
... 

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 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 067/2014 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 022/2014, para aquisição de itens para Cesta de Natal, 
conforme especificação no Edital. 

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

"LOTEs N°s 01, 02 e 03" 
Empresa: J. B. SUPERMERCADO LTDA - SUPERMERCADO BÓRGIO, inscrita 
no CNPJ sob o n° 08.748.891/0001-70, no Valor Total de R$-35.416,00 (Trinta e Cinco 
Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Dezembro de 2.014 . 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN -U "-:~~~-~ ·~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 i~~ ~ ~--19v.-- .. ;.: 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 -t-~Ca ??..-· 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 067/2014, Edital de Pregão, na forma presencial n° 022/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 12 de 

Dezembro de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Dezembro de 2.014. 

·.'\ \ ' 8 
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OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova C · 
Rua BAHIA, n° 85- 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@iq.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO W 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 022/2014 

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

LOTEN'Ol 

ITEM VENCEDOR VALOR 

OI à J. B. SUPERMERCADO LTDA- SUPERMERCADO BORGIO Itens O I à 22 no valor Total de 

22 CNPJ 08.748.891/0001 -70 R$-35.614,00 (Trinta e Cinco 

Mil, Seiscentos e Quatorze 

Reais). 

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

Nova Cantu, Paraná, 12 de Dezembro de 2.01 4. 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca.__q.tu---~~ç--· 

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@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 067/2014 

PREGÃO, na forma presencial no 022/2014 

Às 09:00 hs (nove) horas do dia 12 de Dezembro de 2014, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de 
itens para Cesta de Natal de Funcionários, em conformidade com as disposições contidas no 
Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos 
envelopes, que teve como participantes as empresas: 

EMPRESA I CNP J 
J. B. SUPERMERCADO LTDA- SUPERMERCADO BORGIO 
CNPJ 08.748.891/0001 -70 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope O 1 
contendo a proposta de preços, que após lances verbais e negociação, ficando da seguinte forma: 

LOTE N° 01 

ÍTEM VENCEDOR VALOR 

OI à J. B. SUPERMERCADO LTDA- SUPERMERCADO BORGIO Itens O I à 22 no valor Total de 

22 CNPJ 08.748.891 /0001 -70 R$-35.614,00 (Trinta e Cinco 
Mil, Seiscentos e Quatorze 

Reais). 

Encerrada a fase de negociação com as empresas vencedoras, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas 
apresentaram a documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas no referido 
certame. 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 12 de Dezembro de 2.0 14. 



Item 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.ÇANTU N°740 CENTRO- NOVA CANTU -PR 

CEP. 87330-000 - CNPJ. 08.748.891/0001-70 
FONE: 44-3527-1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

Cestas de Natal 2014 

Descri~ão Quant. Unit. 

Açucar (pct.5kg) 400 7,20 

Arroz (pct.5kg) 400 9,92 

Azeitona sachet 400 3,34 

Café 500g 400 7,56 

Champagne 400 9,16 

Chocolate BIS 400 3,54 

Chocolate em Pó 400 2,29 

Creme de leite 400 1,25 

Extrato de tomate 400 3,01 

Farinha de Trigo(1 kg) 400 2,15 

Farofa Temperada 400 2,98 

Feijão 1 kg 400 2,76 

Gelatina 400 0,63 

Goiabada 400 1,69 

Leite Condensado 400 2,59 

Macarrão (pct.1 kg) 400 4,12 

Maionese 200g 400 0,86 

Oleo de Soja 400 2,99 

Panetone 400 11,43 

Pêssego em Calda 400 5,31 

Pirulito 400 2,69 

Pudim 400 1,07 

TOTAL 
~ 

Total 

2.880,00 

3.968,00 

1.336,0(V 

3.024,00 / 

3.664,00 

1.416,00 / 

916,00 / 

500,00 

1.204,00 / 

860,00 .--

1.192,00./ 

1.104,00 / 

252,00 

676,00 

1.036,00./ 

1.648,00 I 

344,00/ 

1.196,00 

4.572,00 

2.124,00 

1.076,00/ 

428,00 

35.416100 

/ Nova Cantu, 12 Dezembro de 2014; 

l~ 
J. S. SUPERMERCADO LTIJ;.. 

CNPJ 08.748.891/0001·70 



Con,·pr~v~ d.e .ln.scrição e de Situação Cadastral 
. " 

Confira os dados de ldenüfica«;ao da Pessoa Jurfdica e, se. hol,N~r qualquer dhierg(mçia, providencie junto à 
RFB a sua a~alizaçao cadastral. 

NÚMERO DE INSCRIÇAO 
08.748-.89110001-70 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. E DE SITUAÇÃO DATA' DE ABERTURA 

CADASTRAL 21/0312007 

I NOME EMPRESARIAL . I / 
~J~-~a~S~U~PE~, RM~E~RCAD~~O~L~.TI>~A~;;;;;===========================================~ ~ 
I 
rffulona.~-~;<~OMEDEFANT,t..SIAJ 1 _ SUPERME~Õ()~O _ 
C.ÓOIGO E OESCRIÇÁO ,t..nVto.o.DE·ECO MIC,t.. PRINCIPAL • 

47.12-1-00 -C.om6rciovarejlsta·de-in.rcildq~ em gefal; com predominâncla de prvdutos allmentlc:ios • mlnlmercados, 
rnerc11arias e armazéns 

c.. .o ·e.oe~,ÇAo.o" NllflJR!'Z"JI:JRfotCA 
'206·2· SOCIEDADE EMPRESA RIA LIMITADA 
I LOGRAOOURO 
.AV•CANTU 

I srru.o.Ç}.o c"o.O.STRAL 
_ATIVA 

I' EWRROIOI$:n'liTQ 
CENTRO 

l COMPLEMENTO 

11.4\JNlCIPIO 
NO'lACANTU 

I_ 

r 
I ~ SITU,t..ÇÃO ESPECIAL 

-I 

Aprovado pela lnstruça·o·.Normatíva RFB n~ 748, de 28 de junhó de 2007. 

Emitido no-dia 2Q/01/2010 às ()8:05:3'0 (data e hora de BrasUia). 

Voltar 

. ~ ~liNP.a. 
::·'~· .:·~~-~~;;;::' . 

A RFB agradece .a :sua visita. Para infonnações sobre pQlitica de privacidade e uso, cligye aqqj_~ 
{.\tuallze_gm ~ina 



t tÇ.\í U R4 1/i 
DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS - DECO · '\. ~ 

( Resolução CFC n° 872, de 23 março de 2000 - DOU em 06 I 041 2000 Seção 1 ~ y -1,. 
I . f-1__ tv. ~ :3!:; ~ 

' ~ '1? 
~,, '·~ ~ 

Vã ~ -~ ·~ /'. 01- BENEFICIÁRIO 

NOME FERNANDA ANDREOLLA BORGIO ~ ,_ ~--. 
..f!.....trtu -'?~ 

CPF 091 .175.409-17 . 1c.1. 1128299424 - PR I ORG. EXP. I SSP -
ENDEREÇO AV CANTU - 723 

BAIRRO CENTRO I CIDADE I NOVA CANTU luF I PR 

02- RENDIMENTOS COMPROVADOS 

NATUREZA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS; 

PERiODO 01/09/2011 A 30/11/2011; 

VALOR R$ 7.500,00(Sete Mil e Quinhentos Reais.) 

DOCUMENTAÇÃO BASE ESCRITURAÇÃO NO LIVRO DIÁRIO; 

03- FONTE PAGADORA 

NOME J B SUPERMERCADO L TOA; 

CPF/CNPJ 08.748.891/0001-70; 

VINCULAÇÃO SÓCIO; / 
04- PROFISSIONAL DECLARANTE 

NOME JOSE JACIR PEREIRA I REG. CRC I pR-018273/0-3 

'ATEGORIA TÉCNICO EM CONTABILIDADE . 
ORG. CONTÁBIL JOSE JACIR PEREIRA TcAo . cRc j PR-oo0489tO 

05- DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de direito perante o(a) FACULDADE INTEGRADO e a quem interessar possa, sob as penas da lei, 
especialmente , das previsões do artigo 299 do Código Penal Brasileiro e, no inciso XIII do artigo 24 do Regulamento Geral 
dós Conselhos de Contabilidade - Resolução CFC n° 96012003, que as informações acima transcritas constituem a 
expressao da verdade. 

e CONSELHO REGIONAL DI! CONTABILIDADE PR . 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL --DHP 
PR/2011100039791 CRC:PR-41827310-3 T~CNICO EM CONTABILIDADE 
JOSE JACIR PEREIRA 
R SANTO ANTONIO 660, 
CENTRO CPF: 164.646.219-04 VALIDADE 
87320-400 - RONCADOR - PR 07.01.2012 

RONCADOR - PR, 08 de dezembro de 2011 
, 

r?an . - L/)~ 
FERNAND~OLLA BORGIO 

~ JOSE JACIR PEREIRA 
CNICO EM CONTABILIDADE- PR-018273/0-3 

-

Confirme a existência deste documento emitido pelo profissional , na pág. www.crcpr.org.br 

CPF: 164.646.219-04 Contro le: 1434.3258.5455.7337 

1• via: BENEFICIÁRIO 2• via : TECNICO EM CONTABILIDADE -r JOSE JA'CIR PEREIRA I 
Rua Santo Antonio, 660 - Centro 

Fone: (44) 3575-1272 
CEP 87320-000 Roncador - Parana 

. .,-~ . l!:c. Contab CRC·PR 01.8.273/0-~. CPF 164.646 219-~ 

-

J://scfweb.crcpr.org.br/scripts/SQL_dhpv03.d1Vlogin 08112/2011 

! 

' 



·~ l.t.KN.h 1 - 1mpressao cte :serv1ços 

IZ ESTADO DO PARANÁ 'W Secretaria de Estado da Fazenda 
P'.ARANA Coordenaçao da Receita do Estado 

~ __ oo...._ Cadastro de Contribuintes do ICMS 

-·-
Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS I I Inscrição CNPJ I I Início das Atividades 
90400753-61 11=1 ==0=8=.7...;,48=.8~9,;,;;1/...;,00;,;,0;;,1.;;;,-7=0====!1 FI ==~0.,;;,4/;.;2;.;.00;,;.;;7.;;.;;,;;;;~==1 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial J B SUPERMERCADO L TOA 

T itulo do Estabelecimento SUPERMERCADO BORGIO 

Endereço do Estabelecimento AV CANTU, 740 ·CENTRO. CEP 87330-000 
FONE: (44) 3527-1334 

Municfplo de tnstalaçao NOVA CANTU • PR, DESDE 041 .. 

C Eatabeleclmepto llatda • . 

Quai1Jicàç4o 

~Atual A nvo · REGIME NORMAL I ~ORIIAL • OIA t2 DO MES+t, DESDE 01taa1t 
Natureza JurldQ ~2 • ~OCIEDAÓE EM~RESÁRIA L TOA 

Atlvldad E o 1ca p · ~'"'~I d 4712·1100 ·COMERCIO VAREJISTA DE MERCAOORIAI EM ~ERAL, COM 
e con m nn~,_ 0 PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMEHTIÇIQ6 • ·MINIIÍ~ 

.. Estabelecimento MERCEARIAS E ARMAZENS . . . . - - ' 

Atividade(s) EconOmlca(s) 4784-9100. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUeFEITO DE PETROLEO (GLPt 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Tipo 

CPF 

CPF 

lnscriçao 

326.960.60M9 

091.175.409-U 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

JUAREZ BORGIO 

FERNANDA ANDREOLLA BORGIO 

Este CICAP tem validade até 25/11/2011. 

Os dados cadastralldeste estabelecimento poderão ser confirmad06 via 
Internet www.faztllda.pr.gov.br 

Qualtf!Caçlo 

16a0-ADMtNIST~DOR 

SÓCIO 

Estado do Paraná 
Sea'etaf1il do Estado da fazenda 
~o da Receita do Estado 

CAD/ICMS NO 90400753·61 

Emitido Betronlcamente via Internet 
36110/201117:30:22 

Dados transmitidos de forma segura 
TeQIOiogla CELEPAR 

:/ /www.arintemet. pr .gov. br/ cadicms/ _c e_ CIFS 11 D .asp?elncludeLinkF acil=S&eCadicms=904007... 26/1 0/201 J 
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JUNTA JCOMERCIAL 

i 

CONl'RATO SOciAL DA SOCIEDADE 
SUJfERMERCADO LTDA. 

assinados: 
Pelo pr~sente instrumento, e·na melhor forma de direito, os abaixo 

JUAREZ BORGIO, brasi.\eiro, casado em comunhão universál d~ bens, na.Scido em 
22. de novembro de 1956~ em Concórd,ia, Estado de -Santa Catarina, empresário, ' 
residente e domiciliado em.;Nova Cantu Paraná, à Avenida·eanw, 723, Centro, CEP 
87331).,000, portador da Ide,ntidade 1.590.015, expedida pela Secretaria de Segurança 
Púb&a doParaiiá,..e do CPF;. 326.960.609-59; 

::~ .·· .. ~·.. .·: 

.: ?' _- : .LINO BORGIO, brasileiro~. viuvo, nascido em 15 de setembro de 1929, em Erechim, 
_t,_ ; Estado do ·ru.o Grande do Sul, · emptéSário, residente e domiciliado em .Nov~ CantQ -
· ~;. ; Paraná, à Rua Projetada, S/p CEP 87330-000, portador da 1dentidade no 719.094-8, 
; .. ; : -eXpedida pela Secretaria d~ Segurança "Pública do Pàr~á, 'e do CPF 022.221.249-72; 

.. , --~ ~: neste ato, ·constituem uma· ~ocíedade empresaria limitada, que se .regerá pelos artigos 
.· ·; .1052 a 1087 9a Lei 10426 niediante as segujntes cláusulas: · / 

.. 
··t.. 

. . ; ~ : ~ 

: • . . 

, . 
CLAUSULA PRIME:IRN . A soci~e girará sob o nome empreSarial de J. B. 
SUPERMEllCADO LTDA.,· e terá sede e domicílio na. Avenida Cantu, n. 740, Centro, 
em Nova ·cantu - Paraná, CEP 87330-.000, conforme Art 997, n~ do Códig<:> Civil 2002. 

. ' . 

! : ÇitAUSULA SEGUNDA: Q" ·&apitat soei~ será de R$ 40 .. ooo,oo (quare~ta mil reais) 
?"':· ~vidido em 40.000 (quarelita !mil) quotas de v~or noii_liti~ ~e R$ _1 ,00_ (um re~.l) 
: .. ~~ · .integralizadas, neste ato em, 'JI.ldeda corrente do Pms, e distrtbmdas proporc10nalmente 

- · entre os. sócios,· de acordo com Art. 997, fi, CC/2002 e Art~ 1.055, CC/2002: 
1,1• . 

· Sócio 
WARpZ BORGIO 
UNO".BôRGro 

.. 
: >-

-~ 

; · 

Quotas 
20.000 
20.000 
40.000 _, 

. . . 

Valor R$ 
20.000,00 
20.000,00 
40,000,00 

CLAUSULA l'ERCEIRA:l O Objeto social serã o_ Comérc~o varejista de. 

alimentí~íos, alUDlÍIÚos, coMe ""es, produtos de limpeza, materi~s de 'i~-r!!:!~PIIIO=~-ICBJ.Bt~~ 
gêJJero~ 

bebidas~ refrig~es,. p~ . ·as, artigos de armarinhos e comerc1o v~eJI •..-cw· 
liqueíei~o de petróleo. .. ; /1; . ' 

! . • 
~ i I 

' . 

AUTENTICAÇÃO 

, . 

~-~·=·· -~· ,..;;..•.;:..... .. _, .. .. . -. ··-.·. -- - · .. - --·---~.,--- .. . . 
. . . - --~·...;. ... • .:.:--- - - ·· 

,. 
:· 
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'i 
CLAlJSU.LA-QúARTA: .. S.QCiedade iniciará.suas:atm~ ~ ()2 de abril de 2007, 
o prai'X)~de:~ é ~JJC'fderyniQa'do, confài'Jne Art 997, a CC/2002. ' 

. . 
·~ 

CLAUSIJLA. AIIiNTA • ÀS· ,.....,...~ _.4- :_.a: • • • -~~ ~..,.;;r,. --.a: .a....: · . _ - - . ~~ . • "1~ ~ UJu.IYISIVelS e .uau ~.__. sei' ua.u~ OU 

:~a~.sem.~-~-dooutrosócio._~~ :fiçaassegurado, .eui 
~~~.de __ condi~ -~ -~ , cliniio de _prefc:Rnda ~ sua 'aqUisiÇão--se postá à 
vendca, ·~ se re&Jj?S«Ja á cessao delas, a -~· contmtual pertinente, nos 
tér.IJJ.OS & ~ 1..036~:~ L~7 ~ CC'J2002. . .. . 

.Q,AlJSULA :s&XT.A: A .~ilidade de :cada sócio é .restrita ao valor de suas 
""~ :J:IIM todoS ~ SC:)t;..l.....; .. ..,._._, · Ja tiftt~ ·do l"'~l ~'1. DÓS 1.,_,._, . ..~ ·~~ pe .o,&A-e"'..,....... . ~.LMU- ~.la&; 
~os & âitigo.lQS2.- : · · ·. · · 

... . -
CLA:USUU SlnlMA: A adiniBistJ;aç:ã da sociedãde cabetá ao. ~ JUAIUZ 
·BQ~GIO: de gerir e ~i$:ar os ~os ·cfa ~edadç ~tando o ativo-.e 
· · ·• . -~uGM .. 1 e ~;.....1_:;..-:.... ante os·~ --·úbt: .... ""' . estabélecimento. tinantclro p8SS1YO Juu.L""'CCK _...~~~ pa v~ _p -~ . . - . ' 
.entidadtl!s· priVadas· dt;· ~ bem como pnbíca ~· atQs ·necessãrios. a ex.erução 
-dos obj~yos ou: :.a defi:sa .dOs in~ -da ~ antortzado o uso· do tto~ 
~.~no~. • atil'.idades esfDDbas aG intêresSe ·social :ou as.,umir 
o~ seja~em iàvot dt~ ~ quoti$tas ou de,ten:ei:roS, bçin como Qnetar.otJ 
~- 'bens imóVâ,s da. ~edaile; ~ 3DtQrmtçiCo do outro ~- de acotdO oom 
artigos991,·Vl, \!Ql3~- t,:Ot5{l.i)64~ Código Civill2002 . · 

. ! . 

. · :. 

CLAUSULA DECiMA~ A SQ. ~aGe poderá a .qualquer tempO, abrir· e tecb~ 
outra~ ~te - · . 001Jtr8nua.assfuãda.por ~os os·sócios. --,.......,~ . .. . 

J 

t 

: . ~-

'· 

-·· ~ ·-:.. -:.- .. 

.. 

--
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· -eüNTRATO SotiAL DA SOCIEDADE 
SUP}:RMERCADO LIDA. 

CLAUSULA .DE~ PIUMEIRA: Os sócios PQderão, de comum acordo, fixar uma 
r~ mensal, a tí{ulo de pró-labore'', previamente combinado, observado as 
disposições regulamentares pertinent~ que será levada à conta de DESPESAS 
GERAIS. · ~ . 

CL~USULA l>ECIMA SEGUNDA: Falecendo .ou interditado qualquer sócio, ·a 
sociedade continuará s~ atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Os herdeiros 
do sócio falecido, de:· ~omum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não 
havendo interesse em participar da s_ociedaçle, o sócio remanescente pagará aos herdeiros 
o resultado dos haver~ do sócio falecido; · regularmente. apurados em balanço especial 
no dia do evento, no ~razo de até 12 (doze) meses, atualizado monetariamente pelo 
TJLP, contados da ~atajda apuração. . · 

Parágrafo Primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
socieda®' se resolva em re~ a seu sócio de acordo com o art. 1.028 e art. 1.031, 
CC/2002. . .: 

CLAUSULA DECJMÀ TERCEIRA: O administrador declara, sob as pena8 da lei, de 
. que não está impedido· Ue exercer a ad-ministração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação· ériminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporaria.nie~te,- o ·acesso a cargo·s públicos; ou por erime falimentar, de 
prevaricação, peita ou • subdmo, concussãí), peculato, ·ou contra a economia popular, 
CQntr~ o sistema finan~jto nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé p*b~ica, ou a propriedade de acordo cqm art. i.Oll, § 1°, 
CC/4002. .:' j 

CL-AUSULA DE.C~ ARTA: Em qualquer época, por .decisão unânime dos 
sócios, a sociedade poÇlerá, · · os casos previstos em lei, ~ neste contrato social. Aumentar 
o seu qlpit{Ü, respeitando a ropôrção das quotas sociais de cada sócio. 

CLAUSULA DECIMA UINT A: A sociedade se dissolverá por deliberação da 
maioria absoluta dos Jóc•o por falta de ~luralidade de sócios, em ·razão de morte, 
renúncia, não reconstittiida o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão 
judiciaL devendo seu p · ; ônio ser dividido entre os li~~?.s na proporção de suas 

quotas sociais. .·\,.. j~ ~~ q 111 i > / 

.. , ~~~- L~ ~j~~-~ ~ .-~ 
~~ tl.J ~!! l > ~1 '. ·;f-~~i! i~ 
-~1 J} ~ jiii! l ~ 
I . I8J.}•' .J w 
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CON'fl{ATO SOCIAL DA SOCIEDADE . 
SUPERMERCADO LTQ.A . 

. ·f, 
1 

CLAUSULA DECIMA -~EXTA: Em caso de liquidação da s()éiedade, o liquidante será 
indicado, na époc~ pelos .$ó.cios remanescentes e, não hàvendo consenso, será designado 
judicialm~nte. · ~ . · · 

CLAUSULA DECIMA (SETIMA: Os casos omissos ao presente instrumento ser~ 
resolvidos. pelas;l~is em VÍgor. 

o ~ 

o ' • 
CLAUSULA DECIMA OITAVA: Os sócios declaram para. efeito de enquadramento 
conio EMPRESA DE ~EQUEN.O PORTE, que o valor da receita bruta anual não 
excedetc\. no ano de sua ;constituição, o limite fixado no inciso TI~ do Art. 2o- da Lei 
Federal 9.841 de 05/104999,- e que a empresa não se . enquadra em qualquer das 
hipóteses de exclusão relàpionados no art. 3° daquela Lei. 

tLA.lJSULA DECIMA ~NONA: fica eleito o fórum da comarca de Ire1:ama, para o 
exercício :e o ~primeti~ dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

· i E, por estarem· assim justas e contratadas, assinam o 
-presente' ilistrumenio emio4 (quatro) vias, de igual forma e teor, que é assinado pelas 
·partes, e· na presença d~ ~2 (duas) testemunhas, para os devidos efeitofisi. R;;;ifTafi· õiiiiõiB:iiRJ 

13 de março de 2007 

o o 

"f ·" I , . - • 

TES1EM{)NHAS:. 

,,, ,..,, • ..._.JI VULSKI 
Ident. 4. 83.435-2 PR 

( 
t 

' 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU N°740 CENTRO- NOVA CANTU -PR 

CEP. 87330-000- CNPJ. 08.748.891/0001-70 
FONE: 44-3527 -1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

<MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

/ 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 0672014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014, 

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 

J 8 SUPER~TDA 
' ' CNPJ 08.748.891/0001·10 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU N°740 CENTRO- NOVA CANTU -PR 

CEP. 87330-000- CNPJ. 08.748.891/0001-70 
FONE: 44-3527-1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

(MODELO ANEXO ITI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

/ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

~~' 
J.S.SUPik~CADOLTDA 

CNPJ 08.741.891,10001-70 



JB SUPERMERCADO L TOA 

PARA: 

AV.CANTU No740 CENTRO- NOVA CANTU -PR 
CEP. 87330-000 - CNPJ. 08.748.891/0001-70 

FONE: 44-3527-1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

(MODELO ANEXO IVl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO 

/ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

JL~ 
B SUPERr.féRCADO LTDA 

J. , CNPJ 08.748.891/0001·70 



PARA: 

JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU N°740 CENTRO- NOVA CANTU - PR 

CEP. 87330-000- CNPJ. 08.748.891/0001-70 
FONE: 44-3527-1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

(MODELO ANEXO V> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 0672014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO 

/ 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

JL~ 
J. 8. SUPERftfiRCADO LJD. 

CNPJ 08.748.891/0001·70 



JB SUPERMERCADO L TOA 
AV.CANTU N°740 CENTRO- NOVA CANTU -PR 

CEP. 87330-000 - CNPJ. 08.748.891/0001-70 
FONE: 44-3527-1334,E-Mail: smborgio@hotmail.com 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

Objeto: Aquisição de Itens para Cesta de Natal. 

/ 

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

Nova Canto, Paraná, 12 de Dezembro de 2014. 

Carimbo e assinatura 

representante legal da empresa 

~ }'c~/ 
J. 8. SUPERMERCADO LTDA 

CNPJ 08.748.891/0001-70 

Carimbo CNP J 



11/12/2014 

Fazenda 
Ministério da Fazenda 

Contribuinte, 

Receita Federal do Brasil 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.7 48.891/0001-70 
MATRIZ 

AE EMPRESARIAL 

.J. B. SUPERMERCADO L TOA • ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPERMERCADO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE 

27/03/~ 

47.11·3·02 ·Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenti 
supermercados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÂRIAS 

47.84-9-00 ·Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.42-3-00 ·Comércio varejista de material elétrico 
47.44·0·01 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.23-7-00 ·Comércio varej ista de bebidas 
47.44·0·99 • Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.81 -4-00 ·Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.55-5-02 • Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.72-5-00 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206·2 · SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 
NÚMERO 

740 
COMPLEMENTO 

.? 

87.330-000 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

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

Emitido no dia 11/12/2014 às 09:34:41 (data e hora de Brasília). 

I Voltar I 

DATADASITL 

27/03/200j 

DATADASITL 

******** 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e 
uso, clique aqui. 
~ ~====--=-====-==----=====~==~===-=--=~--==-==-=====d 

http://www.receitafazenda.pov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnpjreva Solicitacao.asp 112 



PREFEITURA MUNICIPAL DE t_: __ ___ -$"~ 
NOVA CANTU ~ -

-==PARANÁ==- .. 1963-2013 

Eu [jelfO- 9' wth !i>~ ta Jli6Wtia CNPJ · 77.845.394/0001·03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 235/2014 

Certidão Negativa de débitos Municipais / 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de J. B. 
SUPERMERCADO L TOA - ME, inscrito no CNPJ sob no 
08.748.891/0001-70, situado na Avenida Cantu, desta cidade de Nova 
Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 12 de Dezembro de 2014. 

REGIANJ'90RC 
Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.nol/acantu.pr.gol/.br 



iJ 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sectet&N ~ fn•nda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 012672017-60 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.748.891/0001-70 
Nome: J B SUPERMERCADO L TOA / 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou 
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 

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

Página 1 do 1 

/ 
Válida até 09/02/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via lntemet Pública (11/1212014 09:42: 19) 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J. B. SUPERMERCADO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.748.891 /0001 - 70 
Certidão n° : 71833809 /20 14 ~ 
Expedição: 11/12/2014, às 09:29 : 1 7 
Validade : 08 /0 6/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J. B . SUPERMERCADO LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.748.891/0001-70, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Cert i dão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anter iores à data da su a expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cert idão condiciona-se à verificação de sua 
autentic i dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://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 h onorários, a custas, a 
emolume ntos ou a recolhimentos determi nados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Min i stério Público do 
Traba lho ou Comissão de Conci liação Prévia . 

Dú v idas e s ugest5es : cndtQtst . jus . br 



c 
C.C.. IXA ECONÓM ICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0874889110001-70 

Razão Social: J B SUPERMERCADO LTDA 

Nome fantasia:SUPERMERCADO BORGIO 
_/ 

Endereço: AV CANTU 740 I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330 -000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima ident ifi cada 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: 07/12/2014 a 05/01/2015 / 

Certificação Número: 2014120701042968611373 

Informação obtida em 11/12/2014, às 09:32:15. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14368313&VARPessoa=14368313&VARUf=PR&VARins .. . 1/1 



11/12/2014 

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

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

Nome: J. B. SUPERMERCADO L TOA ·ME 
CNPJ: 08.748.891/0001-70 / 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identif icado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 

Dívida Ativa da União com exigibi lidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 
de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, 
ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal , ou objeto de decisão 

judicial que determina sua desconsideração para fins de certif icação da regularidade fiscal. 

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verif icação 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 10:11:28 do dia 11/~#2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/05/2015. 
Código de controle da certidão: DDFB.5E5C.43F8.4722 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Apl icacoes/ATSPO/Certidao/C N DConj untaSegVia/ResultadoSegVia.asp?N 1=087 48891 000170& Tipo= 1 1/1 



11/12/2014 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 263612014-88888891 
Nome: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME 
CNPJ: 08.748.891/0001 -70 

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

ta da União (DAU). 

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 

)resária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 15/10/2014. 
Válida até 13/04/2015. / 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contextdcnd/cnd.html 1/2 



PREFEITURA ESTADO DO p~~C.IPAL DE NOVA CANTU 

~NP j no 77.845 .394/00~ 1-03 

#~!~~1~V~~Ô C~P 87.330-000 
067/2014 E LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATO. 
PREGÃO RIO no 
##TEX o's~~O~aA Pr~sencial no 02212014 - PMNC 

. · QUISIÇãO de lt especificações em edital ens para Cesta de Natal ç 
ABERTURA· À . . ' con.orme 
2 014 · partir das 09:00 Horas d P~ranâ. na sala de reuniões do Paço M~n?c~a/2 de Dezembro de 
A p . p ' em Nova Cantu 

. ~ta com mteiro teor do Edit ' solicitados na PREFEITURA ai, anexos e informações pod ã 
PARANÁ, junto a Divisão de M~NICIPAL DE NOVA CA~; ser 
Hs e das 14:00 às 17·00 LICitação, no horário das 9·00 . ~ -i'" -pm,=<u@l.;.,m.~:.· Tolofo,óF~' (44) 35271Í63 ";~;~' 

# Nova Cantu, Estado do Paraná ##AIRTON ANTONIO AGNO ' 27 de Novembro de 2.014 
## p ç · LIN · 

re.elto Municipal 

. ?{) 14\PRF(;An ? {)14\PRJ:r.Ãn 1-1·\1 .lriTArc'ir:S\l .lrlTArc'il=S -

PUBLICAOO EM o? <f I// ,o?o/.tf 
~ • r /J/ /?_,;:> 

JO' ..V/tt'td/ VT . Y~. 
E O ly ~ ( - q :14 :2__-_.:.::rt:) 
RESPOí.SÁ EL E---___ -

PUBU ...-r.;?Rf I 11 dV/~ . 

J O f.. l ---;.:t7J,f,l r.' O.. c;h _7.,.7uNJ 

EDIC. · .{9! I · OL{ 
RESPO·~SAV ~-- 1q-.---



·-

W 232, segunda-feir.l, I de dezembro de 2014 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 7112014 

Objeto: Seleçllo de Propostas vis:mdo n Aquisiç:lo de Patrulha Rur:~l 
Mecanizada para o Município de Morcim Sales • Ol(um) carreta 
b:tscul:mte de 4 rodJ.s com rodado duplo. Recursos oriundos da ru. 
NASA· f undo Nacional de Saúde, D.lt:tvés do convênio 
n' 77756512012 
Regime de E:x:eçução: Menor preço Global. 
Valor:RS l3.170,00 (treze mil cento c setenta rc:tis). 
Dau de Abertura : 11 de novembro de 2014 :b 09h:00min .. 
lnfom1açõcs Complementares p:tra Aquisição de Edital pelo Fone: 44 
3532 8100 • pmms@visaonel.com.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
rrcfcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:'>ICIAL N" 2212014 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 067/2014 
PREGÃO. na forma Pn:scnci.:al n• 02V2014 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de hcns para Ccsca de Katal, conforme CS· 
pcctlicoções em edibl. 
ABERTURA: À panir das 09:00 lloru do DIA 12 de Dezembro de 
2.014, n:t s::~l :t de reuni3es do P:tço MunicipJI. em No,·a Cmtru. 
P:n01 n:i. 

1\ Past;;~. com inteiro teor do Edil::.l, anexos c infonnaçõcs 
podcr.io ser so licitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NO VA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divisão de Licitoção. no bor:irio das 
9:00 is 11:00 Hs c dos 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
l527 1l6l -l527-128i - pmncanru@ig.eom.br. 

Nova Cnntu·PR. 27 de novembro de 2014 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE:-ICIAL N" 89/2014 

Procedimento U citatório n• 153/2014 
O Municipio Jc: Palmit~ii·PR. Est.:ldo do Par.má com run· 

damcnto na Lei Fcdernl n"' 1 O.S20, de 17 de julho de 2002, aplicando· 
se subsidiariamente, no que couberem. as di~polliiçôelli d:t Lei Federal 
n• 8.666, de 21 d~; junho de 1993, com a lterações posteriores, c 
dem:tis nom1as regulament:~res :~pli~veis à espécie. eomunic:~ que 
re3liz:~ri lieit:~çlio conforme as SCiUintcs cspccifieaçücs: OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER
VIÇOS COM VEiCULOS APROPRIADOS E EM BOM ESTADO 
DE FUNCIONA.\!ENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PA
RA O ANO LETIVO DE 2015 NO MUJ\qCiPIO DE PALMITAL 
CONFORME ANEXO I E CALENDÁRIO ESCOLAR. DATA DE 
ABERTURA: 17 de Dezembro de 2014 3s 09:00 horn. CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO: Menor Proço por l!em. VALOR GLOBAL (N
CLUINDO OS DEZESSEIS ITENS): RS 6l4.200.00 (Seiscentos e 
Trinu c Quatro Mil c Duzentos Rc:tis). INFORMAÇÕES: O Edital c 
nncxos estão dispo nivcis no sitc www.p:~.lmilill.pr.gov.br, tambêm po· 
dcndo ~cr rctir.~dos n~ .sede da Prefeitura Municipal de Palmital. sito 
~ Rua Moisés Lupion n• 1001 -Centro. em Palmital • Paraná, Fone: 
(42) 3657·1 222, de segundJ i se~tu.fe i r.t, no horário de expediente. 

Pahnit3I·JIR. 25 de novembro de 2014, 
DARCI JOSÉ ZOLAI'IDEK 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 78/2014 

A Prefcitum do Município de ParJnaguá-PR. utr.wés de sua 
Pregoe ira Ofic ia, designad3 pelo Decreto 1.72412014, comunica i\ 

todos o~ interenados que houve altcn.1çllo no edital de licitaçJ.o supra 
c itado. A alteração cncontrJ·Sc disponivcl no seguinte endereço: 
w\vw,par.ln:~gua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. OUvidas e pe
didos de csel:~.rccimcntos deverão ser dirigidos a Pregoeira no se
guinte endereço: Rua Jülia <1:1 Costa, 322, Centro, P;uomJguiJPR. 

Paronagu;i.PR, 26 de novembro de 2014. 
ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA 

ROSINA 
Pregoeira 

Diário Oficial da União - Seção 3 

~VISOS DE J.ICITAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO N' 93/2014 

REGISTRO DE PREÇOS N' 058/2014 
OBJETO: Aquisição de Serviços Funerários. em a1cndimcnto a Se
cretaria Municip:t l de Assi!aênc ia Social. 
TIPO: Menor Preço Global 
VALOR ESTIMADO: RS 39.535,40 (Trinta e nove mil, quinhentos e 
trinl:l e cinto rtJis e qu:lfentn centavos) 
PERIODO: 12 (doze) meses 
DATA DA ABERTURA: 1111212013- HORÁRIO: 09:00 horas 
Outros esciJn:cimcntos poderio ser fornecidos pela Pregoeira. Rua 
Júlia da costa. 322. Centro, no hor.irio comercial ou :mavés do te· 
lcfone n• (41) 3420-6003. 

P:~ran.agu:i-PR, 25 de novcmOro de 2014. 
MIIRILETE RODRIGUES DA SILVA 

PreGoeira 

PREGÃO PRESENCIAL r<' 9</2014 

OBJETO: Contr.&taç;lo de Empresa Espcc ialí7 .. ada no Fomccimcnto de 
Material Permanente para o Almoxarifado Ccntr"JI. Almoxarifado 
Odontológico c Centro! de Abastecimento Farmacêutico. em :~tcn. 
dimento J Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR ESTL"fADO: RS 71.186.69 (Setenta e sete mil duzentos e 
oitenta e seis re:üs e sesStn~ e no\'e centavos) 
TIPO: Menor Preço 
DATA DA ABERTURA: 1111212014 - HORÁRIO: 14:00 horas 
Outros esclarecimentos podrnlo ser fomecidos pelo Pregoeiro, Rua 
Júlia da Cost3, 322. Centro, no hoclrio comcrci31 ou atr.wCs do 
lclefone n' (41) 3420-6003. 

Pur::m:1guã-PR. 26 de novembro de 2014. 
ROI'IALO SILVA GONÇALVES 

Pregoeiro 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 85/2014 

A Prcfeitur:a Municipal de PJranagu3 comunica a todos os 
mtere.~~:~dos de fica prorropda a d:ua de abertura do pregilo em 
epigr.~(e pa~ o di3 12 de dezembro de 2014 :~s 14h00min. 

Outros esclarecimentos poder.lo ser fornecidos pela Pregoei
ra. Rua Júlia d;, Costa. 322, Centro. no honirio comercial ou atr.avés 
do 1clefonc n' (41) 3420-6003. 

Parana,guã. PR, 26 de novembro de 2014. 
LIGIA REGINA DE CAMPOS 

Prc};ocira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE 

Tipo: Menor Pn:ço por hem. Objc1o: REGISTRO DE PREÇOS PA
RA POSS!VEL AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO 
DE BASALTO IRREGULAR. Abcnur.>: A smio de proccssamenlo 
do Prcgllo scrj rc:lliz:td:l no auditório do Puço Municip:al situado a 
Rua Por:1gu:1i, 1401, no di a, 1211212014 às 09h00min. no Munieipio 
de Santo Helena. Edit:1l: O caderno de Instruções para Lieitaç:lo ser:í 
entregue aos interessados pelo Oep:lrt:Jmento de Comp~. LicitJ.ções 
c Con tratos do Município de Snnta Hclen:1 no horário de cxped ienrc. 
das 07h30min às li b30min. 

S;mta Helcna·PR. 27 de novembro de 2014. 
DARINÊS LUIS WILSMA.NI'I 

Sccret~rio 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU 

PREGi'ciSP~E~~~~t~~~21201~ 
O Município de São Pedro do fguaçu/PR info rma que cstar.i 

realizando 11 licitaçi'lo moda lid:tde PREGÃO PRESENCIAL menor 
preço p()r ITEM. par.~; controtaç3o de empresalpe.sso:& jurldica es. 
pecinliz::.da par:a o fornecimento de c::.rret::. ~srícola de m:~deira, vi
sondo o tHcndimento li. $obro. de recurso do Controlo de Rcpilssc no 
778629/2012 ·Processo 1000254.38 Programa Pronat· Ministério do 
Desenvolvimento Agr:írio (MOA), Caixa Econômica Federal c Mu
nicípio. Maiores informações podcrlo ser obtida junto i sede d:~ 
PrcfchuD Municip::.l ~ituld.a a Rua Niterói, I 21, Centro. CEP 85.929· 
000 ou pelo telc(onc n• 45-3255-8000 ou pelo e~mail: dep::lr1ilmen
tolieit3caospi@y:~hoo.eom.br. 

S3o Pedro do ls;uaçu·PR. 28 de no\'C~mbro de 2014. 
NATAL NUNES MACIEL 

Pref~ítO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 1'1' • 138/2014 

A Pregoeira d:~ Prefeitura do Município de Telêmaco Borb:~. 
Estado do Paraná, tom::. pUblico que fará realizar, U 08h30min do dia 
1911212014, Licil>çuo na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL. na 
sala de reuniões da Prefeilur.t. sita :\ Ru:t. Tiradentes, 500 • Aquisição 
de Instrumentos e Acessórios Musicais. do tipo Menor Preço unit~rio 
por Item. O Edit.al encontD·sc i disposiç3o a p31tir da data da pu· 
blic;;~.ç~o. Maiores infornl3ções no endereço supr.t, pelo (one: (42) 
3904 - 1812. ou pelo sitc: www.t~lcmacoborba.pr.cov.br hnt. liei· 
13ÇÕCS. 

Telemaco Borba·PR. 28 de novembro de 2014. 
DANIELLE VIEIRA KUNA 

PREFEITURA MUNICll'AL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 109/2014 

PROCESSO DE COMPRAS N.' 305/2014 
OBJETO: Contratação de 07 (sete) profissionais enfermeiros, OI (um) 
fisioter:1peuta, 02 (dois) Educadores Fis•eos, pan dar eontinuid:Jdc 
t~os sen iços prestados à populnç3o nas Unid:~des Bisic3S de SaUde. 
(UBS), Academia de Saüde e no Centro de Apoio Ps1cosoclal 
(CAPS). do Município de União da Vitória -, tipo menor preço por 
item pelo período de 06 (se1s) meses ou até a homoloa:aç~o do 
concurso público p~ ocupaç~o d;u; vag.::.s por servidores erctivos. 
TIPO OE LICITAÇAO: Menor Preço por llcm. DATA E flORA DA 
DISPUTA: Dia 15 de dezembro de 2014 :is 14h00min, no Dplo. de 
Compras c Licitaç6cs d:~ Prcfciturn de União da Vitória, localiz:::t.c:b a 
Ru:a Dr. Cruz: Machado, 205, 4" pavimento, centro. Prca:oeiro: Paulo 
Marcelo Seheid. Outr:l.~t infom1ações podem ser obtid:~s no Opto. de 
Compra.s c Licitações dn Prefeitura de União da Vitóna, no endereço 
Run Dr. Cruz Machado, n.• 205. 4° pavimento. centro. telefones (42) 
3521- 1200 e (42) 35224440 (fa;~~;). e·mail : licilttcao@umaodavito
ria.pr.gov,br sitc: www.pmuniaod:&vitoriil.com.br 

União da Vitória·PR. 28 de novembro de 2014. 
PEDRO IVO ILKIV 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ 

AVISO D~ LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA N' 3/ZOI4 

A Prefeitura Municipal de Veré - PR twisn :~.os interessados 
que fará rculiznr no di:~ 16 de j:~nciro de 20\S, .1~ 09:00 horas, w 
abertura d:t liçitaçào na modalidade de CONCORRENCJA tipo ME· 
NO R PREÇO GlOBAL. p:m1 Co ntrataç:lo de empresn paro e;~~;ecuçilo 
de obra de uma unidade escolar. confom\e Projeto E.sp:~ço Educativo 
tJrbano • 12 salas· Att 2013, ::1 ser construido n:~ sede do município 
de Verê • PR, conforme projeto padrao c planilha orç::.rnentd.r.a do 
Ministc!flo dn Edueaç5o (FNDE) até 20B e Mcmori~ Oescntivo 
Anexo ~ este processo. Dara para cntrc&3 de documentos e dos C:O· 
vclopes de Propo.~la Comercial e Hlbilit:lção: 16 de janeiro de 2015. 
até 09:00 hora.s. Local de rcalizaçlo da sesdo püblica do prc:&lo: S:~IJ 
do Ocparumcnto de Licitações da: Prcfei(ura Municipal de Vcrê • PR. 
situadJ na Rua Pioneiro Antonio F.1binni, N! 316. centro. na cidade 
de Verê - PR. Ediul n:a intesm: ã disposiç3o dos interesSlldos no 
Departamento de Lieiuçõ-.:s. Informações complemcnun:s através do 
tclcrone (46) 353S-8000 ou pelo c-maal: lieiuçJo@pmvcrc.pr.gov.br 

v~,..,..:;.PR. 27 de novembro de 2014 
ADÃO CARLOS DOS SANTOS 

Prefeito 

ELlZEU ABATTI 
Presidente da Comiss:io 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA :-1 ' 412014 

Objeto: Con.llitrução de 02 (du;as) Escol:u com 06 sala.s de 

autn no Sítio V6r1.eo Suja e Sitio Caldei rão do Ch::.pé:u no Município 

de C::.etés!PE. conforme Termo de Compromisso PAR N" 
298Sl/2014. Dotn de Abertur:t: 05101120 15. Horário: OQ:OOil (Hor.lno 
Local). O Edila\ completo ser.i disponibiliudo n::. sal:~ da Comiss:lo 

de Licitaç:lio, no Prédio d:~ Prefeitura. sito à Rua Presidente C::I.Stelo 

Bronco, n• 23 , Centro, Ct~ctis/PI!. Telefones pm conuto: (87) 3783· 
1160/1126. 

Cactés-PE. 28 de novembro de 2014 
GEOPSOI' CLEBER DIAS DE QUEIROZ 

Presidente da CPL 

E$te documento pode ser verificndo no endereço elelrõnico h ttp://www.in.gov.bdausoU:icbde.htrnl. 
pelo eódigo 00032014120100243 Documento assinado digi(almcntc confonne MP n! 2.200-2 de 24/0812001, que instrrui a 

Infroesrrutur:l de Chaves Públicas DrusilcirJ • ICP·Brasil. 
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PROCESSO LICITATORIO No 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 
ABERTURA: 12/DEZEMBR0/2014 HORÁRIO: A Partir das 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
09:00 Horas do dia 12 de Dezembro do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei no 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
itens, para Cesta de Natal, da seguinte forma: 

LOTE No 01 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 400 pcts. Açúcar (pct. 05 kgs) 
02 400 pcts. Arroz (05 kgs) 
03 400Un. Azeitona 
04 400__Qcts. Café 
05 400 Un. Champagne 
06 400 pcts. Chocolate BIS 
07 400 pcts. Chocolate em pó 
08 400 Un. Creme de leite 
09 400 Un. Extrato de tomate 
10 400 pcts. Farinha de trigo (01 kg) 
11 400 pcts. Farofa temperada 
12 400 pcts. Feijão (0 1 kg) 
13 400 Un. Gelatina 
14 400 Un. Goiabada 
15 400 Un. Leite condensado 
16 400 pcts. Macarrão 
17 400 Un. Maionese 
18 400 Un. Oleo de soja 
19 400 Un. Panetone 
20 400 Un. Pêssego em calda 
21 400 pcts. Pirulito 
22 400 Un. Pudim 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - A licitante deverá apresentar-se através de pessoa credenciada, representante legal, 
procurador ou titular, sob pena de ser declarada impossibilitada de participar no certame licitatório; 

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 -O envelope de n° 02 - 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; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega 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); 

f) 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); 

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

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE no 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

especificações exigidas. 
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. 5.3 - O licitante p~derá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meiO de carta, que anexara ao envelope de proposta. 

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

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

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 
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. . 6.1.3 - Cl~ssificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meiO de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

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

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

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

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 

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

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

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

7 .1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas, o 
Pregoeiro abrirá o envelope de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO), da licitante classificada em primeiro 
lugar, que, após análise da documentação apresentada, achada de conformidade com as exigências 
do Edital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

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



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

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

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

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

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

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

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

8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no Local 
determinado pela Licitante, parceladamente, que estará descrito na Requisição de Materiais, 
conforme especificado no item 1.2 deste Edital. 

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

9 -DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será feito até o 5° dia útil do mês subsequente à entrega e aceitação da 
mercadoria e emissão da Nota fiscal. 

9.2 -RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0302.04122.0021-2006-33.90.30.0799 Secretaria Municipal de Administração 
0509.12306.0427-2021-33.90.30.0799 

10 - DO VALOR 
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10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-50.000,00 (Cinquenta 
Mil Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

13.1 -Declarada a licitante vencedora, poderão as demais licitantes, por seus credenciados, 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em Ata, 
sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo, que 



começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

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

13.3- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará na decadência do 
direito de recurso. 

13.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

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

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

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito 
Municipal. 

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

15.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 
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iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

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

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

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

15.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 /35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 27 de Novembro de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

-~ 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 067/2014 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em _ __ de ________ de 2013. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0672014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modal idade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0672014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento Iicitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 022/2014 

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 067/2014 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 022/2014 

Objeto: Aquisição de Itens para Cesta de Natal. 

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

Nova Cantu, Paraná, _____ !!.d!Ce _______ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 


