13/2015 • PMLS 

construç~h~cc10~o~t~~~~~3~~~c~~~:~~do.ddc~icfoe~hd~~of~~us3od~; 
~r chuvas intensas no município de laranjeiras do sul, sobre o rio do 

c~~ a:.~is9~~.:lô~Ócls8hg:4~~~~:~acFo;e~i~~i~i~d.e rn~: 
graç~o nacionll. por1<1ri• 32 1 de 04/12/2014. 

Tipo Lic1toçao: Menor Valor Global. 
Abcnura dos Envelopes: 30 de junho de 2015, :is 

09h00min. 
Autorização: Sirlene Pereira Ferre ir3 Sv:J.f\Z • Prdeita Mu· 

nicl~<ll. 

xos est~r;,r0d":~~~c~~ ~!~~~ ~~e~p~~:,e~~~13Jec L~'i:a~; 
do Municlpio. á p:utir de li de junho de 2015 no horo.irio normal de 
expediente ou o.!mvés do C·mail: licit.:Jç:'-o@ls. pr.gov.br. 

Loranjeir.u do Sui-PR. S de JUnho de 2015 
GILSON FERREIRA CELLA 

!,residente da Com•ss;"lo de Licu;;Jç;"lo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 

rREGi'riS:>R~:E~~~t~~412015 
O Municipio de Manoel R1bas toma pública :J rcali1..a~o da 

~"~~X~o d:n~~~~~~r~;,:tlo~n~f~~~~:rd~o c~~b~,r~cl0t~~~fdo~~~= 
solil\.3. comum, claOOI hidratado comum c ARLA 32 (Agente Redutor 
L1qu1do de NOx Automotivo) p3l"3 vcicu\os das divcrw Sccretovias c 
Setores da Administraç!lo Mumct:J.L Oal.3: 2Q de junho de 2015, às 

~~~6~~ L~~3 tcc~~~~ Sn~u~,n0~~Ó~26~ ~~&i~~~r:e~~~i~~l n~ 
dtsposiç3o no sitc:: www.m~noclrib..s.pr.sov.br (Pon;al d:1 Tr31UPJ· 
rênc1:t. • Transp::~rcnci~ Online). pelo C·m:J.il: liCII.:!.· 

d~Po9~~f~11:i~~0~4 ~ui36hse,t~ro~~~;~~~fó lo6!·,r~~(:j) ~~b:;~: 
1223. 

M::moe\ Ribas.PR. li de junho de 20 I S. 
ELlZABETH STtrP CAMILO 

Prde1ta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mi\RJALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO rRESF.NCIAL :-1' 721201S 

Processo Administmtivo N• 126/2015. Objeto: Aquisição de peç:1S c 
equipamentos de informática destinados a.os diversos dcp:uumcntos e 
secrcwi:u dest;a municipalidade, pelo Menor Preço Por Item Oh. 
tcnç!lo do Edital: Prefeitura Municipal de Marialv3 Ru:1 Sant3 Efi· 

S~n~~~~8t ~:~~i:::i~}r.A~~~~m~:0P~~~~~dcuj~.,2~ ddccj2Q~$ 
is 09h00n~in. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fa.<l ou com
pra$@capit;~.ldauvafin:l.com.hr 

M:lt'iJIV~·PR. 10 de junho de 2015. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJLUZ 

EXTRATO TER~10 ADITIVO N' 3/201S 

CONTRATO n' 2612013 
lic1taç3(): Tonada de Preços 01112012. Contratante: Municfpio De 
Mari1uz. Contratada· J. Rodrigues &. Melo Ltda. Objeto do Contrato: 
Execução de P:wimcnl:Jç~o Asfàltic;~ em Ruas \: Avenida.s do Mu. 
nicípio de Matiluz!PR. Objeto do Aditivo· Prorrosaçllo de viaéncia. 
Nova data tênnino. 1110912015 Mariluz. 27 de m110 de 201S. 

EXTRATO TERMO ADITIVO N' 312015 

CO:-ITRATO n' 2712013 
Licitaçâo: Tom3d:l de Preços 01212012. Contr.uantc· Munidpio De 
Mariluz. Contratada: J. Rodrigues&. Melo Ltda. Objeto do Contrato: 
Execuçolo de Pavimcntnçao Asfâltica em Rua..'l c Avenidas do Mu. 
niclpio de Mariluz/PR. Objeto do Aditivo Prorroaaçao de viatncia. 
Nov~ data término: 11/09nOt5 M;ariluz, 27 de ma10 de 2015. 

Diário O cial da União- Seção 3 

PREFEITURA UNICIPAL DE MARJNGA 

AVISO O CHAMADA Pl:BLICA 

INEXIGIBILIDADE N'. 2 612015-PMM 
Chamada Pública CREDENCIAMENTO) pam aqui•ição de 

géneros 3hmenticios da a 1tuhur.t fa.mil í31', no âmbito do Prog.r.una 
de Aquisiç1o de Aliment s • modal idade Compra da AJricuttur.~ 
Fnmilior par.t Doaç!lo Stm llfinca Munic ipal • PAA Munic1pal. com 
dispensa d\: licitação, para oaçGo a pessoas c familia.s em sit~çO.o de 
vulnentbilidade soc1al, co forme disposto ptlo an. 19 da Le1 n• 
10.69612003 e pelo Term de Ades4o n' 0354/2012-SESAN Re
cebimento dos Envelopes: par11r das 08:00 horas do dia 15 (quin7.c) 
do mês de junno de 2015. ·nccrr:Jmcnlo do Protocolo de Envelopes· 
a1e 17.00 honu: do dia 30 tnnta) do mh de novembro de 2015, na 
Diretona de l iciuções • v. XV de Novembro. 701 • Centro • 2•. 
andar • Maring:í.Pr O cd i completo cstnr.i dispo.,lvc\ ntrnvCs do 
Sltc: w .... w manng.a.rr gov. ·SCrvicos·l iciUcocs 

A VIS S DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRE El'I"CIAL N' 16412015-PMM 

Aquisição de Ap elhos de Ar Condicionado, p3ra atendi· 
mento das necessidades da etrC"btia Mumc1pal de Ass1stincia Social 
• SASC. por solicn:aç3o d S~:crct:via Munic1p:JI de Recursos Ma· 
tcrinis, Abastec imento e Lq;lstiea • SEMAT. Entre g<~. dos Envelopes: 
:M as 10.00 horas do dia {vinte c seis) do mês de junho de 2015. 
Abtnura das propostas: às 0:00 horas do dia 26 (v~nte e scts) do mês 
d-:Junho de 2015. n3 Dirct ri:~ d~: Lic1t:1ç6cs. Av XV de Novembro, 
701 • Centro • 2' . andar • Maringt..Pr. O ed1tal completo estará 
d1sponivel aLravés do si · \\V.W.mannga pr.gov,hr·servicos·licita· 
coes 

l'ltEGÁO l'ltE ·t;r>;CIAL N' 165/2015-rMM 

Aquisiçilo de 81 ICLETA ERGgMETiuCA, ESTAÇÃO 
OE MUSCULAÇÃO E ES ·IRA ELETR NICA. P'"' >1cnd1mento 
dos ncccssidJdes da Sccr ana Municiptll de Ass1s:tência Social e 
Cidadania (SASC) de Ma in&á. por soliciuçJo da Secretaria Mu· 
nicipal de Recursos Mou.cri is. Ab:1Stccimcnto c Loaistica • SEMAT. 
Enuega dos Envelopes: atê as 13.45 horas do dia 26 (vinte c seis) do 
mês de junho de 20 15. A num d;15 propostas: às 14:00 horas do di:t 
26 (vinte c seis) do n\!l de: 'unho de 2015, na Diretoria de Licitações 
• Av. x:v de Novembro. 1 - Ccnuo - 2•. andJr • !1-brinp.Pr. O 
edital COI'nplcto estnni d sponivc1 atravês do stte: wwwm31'in. 
g:1.pr gov.br·servlcos-llcitac s. 

Em 10 de j unho de 20 15 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

Pret'etto 

NICLPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITATÓRI n' 04S/20 I 5 
OBJETO: Aquisiç o de Pcç:u c Sen.•1ços (ambu15ncio • Ou. 

c.uto ), confonne cspccif!cn c,s em edital. 
AUERTURA' A p "das 09.00 lloras do DIA 26 de Junho 

de 2.015, na sala de reuni do Paço Munactpal, em Nova Cantu, 
Pm~. 

A Pasta com intc ro teor do J!dital, ilncxos c informações 
poderlo ser solicil>~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junt a DivW.o de Licttaçào. no horário das 
9 00 is 11:00 lls e d>S 14 00 is 17:00 lls Tdefone!Fax: (44) 
35271363 • 3527·1281 • p nc>ntu@ig.com.hr 

N va Cantu 10 de Junho de 2.015 
IRTON ANTONIO AGNOUN 

Prcfctto 

PREFEITURA MUNI IPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVIS D~ LICITAÇÃO 
PREGÃO PRE ENCIAL !'i' 26/2015-rMNL 

O Municip10 de N va L3nlnjetras, Estailo do Paran3, inscnto 
no CNPJ sob n• 95.587.64 001·12, através de seu Pregoeiro, tendo 
em vista a disposto na Lei cdcral n' 10.52012002. Decreto Fedcrõll n• 
3.555nOOO, Lei Complcm{; w n• l47nOI4 c Decretos Municipais n• 
136/2006, J4nocn, toma p blico que rC"alizatá às 14.00 hoi"'LS do di;~ 
25 de JUnho de 2015, na c da Prefeitura Municipal. situada à Ru:~ 
Rio Grande do Sul, 2122 • entro· Fone (42) 3637· 1148,\ieitnçào n3 
modalidade Prcg3o Prcsenc õll (SRP) n• 26/2015·PMNL. CUJO objeto e 
::squtsiç!o de 70 toneladas C3lci.no dolomllico flRNT Mlmmo 75% 
com recursos do convêm 15956012011 • MAPA O cdi1,;tl c seus 
anexos poderão ltl.:r retira os na sede d!l Prcfcituro Municipal, no 
endereço suproctl3do, junto ao Dcp3rtamento de Licitações ou através 
do e·m~il licttxoo@nov ar311jeu·u pr gov.br e www nova1ar.mJc:i· 
n:u .pr.gov,br, 

Nova L:ar.mjcira.s· Pr, 10 de Junho de 2015. 
V DECIR ALVES DE MEDEIROS 

Pregoeira 

,.--------..... 
• u 

<(, \ 

-ti-----~ T:. 

~ ----··-; -·-.- -./· .-..-
1! t;'._ .'< ~a,'' 

N' I lO, sexu-feira, !2 de Junho de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 25/2015 • SRP. 

Objeto Aquistç:lo de Ienes csp«i:us para supm as nectSSid:u:lcs dJ 
Sccretár1J Munici~l de Saúde. 
Tipo Menor preço, por item 
RECEBIMENTO DAS PROrOSTAS. d'-' OihOOmm do d10 
1510612015 ils 07h59min do d~a 25106/2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: d'-' 08h00m•n "'08h59mm do d•> 
25/0612015. 
INiCIO DA SESSÃO De DISPUTA DE PReÇOS ó.< 09h00mm do 
d13 2510612015, par me1o de Sistema de Preglo ~l(trómco (l1c11ações) 
da Bois;~ de LicltOJçõcs c Le1l6cs do Bru1\. www bll org br "Acesso 
ldcn11fieado no link • l icimçõc~". 
Preço M:iximo: R.S 53.653,00 (emquenm e ués m1l. se1.scentos ( 
c~nqucnca c ttês reais) 
Informações Com(llemcnt:ucs. pode~o ser obt idas em hor:nio de 
expediente na Prefeitura Mumc1pal de Nova Santo B:irb:~ru. SilO à Rua 
Walfr\:do Biuencoun de Moraes n• 222. pelo fone 43·3266.8100. ou 
por E·m•ul. llcitacao@rub pr gov.br 

Nova Sontn Birbara. lO de funho de 2015 
F ADIO HENRIQUe GOMES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 22/2015 • SRP 

ReGISTRO DE PReÇOS N' 0101201S 
OBJETO· Aquisiçtlo de Equipamentos c Matcnau para F1· 

SIOtcrap1a, em :::.tendimcnto a Sccretnno Mumc1pOJl de: Si1Udc 
TIPO: Mc:nor Preço Totill do Lote 
rERIODO: 12 (do1.e) meses 
VALOR ESTIMADO; RS 178 217.61 (Cento e setenta c oito 

mtl, duzentos e dezessete rc:::.is e sessenta e um ccnuvos) 
DATA DA ABERTURA: 25/0612015 • IIORARIO· 09:00 

hor.u 
Outros esclarecimentos poderlo ser fomectdos pela Prcgoc•· 

ra, Rua Júlia da costa. 322, Centro, no horw-io cometc1al ou ::atravts 
do telefone n' (41) )420-6003 

Pnrilnagui. 5 de Junho de: 2015 
ANA PAULA PINliEIRO DA SILVEIRA ROSlNA 

Pregocm1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 

AVISO 0[ LICITAÇ.\0 
TOMADA DF. PREÇOS N' 1312015 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENIIARIA CIVIL PARA 
CONSTRUÇÃO DE I'RAÇA PUBLICA Convénio n" 
0355/CONV/2013 

COHAPAR, Est3do do Para.ni, atra\·~s da Diretona Especial 
de expediente, TIIAÍS MATIAS DA SILVA, no uso das :1tnbu1çOcs 
dclcgad:n através do Decreto Mun•c:ip~l n• 15 31612014, torna p\1· 
b1ico que filiá realizar 3s 09.30 horos do d1a 29 (vmte e nov~) de 
Junho de 2015. na sala dil D1rctoriil de Compras, sito a Rua Gccuho 
Vargas, 900, LICITAÇÃO na mod•hd>de de TOMADA De PRE· 
ÇOS, sob regime de empreitada global. tipo menor preço. pal]l Con· 
trataç:'-o de Empresa de En;enhariil Civil pa.ru CONSTRUÇAO OE 
PRAÇA PÚBLICA. no conJunto rcstdencial Geraldo Fcllppe, Con· 
vênio n• 0355/CONV/201 3 COHAPAR c Contmpamdn do Muni. 
eipio. Mrnvé:; da Secretaria Municipnl de Meio A1nb icnte, sob recime 
de empreu..ada clobJI. confom1e phmilh3 de Krviços. com pr:u.o de 
execuç'o de 6 (sc1s) meses e valor mâximo de R.S 603 969.22 (SCIS· 
centos c três mtl novecentos c scsstnt.l c nove rca1s e v1n1e e do•~ 
centavo.s). com recursos advindos dn Ootaç;"lo OrçJmtnt:iria 
09 03.18.541.0012 2.152 4 4 90 51.02 (12141 
090318.54100122.152449051.02 (798) A documcnuç:lo com
pleta do edital correspondente poderâ ser adqu~ndJ junlO :3 sede da 
Prefeitura Municipal, na sala da D1rctoria de Compra..'IO, sito à Ru~ 
GetUlio V:1rgas, 900, cenuo, em horino nonn~l de cxptd1cnte, me· 
dtJnte pag:uncnto dJ tôlXIl de aqu1S1çâo no valor de R$ 100,00 (cem 
rcai~) A~ cmprcSOL'I liiluados fora do municlpia, poderJo f:v.C..Io me· 
diante depósito no S:lnco do Bras1l, Agência 0381 ~. Conta Corrente 
818~8. em nome d:l. Prcfcitum do Municipto de P:lranavll.l, devendo 
o comprovante de depósito ser envi:klo par:~ o f::ax (Ox't44) 3421· 
2313, ram:tl 1320, JUntamente com os dados d3 empresa (r:l.tâo soctai. 
cnpj, endereço completo. fone c e.mail). para postcnor envio do 
edi1.al completo Ma1ores c.sclarecm1entos se~o fomcc1dos llr.!.v(s do 
t·mait compr:lSI'@p;Lr.Ul3vai pr.gov.br Os En' clopcs n• O I • DOCU· 
MENTOS DE IIADILITAÇ/10 c n• 02. PROPOSTAS De PREÇOS. 
d~ver;"lo ser protocolados na Prcftitur:a do Mumclpio de Y.uanaval • 
Dirctorin de Compras. ate ;is 08:30 hor:J.S do d1a 29 (\'mtc e nove.) de 
Junho de 2015. As emprcs:u n.10 cxlil.Stradas d.:verlo apresentar 1:1 

documentaç:lo uig1da p3ra cada.stramenlo ate o t(rce1ro dlíl ::mtenor .-1 

data do recebimento dos envelopes 

Pa.r-.. ul.lvai. S de Junho de 2015 
THAIS MAllAS DA SILVA 

Ustc documento pode ser verificado no endereço eleuúnico hup://www.in.p.tc/~hrnl, 
pelo código 00032015061200188 

Documento ;u.sinado digitalmente confonnc MP n! 2 200-2 de 24/0812001. que inst1tu1 ::~ 
lnfi'O\estrutuf3 de Ch:lvcs PUblicas 8n.S1Icu·~ • 1CP·BDSII 
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PROCESSO LICITATORIO No 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcscn ial n° 019/2015 
ABERTURA: 26/JUNH0/2015 I ORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado o Paraná, torna público que fará real izar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 26 de Junho do ano de .O 15 , na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu , Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na For·ma Presencial, tipo men r preço, globa l, fixo c sem reajuste, de acordo com o 
que determina a Lei n° 10.520/02 c Lei n° .666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as cond ições estabelecidas neste Edital, pa a escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, n forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Peças e Serviços para Ônibus, Ca 11inhão e outros, da seguinte forma : 

LOTE no 01 -
ÍTEM 

01 TIRAR E COLOCAR MO OR, CABEÇOTE, REGULAR VÁLVULAS, 
SUSPENSÃO, FREIO E CÂM · lO; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: JG JUNTA 
MOTOR DC, CABECOTE M OR DUCATO, CORREIA DENTADA, OLEO 
MOTOR D 15W40, FILTRO A , ENGRENAGEM CAMBIO 5M, OLEO 80 GL4, 
OLEO HID A TF SAE I OW, I3 TER IA PL 90, AMORTECEDOR TRASEIRO, 
AMORTECEDOR DIANTEIR , KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT 
AMORTECEDOR, CABO FRE O, REPARO SAPATA FREIO, DISCO FREIO 
SOLIDO ARO 15, ANTICHA A RESPIRO OLEO, ABRACADEIRA, COLA 
SILICON E VERM, JUNTA CAB COTE. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇ - O NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da present licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto 

cotado no presente certame, que manifcst rem 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 Prefe itura Mun icipal de Nova Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da pres nte licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas in idôneas por qualquer pess as jurídica de direito públ ico . 

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

procurador ou titu lar, sob pena de ser eclarada impossibilitada de participar no certame 
licitatório; 

3.2 - Na sessão pública para recebim ·nto das propostas e da documentação de habilitação, 
o proponente/representante deverá apres ntar-se para credcncian1ento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o c ·edencie a participar deste certame e a responder pela 
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representada, devendo, ainda, identificar-se, ex ibindo a cartei ra de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, juntan ente com o documento constante do Anexo I deste 
ed ital que comprove os necessários poder s para formular ofertas, lances e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nom da licitante. 

3.4 - No caso de credenciamento or instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de d i ri gente, sócio ou proprie á rio da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os po eres para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo a r ferida cópia ser anexada ao processo licitatório, para 
dirimir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVEL 
4 - HABILITAÇÃO 
4.1 - O envelope de 11° 02- HABIL!l !\ÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONT IBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM F TS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo NEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a artir de 14(quatorzc) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inci. o V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 
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f) Declaração de que a empresa pr ponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as specificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os ·quisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

Os documentos anteriormente rc cridos serão apresentados em envelope fechado 
constando em sua face externa os seguintes 

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

Prefe tura Municipal de Nova Cantu 
HO 'RIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOP 
5.1 - A proposta deverá ser elabora a em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

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

a) assinatura do representante legal d 1 empresa e/ou autônomo; 
b) ind icação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

5.2 - Não serão levadas em consid ração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações ex igidas. 

5.3 - O li citante poderá oferecer escl recimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de p ·oposta. 

5.4 - No preço ofertado, deverão es ar 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 obri gações sociais, un ifor es, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

ENVELOPE N°. 01 - Proposta de Preços 
CONVITE N°.: Pre "citura Municipal de Nova Cantu 
ABERTURA: llO ÁRIO: 
EMPRESA: 



6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

6.1. 1 - A partir do horário estabe lec do neste Edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão 
para realização do pregão, quando então da ·á início aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos e a identificação dos repre entantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) 
proposta(s) e documentação; 

6.1.1.1 - Analisados os credenciamc1 tos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes 
as condições desses documentos, os pod res e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimen o de credenciamentos, envelopes contendo proposta e 
documentação; 

6.1.2 - Encerrada a fase de cred nciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitante , que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das ex igênc ias editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cuj (s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 
acrescida de I 0% (dez por cento) sobre o s u valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

6.1.2 .1- Não havendo o mínimo de (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classificará as melhor s propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edita l, até o máximo de 2 duas), para que seus credenciados possam também 
ofertar lances verbais, de forma a garantir a articipação de mais 2 (duas) concorrentes. 

6.1.2.2. - Ocorrendo absol uta igual ade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de so1tei em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

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

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

7 -DO JULGAMENTO 

7.1- O julgamento será procedido d, seguinte forma: 

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



7.1.2 - No momento em que os cr denciados das licitantes c lassificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa comp itiva do certame. 

7.1.3 -Encerrada a etapa competiti a do certame o Pregoeiro examinará a aceitabil idade 
da proposta c lassificada em primei ro lugar uanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

7 .1.4 - Não havendo lances verbais, será verificada a con formidadc entre a proposta 
escrita de menor valor, o valor estimado par a contratação constante do processo e o atendimento 
às exigências ed italícias. 

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

7.1.6 - Encerrada a etapa de ofert de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOC MENTAÇÃO), da licitante c lassificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação ap ·escntada. achada de conform idade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a ve cedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classifica a em primeiro lugar não atenda às condições de 
hab ilitação ex igidas no Edita l, o Pregoeir adotará o mesmo procedimento para a segunda 
co locada e ass im sucessivamente até a ap tração de uma proposta que atenda plenamente ao 
Edital, seus anexos e ao valor estimado para ontratação constante do processo, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora do certame. 

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

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

7.1.10 - Da reunião será lavrada At 1 circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relc antes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Eq uipe de Apoio e pelas licitantes presentes . 

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

que a proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos s documentos do edita l, que os comparou entre si e 

obteve do Contratante, informações sobre qu !quer ponto duv idoso antes de apresentá-la. 
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b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabil idade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou forne imento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos esta licitação, lhe permitiram a e laboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

8 - LOCAL PARA ENTREGA D( OBJETO c CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entreg' do objeto deste edita l deverá se r rea lizado no Local 
determinado pela Licitante, que estará desc ito na Requisição de Materiais, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

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

9 - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de r cursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

9.1 .1 -A forma de pagamento ser' da seguinte form a: de acordo com a entrega, até o 
próximo r dia útil do mês subsequente a ei1issão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS 

9.2.1. - Correrá por conta de Recur os financeiros do Município de Nova Cantu e outros, 
com a segu inte Dotação Orçamentária: 

Dota ·ão 
0702 . I 0301.0428-2028-3390303999 
0702 . I 030 1.0428-2029-3390303999 

10 - DO VALOR 

Secretar ia 
Secretari a Municipal de Saúde 

Fundo Munici ai de Saúde 

10.1 - Estima-se o valor máximo, gl bal desta li citação em até R$-21.000,00 (Vinte e Um 
Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável 'Onforme a gravidade da in fração, não excedendo. em 

seu total, o equivalente a 20'Yo (vinte por ·ento) do valor do contrato, cum ulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de partici1 ação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 ( ois) anos; e 
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d) Declaração de inidoneidade pa a licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determ inantes da punição ou até que seja promovida a 
reabil itação, na forma da lei, perante a auto1 idade que aplicou a penalidade. 

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO C NVOCATÓRIO: 

12.1 - Até dois dias úteis antes da d tta fixada para o receb imento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório o PREGÃO. 

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

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

12.4 - A petição pleiteando a impug 1ação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, 
e deverá conter a qualificação do impt gnantc, a matéria impugnada, os fundamentos da 
impugnação e o pedido. 

12 .5 - A petição apresentada ro ·a do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especifi cados, não será conhec ida. 

13 - RECURSOS: 

13.1 - Declarada a I icitante v nccdora, poderão as demais I icitantes, por seus 
credenciados, manifestar imed iata e moti adamente a intenção de recorrer, cuja síntese será 
lavrada em Ata, sendo concedido o prazo e 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de 
recurso, ficando as demais licitantes, desde ogo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 
prazo, que começarão a contar do términ do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

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

13.3- A falta de manifestação ime 1iata e motivada da licitante, importará na decadência 
do di reito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser de ·ididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de cont a-razões. 



Prefeitura 
Rua Bahia n° 85 -

CNPJ N.
0 

77.845.394 001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mn antu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

13.5- O acolh imento do recurso, i1 portará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6- O resultado do julgamento d recurso será divulgado mediante afixação no quadro 
de av isos da Prefeitura Municipal e comuni ado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E 110 

14.1 - Inexistindo manifestação r ·cursal , o Pregoei ro adjud icará o objeto da presente 
licitação à(s) li citante(s) vencedora(s), con a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

14.2 - Decid idos os recursos porve tura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Senhor Prefeito Munici Jal adjudicará, homologará e contratará o objeto da 
presente licitação. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAL 

15.1 - A PREFEITURA MUNICI > AL DE NOVA CANTU rcvogan1 ou anulan1 esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta ' nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

15.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de li citar, bem como as que estiv rem em regime de tàlência ou concordata. 

15.3 - A Comissão Permanente de I ic itação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirim indo dúvidas que porventur possam surg1r, ass11n como aceitar ou não qualquer 
in terposição por parte dos participantes. 

15.4 - Somente terá direito a us r da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recur os, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Li itação. 

15.5 - Uma vez iniciada a abertu ·a dos envelopes contendo as propostas, não serão 
adm itidas qua isquer retificações que possan influ ir no resultado. nem admitidos a parti c i parem os 
proponentes retardatários. 

15.6 - A participação nesta licita ão, impona ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demai- da Lei n°. 8 .666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

15.7 - Ocorrendo a hipótese previst' no sub-item anterior ass istirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critéric, convocar as li citantes remanescentes. na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objet em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro co locado ou revogação a licit< ção. 

15.8 - Atendida a conveniência adn ini strativa, ficam os li citantes vencedores obrigados a 
ace itar, nas mesmas condições contratuai ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
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supressões, em conformidade com o Artig 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e 
suas alterações. 

15.9 - Para dirimir controvérs ia d ~corrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, E ·tado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE I 1FORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações restará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando dispo 1ível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipa de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 352713 3- e-ma il - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 10 de Junho de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MOI ELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇ O) No 048/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presen ial 11° 019/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela pr sente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
------ ----- -----1----- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. CPF/ MF n°. , a _ _ _ _______ _ __ , ~ 

participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
instaurado por este Departamento de 

Compras. 
Na quali ade de representante legal da 

empresa _ _ _________ _ ~-----~---~---~-~ 
outorga-se ao acima credenciado (a), de tre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de t·ecurso. 

Em de de 2013. ---- --- - -----



MOI ELO ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI CITATÓRIO (LICITAÇ- O) N" 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcsc cial N° 019/2015 

DECLARA 'ÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devid s fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalida e - PREGÃO, na Forma Presencial n° 019/2015, 

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

contratar com o Poder Público, em qualque ele suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LO ALE DATA) 

Cari11bo e Assinatura 

Do r prescntante legal 



MODJ:LO ANEXO III 

PAH.A: 

PH.EFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓH.IO (LICITAÇ O) No 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcse cial N° 019/2015 

DECLARA ÃO DE ENTH.EGA 

Declaramos para os d 'vidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalida e - PREGÃO, na Forma Presencial n° 019/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cant 1, que nos comprometemos a entregar os produtos 

ganhos por esta empresa, nos termos e nas c ndições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LO ALE DATA) 

Carim o e Assinatura 

Do rep ·esentante legal 
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MODI LO ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇ O) No 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcsc cial N° 019/2015 

ÃO 

Declaramos para os d 'vidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatóri o, sob a moda! ida e - PREGÃO, na Forma Presencial n° O 19/2015 

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

anos em trabalho noturno, perigoso ou nsalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de apre1 diz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a 

Lei Federal 9854/99, que acrescentou o incis V ao arti go 27 da Lei Federa l 8666/93 . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Carim o e Assinatura 

Do rep esentante lega l 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇ O) N° 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcsc cial N° 019/2015 

ÃO 

Declaramos para os d vidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalida c - PREGÃO, na Forma Presencial n° 019/2015 

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

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

licitação, dec larando ainda que preencha tod s os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 



Prefeitura 

DECLARA .ÃO DEl NTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓIUO (LICITAÇL O) W 048/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Prcsc cial N° 019/2015 

Objeto: Aquisição de Peças c Serviços (Ambulância Ducato). 

O Signatário da presente cclara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supram ncionacla. 

Nova Cantu, araná, --- --=d..::.e _ _ _____ de 2.015. 

Carimbo c assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



MODELO D , CAH.TA PH.OPOSTA 

Nova Cantu, Paraná, ... .. .... de ........... de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefe itura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 048/20 15 - Edit I de Pregão - n° O 19/2015 

Apresento para apreciação de Vs. S' ., a proposta de preços referente à Aquisição de Peças 
e serviços, para Ambulância Ou cato, confor 11e segue: 
LOTE no OI -

O 1 TIRAR E COLOCAR MOT R, CABEÇOTE, REGULAR Valor Total R$
V ÁLVULAS, SUSPENSÃO, FREI E CÂMBIO; SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS: JG JUNTA MOT R DC, CABECOTE MOTOR 
DUCATO, CORREIA DENTAD , OLEO MOTOR O 15W40, 
FILTRO AR, ENGRENAGEM ,AMBIO 5M, OLEO 80 GL4, 
OLEO HID ATF SAE 1 OW, BATERIA PL 90, AMORTECEDOR 
TRASEIRO, AMORTECEO( R DIANTEIRO, KIT 
AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR, CABO 
FREIO, REPARO SAPATA FREI , DISCO FREIO SOLIDO ARO 
15, ANTICHAMA RESPIRO O EO, ABRACADEIRA, COLA 
SILICONE VERM, JUNTA CABE OTE. 

Total R$-............ .... ( ............ .. .... ...... . 
A Forma de pagamento é .. ............. .... ...... .. 

O prazo de validade da proposta d preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 
recebimento pela comissc7o de licitação. 

Ate 1ciosamente, 

Nome e Assi 1a!ura do Pro onente 



PREFEITURA MUN CIPAL DE NOVA CANT 
ESTAD DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 048/2015 

os 

- PREVISÃO I 

DATA: 12/05/2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: . ) ~ .... 
;...:::. 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: 1 Z, I o~ /2l1J~ 

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


