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Prefeitura Muni ipal de Nova Cantu 
Rua Bahia D0 85 - Centro - va Canto - PR.- CEP: 87330-000 

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

TERMO DE OMOLOGA 'ÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Can , Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
· lhe são conferidas por Lei e, tendo em vis a o Processo Licitatório no 063/2015 - Edital 

de PREGÃO; na fôrma Presencial no O 3/2015, que tem como objeto a Aquisição de . 
Madeira para .Construção de: Pergolado e ancos em Madeiras, Lago Municipal, conforme 
esp_ecificação no Edital. 

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

ÍTEM; 01 - no Valor Total de R$-27.810,00 (Vi te e Sete Mil, Oitocentos e Dez Reais): a empresa: 
GARCIA-MADEIRAS - ME, Inscrito no CNPJ s b o n• 19.388.38110001-56; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0603.15452.0323 -2026-44.90.3234 

' . 

·.' 
'·. 

. . \ . 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015. 
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·MUNICÍPIO 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 -(44 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

JURÍDICO 

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

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

poderá · o Sr. Prefeito Municipal de N va Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 063/2015, Edital e Pregão, na Forma Presencial n° 023/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião a Comissão Municipal de Licitação de 16 de 

Setembro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

.. · 

·· ... 

ova Cantu, Paraná, 16 de Setembro de 2.015 . . 

~~ \.;\;~ ~ 
Dr. DIVO SIR GRAFF 

OAB-P no 4.018 
I I Assess r Jurídico 
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MUNICÍPI DE NOVA CANT 
Estad do Paraná 

CNPJ N.0 7 .845.394/0001 -03 

"Paço Munici al Martin Krupek" 

.. ser~ Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 063/2015. 
Processo Licitatório n°. 023/2015. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n° 023/2015. 

O presente relatório trata do processo li c tatório n°. 023/2015 Aquisição de Pergolado 
e Bancos em Madeiras, Lago Municipa . 

· Ao analisar o processo percebe-se que ho ve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pe~a l~i 8.666/93 . 

. Assim sendo,· diante da legalidade verifi ada, é que se manifesta pela homologação da 
licitaÇão. 

\ ' .. , " 

NovaCantu, 16 de Setembro de 2015. 

É .o parecer, s.m.j. 

· . . : 
' .· 

o ' ·.< · .. 

... . ' Rua Bahia, S/N° - Nova antu- PR.- CEP: 87330-000 .. \. 
·. ~ .. Fo.nes (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

· E~mail: rnncantu otmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura unicipal de Nova 
Rua BAHIA, n° 5- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° O 

A Comissão Municipal de Licitações, lós análise e verificação da documentação e proposta 
apresentada, toma pública a Adjudicação, do recesso licitatório em epígrafe à Empresa GARCIA 
MADEIRAS - ME, inscrito no CNPJ sob o n° 19. 88.381/0001-56, no Valor Total de R$-27.810,00 (Vinte 
e Sete Mil Oitocentos e Dez Reais). 

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

Comissão de Licitações: 
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·Prefeitura 

. . ATA DE ABEJTURA pE LICITAÇAO . 

PROCESSO LlfiTATORIO No 063/2015 
PREGÃO, na fo ma presencial n° 023/2015 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 09 d Setembro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
· Municipal de Nova Cantu,. reuniu~se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
d . 'd fi l'd d d d b d I . 1 d es1gna os, com a ma 1 a e . e prece er 1'1 a ertura os enve opes e JU gamento as propostas 
da licitação acima referida o qual objetiva , 
Municipal, em conformidade com as dispc 
pública, efetuando o credenciamento e rec 
empres~: · 

EMP 
GARCIA MADEIRAS- ME 

I •,' 

' 

CNPJ n~ 19;388.381/0001-56 

Aquisição de Pergo.Iado e Bancos em Madeiras, Lag 
sições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessã 
bimento dos envelopes, que teve como participante 

~SA/CNPJ 

o 
o 
a 

. · Aberta a sessão pelo presidente, con~atou-se que a 01 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes d n° O l e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 

· contençlo a proposta de preços, sendo da se uinte forma: 

LOTE 01 (Unico)-
N2 DISCRIMINAÇÃO UNJO QTDE VALOR 

i. Pe rgola do· 20x20x300 Pç. 04 R$ 2.072,00 
2. Pergola.do 6x16x450 Pç. 02 R$ 285,00 

3 .. . Pergolado 6x16x400 Pç. 03 R$ 402,00 
. 4 . . Pergolado 6x12x400 I Pç • 16 R$ 1.520,00 
. S. Pergolado 20x20x300 Pç . 04 R$ 2.128,00 
6. Pergolado 6x16x5,5 Pç. 02 I R$ 348,00 
7. Pergolado 6x12x400 Pç. 10 R$ 950,00 
8 .. Deck em madeira ltauba Mz · 14 ' R$ 1.260,00 
9; . Deck 6x6 Ml 55 R$ 732,00 · 

10. · Banco roda CarroÇa PÇ. 03 ' R$ 3.000,00 

11. Banco pé de f erro Pç. 06 '' R$ 2~340,00 
12. Banco namoradeira I Pç. os R$ 2.250,00 
13. ·Cobertura em Policarbonato Mts 60 R$ 10.523,00 

I 
Encerrada . a fase ·de negociação de preço , foi declarada vencedora a proposta de GARCIA 
MADEIRAS ~ MÉ - Inscrito no CNPJ o 19.388.38110001-56,' NOS ITENS 01, 02, 03, 04, 
·05,06,07,08,09,10,11,12,13, no valor total e R$ - 27.810,00 (Vinte Sete Mil, Oitocentos e Dez 
Reais) .. · · · · · 



Prefeitura unicipal de Nova 
Rua Bahia, r5 -Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.39 /0001 -03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mn antu hotmail. com ou pmncantu@iq.com.br 

Iniciou-se então a abertura do en elope contendo a documentação de ·qualificação da 
participante,. e, contatou-se que a Empresa presentou toda a documentação exigida em Edital. 

A participante renuncia expressame te ·o direito à recurso, concordando integralmente com 
as decisões exaradas pela Comissão, abd cando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou· forma de· procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor roposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que ·o objeto licitado seja ADJU ICADO ao vencedor: · . . 

ÍTEM01 (Único) - no Valor Total de R$ 28.810,00 (Vinte Sete Mil, Oitocentos e Dez Reais): 
a empresa: GARCIA MADEIRAS - ME - Inscrito no CNPJ n° 19.388.381/0001-56; 

·· ·. . Nada mais havendo a t.atar, encerro~-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
. aprovada vai assinada. . . . . . . . . .· . . . 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Setembro de 2.015. 

P~egoeiro_....,..... _ __;,~-,------.:.......+---

Comissão/Equipe de Apoio: .Participantes: 

-~./V'-'"-""''-'~· 

. -M '~ 

',, 

. ; 

....... 
' . 

• o • •. 



GARCIA MADEIRAS -ME 

AV.TANCREDO NEVES , 1227 
garciamadeiras@gma· .com 
FONE 45 3306 3475 
CNPJ 19 388 381 /0001 -56 
CLIENTE Prefeitura Municipal de Nova ~antu 
END. Comissão Permanente de Lici ação 
CPF Processo Licitatorio n 063/2015 
RG Edital dePregão N 023/2015 
DATA 04/09/2015 

QUANT. CUB. PERG. 4 X 8,5 I 
4 PÇ 20 X 20 X 300 
2 PÇ 6 X 16 X 450 
1 PÇ 6 X 16 X 400 
2 PÇ 6 X 16 X 400 

16 PÇ 6 X 12 X 400 

I 
PERG. 4 X 5,5 I 

4 PÇ 20 X 20 X 300 
2 PÇ 6X16X5,5 

10 PÇ 6 X 12 X 400 I 
I 
I 

DECK PARA REVESTIMI±NTO 
DE MURETA BANCO 

14 M2 DECK EM ITAUBA 

55 ML 6 X6 I 
I 

3 BANCO RODA CARROÇ~ 
6 PÇ BANCO PE DE FERRO 
5 PÇ BANCO NAMORADEIRA 

COBERTURA COM POLICAR.BONATO 

TOTIA.L MADEIRA 
TO[TAL MOVEIS 

TOTAL M I"\ O DE OBRA 

IE 

TOTAL 

TOTAL 

I TOTAL 
CONDIÇAO DE PAGAMENTO AVISTA 

I 

90 650 6361 

2.072,00 
285,00 
134,00 

268,00 
1.520,00 

4.279,00 

2.128,00 
348,00 
950,00 

3.426,00 

1.260,00 
732,00 

1.992,00 

1000 3.000,00 

390 2.340,00 

450 2.250,00 

7.590,00 

4.223,00 

9.697,00 
7.590,00 
6.300,00 
4.223,00 

27.810,00 



Sectetaria cl3 Mõcro e Pequena Eft1>resa da Presidência ,q República 
Secretaria de Racionalização e Slmpruicação 
~de Registro Empresarial e Integração 

rua, <N,e!c.) 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de 
1quer à Junta Comercial do Estado do Paraná: 

(CNAE FISCal) --4671100 --4744ü02 
3101200 

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E 
DERIVADOS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 

MÓDULO INTEGRADOR· PR1?01 ""'"
1"'"'nu 

EFATOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRAS E PRODUTOS 
PREDOMINÂNCIA EM MADEIRA. 

UBERTAD BOGUS 
•• :- _ •• r. .,. ---sÊÕREfARIÃGERAL 

111111111111 11 .............. 11 ..... . 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Fede ai do Brasil 
Procuradoria-Geral da Faz nda Nacional 

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

Nome: JOSE EDMAR GARCIA- ME 
CNPJ: 19.388.381/0001-56 

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos o art. 151 da Lei n-º 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) . ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certific ção da regularidade fiscal; e 

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n-º 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 08:52:11 do dia 17/04/2015 <hor e data de Brasília>. 
Válida até 14/10/2015. 
Código de controle da certidão: 9546.D2EC. 260.0690 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este ocumento. 

03/09/2015 



02109/2015 https:/iwMN.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSI prirnirPapel.asp?VARPessoaMatriz=21598456&VARPessoa=2 

Certificado de Regularid de do FGTS- CRF 

Inscrição: 19388381100011 56 
Razão Social: JOSE EDMAR G RCIA ME 

Endereço: RUA CHILE 50 I CENTRO I CURITIBA I PR I 85825-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de ITBio de 1990, certifica que, nesta 
data , a empresa aciiTB ident ficada 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 
qua isquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações om o FGTS. 

Validade: 28/08/2015 a 26/ 9/2015 

Certificação Número: 2015 82801381824832800 

InforiTBção obtida em 02/09/ 015, às 11:13:36. 

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

https://'IIWW'I.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprirnirPapel .as ?VARPessoaMatriz=21598456&VARPessoa=21598456&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



CERTIDÃO NEGATI A DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOSE EDMAR GARCIA - M (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19 . 388 . 381/0001 - 56 
Certidão n° : 132564561/2015 
Expedição: 03/09/20 15, às 1 :55:22 
Validade: 29/02/2016 - 180 cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOSE EDMAR ARCIA - ME {MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) 
no CNPJ sob o n° 19.388.381 0001 - 56, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base n 
Trabalho, acres centado pela 
na Re so l ução Administrativ 
Trabalho , de 24 de agosto 

art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
e 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e stão atua l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à da ta da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecim ntos, agências ou f iliais . 
A aceitação desta cert idã condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitame 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Dev dores Trabalhistas constam os dados 
n ecessários à ident i ficação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Ju tiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe l ecidas em sentença c ndenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais t rabal istas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc · ários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimen os determinados em lei; ou 
de execução de acordos fir ados perante o Ministério 
Traba lho ou Com i ssão de Co ciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



" \"' ,o ~c 
+ ~ • 

PARA NA 
GOVERNO DO tSTADO 

Stcretone IH fleun.dt 

Secretaria e Estado da Fazenda 
Coordenaçã da Receita do Estado 

Certi ão Negativa 
de Débitos Tributá ios e de Dívida Ativa Estadual 

N° 13652600-90 

I 

Certidão fornecida para o CNPJ/M F: 19.38J.381/0001-56 
Nome: JOSE EDMAR GARCIA - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, rtificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Válida até 06/01/2 16- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certi ão deverá ser confirmada via Internet 

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (081091201 5 09:43:42) 



ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu l 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 063/2 15 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

'19.388.38110001· 

CRED NCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr. a) JOSÉ EDMAR GARCIA portador (a) da 
Cédula de identidade sob n°. 10682 O SSP MT e CPF/ MF n°. 821.256.431-20, a 
participar do procedimento licitatóri sob a modalidade PREGÃO, instaurado por 
este Departamento de Compras. 
Na qualidade de representante legal d empresa JOSÉ EDMAR GARCIA- ME CNPJ 
19.388.38110001-56 outorga-se ao acin a credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição d recurso. 

Em 04 de setembro de 2015. 

Empresá rio 



r;: 
19.38B.381!0001.r;il 

PARA: 

NEXO H 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NO A CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 063/2 15 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

DECLARAÇ -0 DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos ns de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a moda! dade - PREGÃO n° 23/2015, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não foi os declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de su s esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos presente. 



f19.3 8.381/0001-561 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE OCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/ 015 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

Objeto: Aquisição de itens Programa IGIASUS. 

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

Nova Cantu, Paraná, 04 de sete,brpde de 2.015. 

representante legal da empresa 



q 9.388.381/0001·5~ 
NEXOill 

JOSE EDMAR GARCIA • ME 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NO A CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/ 015 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

I 
DECL~ÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos ms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a moda idade - PREGÃO n° 023/2015 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos co prometemos 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. 

Do representante legal 



NEXO IV 

""'1.t.l • ·V Il'\\''-'"" , ,.., ,., , - .• "'• __ 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NO A CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 063/ 015 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

D CLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de di eito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- PREGÃ n° 023/2015 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, nã emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer t abalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a pm1ir de 14(qu torze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, 
que acrescentou o inciso V ao artigo 27 a Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cascavel, 04 de setembro de 2015-09-0 

~ v 7 
~~- RGARCIA 

L Empresário 
Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 



. ~9.388.381 /0001-56' 
EXOV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NO A CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 063/ 015 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

DE LARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direi o, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- PREGÃ n° 023/2015 instaurado pelo Município de Nova 
Cantu, que a empresa proponente, conhe e 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 n habilitação. 
Por ser expressão da verdade, firmamos presente. 

Cascavel, 04 de setembro de 2015. ----... 

Do representante legal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n° 77:845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO PE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO no 
063/20 I5 ' 
PREGÃO; na forma Presencial no 023/2015. - PMNC 
##TEX OBJETO:· Aquisiçi!:o Pergoiado e BancÓs em Madeiras, Lago 
Municipal · · 

ABERTURA: À partir das li :00 1-íoras do DIA Ó8 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões · do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
sol icitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das ·14:00 às I6:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncantu@ig.com.br. . . · : 
##Nova Cantu, Estado do Paran( 19 de Agosto de 2.015. · 
## AfRTON ANTONIO AGNOLIN - . 

· .##Prefeito Municipal 

• .. : · .... 
· ' . . ·. 

:.. .· . ' ·.· 

n·lr i~.itor.i'l~ •IT . .TrTT Arnr:s ?nr 'i iPR r=r.Ã n\Pr~<>iln ?<-

PUBUC \DO EM~ I oB ~-
. ) d._:....>, ,,,_,,. _ _ ~ti-~ 
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JOH·~f.!.L: {J..t-cv~ vp 
EDIÇJ,.ü N.'_l-,.0 ~~ , 
HESPONSÁVEL_,.... · ·---



ISSN 16?7-70ó9 

A~toriuç;lo: Sirlene PtreinJ Ferreini sva'rtz .. Prcft i\.3 Municipal. 
l nformQÇõts Sobre E.tJiul: A Integra deste Edital ( seus anexos es· 
tarâo disponlvc:is para ·consulta no Oerartamcnto de licitaç:Ocs do 
Municíplo, ã partir de 21 de agosto de .2015 no horirio normal de 
expediente, ou atra~~ do em4il:licitaç3o@l, _pr.gov.br. 

L•=j••o;~~~u~~hl~~ ~~r~· 2o15. 
Pregoetro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET 

AVISO DE I,.ICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO N' 5312015 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municip31 de 
Mallct, desigr13dos p,ela Portaria n• 00212015 de 23 de janctro de 
201 5, public:lda no Orgào Oficial de lmprens::a do Municlpio, c eom 
a devida autoriT.atrão expedida pelo Senhor Rogerio da Silva Almeida. 
Prefeito Municip:1l, de conformidade ·com a.s Leis I 0.520/02, 8.66619! 
c su;u a.hcraçõcs tom:. pUblico que fali\ .realiz3r Licit:Jç3o sob mo
dalidade PREGÃO ELETR0NICO· 05}120 I 5 com as seguintes c:a-
ractcrlstias: . · 

OOJETO: Aquisiçao de uma co lhedora de forl"Dgens nova e 
uma carrcl3 3gr!co l3 mct.llica basculante nova. em atendimento ao 
ControlO n• 1007506-7612013. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:30 honu do 
di• 04/09/2015. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Di• 04109/2015 das 10:00 
as 11 :00 horas._ . 

PREGAO: Dta 0410912015 a p311tr das 11:00 horas. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponl•el no site 

w"w.bll.org.br a panir da d>ta do 21/08120 15. 
INFORMAÇ0ES: (42) 3542-1204. 

Mallet-PR.. 20 de agosto de !O I S. 
PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI 

Pregoei ro 

PREFEITURA"MI)NICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇÃO . 
PREGÃO PRESENCIAL N' 22/2015 

Processo Lieitat6rio n• 0611201S 

~~iW}t_~ux•ç:,~ed~"fo~g~,.:. ~~Gb'UUia de Setembro de 
2.0 15, na s:1la fe reuniOc:s do Paço Municipal, em Nova C:rntu, 
Paraná. A Pasta com inteiro teor do EdiULI, anexos c informações 
podcw ser soli<:tta\los na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CM-rru - PARANA, junto a Divis5o de Licit:)Ç3o, no horâno das 
9:00 is 11:00 Hs e das 14:00 às 16:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527- 1281 - pmncantu@ig.com.br. 

PREGÃO PRESEI'CIAL N' 2312015 

Processo·Lichatório n• 06312015 
OBJETO: Aquisiçnq Pcrgolado e' Bancos em Madeiras, Lago Mu-
nicip31., • 
ABERTURA: Ã p311ir das 11:00 Horos do DIA OI de Setembro do 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Ca.ntu. 
Par.mâ. A Pasta com inte iro teor do Edital, anexos c infom1ações 
podenlo ser solic'iudos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PAR.ANÁ.jWltO a Div~o de Licil3Ç3o, no horirio cbs 
9:00 As 11:00 Hs c das 14:00 is 16:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmnc:antu@ig.com.br. 

PREGÃO PRI:SENCIAL N' 2412015 

Processo Liciutório n• 0641201 S 
OBJETO: Conttaç«o de Empresa para Publicaç:lo de Atos Oficiais do 
Muníclpio de Nova Cantu. 
AllERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 09 de Settmbro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova C::wtu, 
Paraná. A Pasta eom inttiro teor do Edital, anexos c informações 
podcnlo !Íer solieitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, jWlto a Oivis4o de Licir.:.çao, no horário das 
9:00 As 11:00 Hs e das 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 • pmnt:anlu@i&.com.br. 

Nova Cant~-PR. t9.dc Ago110 dC 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prc:rcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO PÚBLICO N' 1/2015 

Processo Admínistrothto 'N•.403712014 
O Municlpio de Palmeira toma pUblico que farâ realizar. ãs 

09hl5min. do dia 11 de setembro de 2015, no pitio da Secretária 
Mumcipal de Obras e lnfra.estrutura, sito à Rua Querubina M31con~es 
do S:!.. s/n" - em Palmeira. Paron:!., LEILÃO PUDLICO, tipo mator 

lance, 
03 ~~~~10v;.s:.c~co~ckuLOS INSERviVEIS E MAQUI

NAS pencnc<niCs ao MUNICIPIO DE PALMEIRA, ·•utorizados p>ra 
venda olrtlvés da lei Municipal n• 3.900 de 25 do JUnho de 2015. 

Diário 

Os interessados erlo obter o edital na Integra :alr3vés do 
endereço eletrônico www. almeira pr.,ov.br ou JUnlo :t Prefeitura Mu
nicipal de Palmeira, I\3S horas normais de expediente, no 0cp31'· 
\.amento de Licllo.ções, C ntrotos c Património. lnform3ÇÕU .micio
n:u~. dUvidas ou pedidos e ~sc llltCimentos podenlo ser solic:it.ados 
attuvés do fone: 42-3909· 0 14 ou pelo e-mail: pre;oes@palmeil'3.pr. 
.a:ov,br 

Em 20 de ngosto de 2015. 
ILTON ANTOI"IO WENDLER 

Le1loe1ro Admmistrativo 

Rcsistro de Preços N• OI /2015 . 
A Prefeitura do unicipio de Poarilnasui-Pr, oatr:~.vés de su:1 

Prcgocir.1 Olici:ll, dcsign .:1 pelo decreto n• 2.85612015, comunica a 
todos os interes.s3dos que inclus3o de itens· hem 20.1 - do Edibl, 
hem 3.6 - Anexo 11 Mtnut da Al3. de Reg1stro de Preços e ltcm 3.13 
- da clausul:a terceira da nuta do contrato administrativo Anexo lll. 
O Ediml Ret ificado cnco ra-se disponlvel nos seguintes endereços: 
wwwp:u;mõlg\O.pr.gov.br www.licltaeoc.s-c.com.br Sendo assim fi
ca prorrogad:t a. da.t:l de a rtur.l p.ara o dia 04 de setembro de 20 I S 
is 14:00 hor.u. Ouuos c lt11ccimcntos podc..,o ser fomcc;idos pela 

n~agc~~asR~~:~~Iit d1a8~ ~i,!;~ioC~7!rr~'n~0n~(~~r;o3t:~.~~~~ às 

gui-PR. 21 do •sosto de 2015 
SILVANA DE MORAJS 

Pregoeir:J 

CIPAL DE PARANAVA! 

Contr.ltnçao de Empresa d Co~uhoria Paro Exccuçôlo de Projeto de 
'Trabalho Técnico Social unto A 269 Famllins Bencficindns Pelo 
Progruma Federal Minha o.sa Minha Vidoa - Conjunto Rcsidenciill 
fr:lllci.sco Luis de Assis lmto W 0389.760.16- C3ixa Econõmica 
Federal. 

OMUNICIPIO 
do Procurador..Oero.l do 
DRUGA CIIAVES, no 
ereto Municipal n• 15 Jl 014. corn;a publico que flr.i rcalt7.ar is 
14:00 honu do dia 11 de ctcmbro de 2015, na sala da D1rctor101 de 
Compr.u, sito o Ru• Gc · io VMgas, 900. LICITAÇÃO n• moda
lidade de TOMADA DE PREÇOS. do tipo Menor Preço. sob o 
regime de empreitada por rc=ço gloOOI. a preços fixos e sem rcajush:, 
para CONTRATAÇÃO O EMPRESA DE CON~ULTORIA PARA 
EXECUÇÃO DE PROJ • O DE TRABALIIO TECNICO SOCIAL 
JUNTO A 269 FAMILI BENEFICIADAS PELO PROGRAMA 
FEDERAL MINI-IA CA MTNIIA VIDA - CONJUNTO RESI-
DENCIAL FRANCISCO UIS DE ASSIS, 3\ravés da Sccrctori• Mu· 
nacipaJ de Dcscnvolvimc o Urbano, conforme Projeto de Tr:~.balho 
Técnico Soc1al aprovado unto 01 Caixa Ec:onõmie:. Federal • CQN. 
TRATO N• 0389.760- 16. on\ prazo de cxccuç!lo de 06 (seis) meses 
c valor m:iximo de 195. 65.00 (cento c novcnUl c cinco mil oi
tocentos e scssenu c cine reais), com recursos 3dvindos da Dol3Çô1o 
Orçamentâri.: 08.002 16. 82.0019.2.102.33.90.35.01.01 - 1215. A 
documcntaÇllo completa d edital correspondente poderá ser adquirida 
Junto â sede da Prcfcitu Municipal. noa S.:lla da Diretoria de Com· 
pras, sito ;i Rua Getúlio arga.s. 900. Centro, em horàrio normal de 
exped iente, mediante pag cnto da taxa de aqu1sição no valor de RS 
20,00 (vinte reais). As e presas sincdas fora do municípiO poderão 
fuzê-lo ml:diantc depósito Banco do Br.u:il. Agênci~ 038 1-6. Conta 
Corrente 8 186·8. em nom da Prefcitum do Municip10 de Pnrnnaval, 
devendo o comprovante • depósito ser cnviodo paro o fax (Oxx44) 
3421-2323. ramal 1320,j tamente com os dados da empresa (razão 
socia.J, CNPJ. endereço c plcto. fone c e-ma1l). par.t posterior envio 
do editaJ completo. Maior s csclarectmentos ser'o fornecidos através 
do c-moi! : eompnuralP. avai.pr.gov.br. Os envelopes n• OI - Do. 
eumcnt:LÇ4o p:lr3 H~1lha. ~o c n• 02 • Proposta de: Preços. devc~o 

de ~~~~~Q~~ : n~óoi ~d!od~~~c;~id~s~=~a~; ra~~~oria 
As empresas. n!l cadast~das devcr~o :.prcscntnr a. docu

mcntaç:lo cxigidoa panl cad ttam~nto .até: o terceiro dia anterior O data 
do recebimento dos envcl pcs. 

UNICIPAL DE PIRAQUARA 

ContrataniC' MUNICIPIO E PIRAQUARA. Contratado KS CONS
TRIITORA GALVAN El LI. com sede na Ru• Castro Al•es, 734-

Centro • Dois Vizi os-PR. Inscrita no CNPJIMF sob n•. 
SI.066.9SJIOOOI-S4. Mo lidado: CONCORR~NCIA n•. 006/IS -
Processo n• . 10.05712015 Objeto. Contrataçlo de empresa para a 
conclusão com ampliaç,lo da UPA (Unid:tde de Pronto Alend•mcnto 
24 honul. locali-z::~da · r\.11 Os~ldo Cruz N' 67, no Bairro Jardim 
Prim.::~vc~ com árco tota.J construlda de 1.165,43 ml . Valor Global: 

N' 161, segunda-feira, 24 de agosto de 2015 

RS 975.635.91 (Nolle-centos e setenlll e cinco m1l, seiscentos c tnntA 
c cinco re31S e noventa e um cenl:lvos). Data d3. ass1~twa: 21 de 
agosto de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÁO PRESENCIAL N' 21/2015 

p MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO- ESTADO DO 
PARANA, Pessoa Jwidica de Direito PUblico rntcmo, Inscrito no 
CNPJ sob n•. 16.245 05910001·01, pela Secretaria de Admintstraç1o c 
Comissão PermJncnte de Licil.ôlç3o do Município, designada pelm 
Portaria n• 2.703 de 16 de junho de 2015, com a devida autori7.n~o 
expedida pelo Senhor Daniel Rcnzi • Prefeito, de conformido.de com 
a.< cond1çõcs estabelecidas no presente Edital e de acordo com 1 Le1 
n• 8.666/9), de 21 de junho de 1993, $UU alterações c dcma•s le
gislações aplie;ivcis, tomo. pUblico que farâ realizar no dia 08 de 
setembro de 2015 as 09h30min, em sua sede li Rua Onze. 674, na sula 
de liciu.çõcs da Prefeitura a licitaçlo na modal idade PREGÃO PRE
SENCIAL, do tipo Menor Preço por Item. tendo por fina..lidade a 
Aquis1ç:io de equipamentos/material pc:nnancntc para equ1par o Ccn~ 
tro de Saúde - UBS de: Pnmc•ro de Mtuo • (REPROGRAMAÇÃO). 
com valor màx imo de RS 18.900.00 (dezoito mil e naveccntos reais), 
de ac.ordo com o que se encontra dcfimdo na cspcctfieaç3o e oon
dlçõcs estabelecidas neste Edttal e seus anexos. O edtta.l poderá ser 
lido e obttdo no stte do muntclpio: WW\V.pr •mc"odcmaio pr.gov.br ou 
no Dcpart.amcnto de LicitoçOcs c Contratos d:lS 08h00mm ~ 
l lh30min e das 13h00mm As 16h30min. 

Primc1ro de Ma1o-PR. em 18 de agosto de 2015 
DANIEL RENZT 

Prctt:ito 

TOMADA DE PREÇOS N' 712015 

p MUNTCIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO 
PARANA, Pessoa Jurldica de Direito PUblico Interno, iMcrito no 
CNPJ sob n•. 76.24S.OS9/0001-0l, pela Secretaria de Admin1s\r.lçâo e 
ComiWo Pctm:lncntc de licitaç3o do Mun1cipio, dcs1gnada pela 
Portana n• 2.703 de: 16 de JUnho de 201S. com 3 devida :autoriaçJo 
expcdid3 pelo Senhor Daniel Rcnzi - Prefeito. de confonn idadc com 
as eond1çOcs esb.bclccid:LS no presente Edillll e de acordo com a Lei 
n• 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, suas :lltcr.lÇôcS c dtmiiiS 1c
gis1açõeJ aphtiVCIS, toma pUbheo que rafâ n:aJil.ilt no dtôl 10 dt 
setembro de 2015 as 09h30m•n. em Su3 sede t Rul On1..e, 674, nl sala 
de Licibções da Prereitura a hcit.açâo na moda.hdJdt TOMADA DE 

~o~~~sàu~:~~o ~e~i~~~ç~c ~~~c!e~oJ:;iS;i~í~:d;ri:n~~~ 
de Maio (reprogramaçlo), com vllor mo\Jumo de RS 58.597,82 (cln
quen~ c oito mil, qumhcntos c noventa c sete rca.1s, oitenta c dois 
centavos). de acordo com o que se encontra definido na espccificaç:lo 
c condições cs~bclcc i da.s n<:sle Editnl c scu5 :mexas. O td1tal poderá 
ser lido c obtido no DePJIUmcnto de Lltlt.lç3o c Contr:llos da Pre
feitura de Primeiro de Maio. o: RuJ Onze, n• 674, d:l! 08h00m1n ds 
llhJOminc dJs l)h00min :\.s 16h30min, ou Jecssado no slle do mu
niclpio. 

Pruneiro dt Maio-PR. em 18 de a~osto de 20 I S 

TO~IADA DE PREÇOS N' 812015 

O MUI"lCiPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO 
PARANÁ, Pessoa Jurldica de Oireno PUblico Interno. msc:nto no 
CNPJ sob n•. 76.245.0S910001..01, pela Secretaril de Admmtstroç:lo e 
Comiss.ilo Permanente de L1citaç:lo do Munidp1o, desi&nada pelo 
Decreto n• 2703 de 16/0612015. com a devidu autoriZJção expedida 
pelo Senhor Q;t01el Rerw • Prefeito, de confonmdade com us con
dições utabelectd3.S no prennte Echl:ll c de acordo com a Le1 n• 
8.666193, de 21 de JUnho de 1993. su~ alterações e dem~us le
gislaçOes aplicáve is, toma pUblico que (ar:i realizar no dia IS de 
outubro de 2015 a$ 09h30mm, em sua sede â Rua Onu. 674, na ula 
de Reuniões da Prefdtura a licit.açlo na modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, do upo Menor Preço Glob.l, tendo por finalidade a 
contrataç~o de emrrcsa espccutl tt:.tdt~. para execuçilo de obras de im
plantaçGo de pavamentaç!lo t drenagem em vias públicas do mu
niclpio de Primeiro de Maio - Jardim Morangue lo , com valor má· 
ximo de RS 482.434,03 (quatrocentos e oittnu e doiS mil. qua
trocentos e uinta e quatro reais e lrês cent.avos), de ac.ordo com o qUe 
se encontra definido n:s espc:c1Cicação e condições estahelecidas nesle 
Edital e seus anexos, O (dilal poderá ser lido e obtido no 0(
partamcnto de: L1c it.:t.ç.lo e Conlr.ltos da Prefeitura de Primctro de 
Maio, na RU3 Onze. n• 674, das O&hOOrmn às 161\JOmin. ou ac:esndo 
no site do m~nicip1o. wv.-w.pnmeirodcmaao pr.go" br 

Primetro de ~b:io-PR, em 19 de agosto de 20 I S 
DANIEL REI"ZI 

Prereuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

AVISO D~ PRORROGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 441201~ 

Modalidodc Pregdo Presencial SRP - N" 04412015 
O munacap10 de Qucréncia. do Norte. Patani. tomJ púbhco 

que rc:lliz.;lr.i procedimento licitatório 1'\3. modalidade Pregio Presc:n
eial - d> seguinte form.: MENOR PREÇO POR ITI:M. OBJETO 

Este documento pode se.r verific3do no endereço det.rõnic:o http://www.in.gov.~. 
pelo código 00032015082400176 

Documcn1o D.Ssin.3do dig1tllmcntc confonne MP n1 2 200-2 de 24/0812001. que insl.ltUI a 
lnfraestrutWil de Chaves Públicu Bras•lei.-:. - ICP-Bruil 
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s•teira 121/Ago/2015 -Edição n° 9520 

Objeto: Contratação de empresa espec 
serviços na elaboração de Diagnóstico Soe 
deste Município, em atendimento à Secret 
Social e Cidadania· de Maringá, com· recL 

Diário 

DO CUME 

CÓDIG 

Ol.irlo OCic:l.ll C~rllfic.ado DI 
o~ .. .,.,_.~•&uoa 

Ot....-.dd ......... ---. ....... 

. Estadual para lnfancia e ."Adolescência - I' Documento e 
Recursos Materi~is, Abastecimento e Log ·· 
Envelopes: até as 09:00 horas do dia 09 (r .Diário Ofici I Com. lnd. e ~erviços 
2015. Abertura das propostas: às 09:00 hc N° 9520 I 1/08/2015 I PAG. 26 
·de setembro de 201;. na Diretoria de Udt< Para verificar a aut.,I'Jicidade d"sta página. basta in 
701 - Centro - 2 . andar - Manngá-P Códigq Ljlcalizadorno s~e do 010 . 

·efe ito Municipal 

d1sponive1 através do site: VNNo~.maring c.. .~· -~v •. v.-.;t ............. ~~L ~~~sao &ela .pr.gov. R$ 120,00-7012512015 

.' 

I . Morretes 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

. R$ 144,00 - 70143 015 

PROCEDIMENTO LICITATÓRlO N• 042/2015 PREGÃO PRESENCI L 
N• 026/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Ap io 
e o Pregoeiro do Municlpio de Morretes to'ma público que fora dedar~o 
FRACASSADO, devido à inabilitação do . único interessado I)O Pre~o 

· Presencial n• 026/2015, que tem por objeto a Contrataçao de emprelsa 
.'·espe'cializada 'para confecção e fornecimento de persianas verticais, m 

atendimento a· Secretaria Municipal de Saúde, conforme descriça.o no 
ANEXO I - Termo de Referência. Morretes, 19 de agosto de 20 5. 
MARCOS AURÉLIO D IAS PREGOEIRO MUN ICIPAL 

RS 48,00 -706971 015 

.I Nova Aurora 

.. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO~ PROCESSO LICITATÓRIO n• 006312015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 023/2015- PMNC . 

OBJETO: Aquisição Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago Municipal. 
ABERTURA: A partir das 11 :00 (onze) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.015. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Ganiu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 
junto a Divisão de Licitaçao. no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

às 16:00 Hs. 

11 

Telefone/Fax: (44) 3527-1363 - 3527-1281 
Nova Cantu, Es)ado do Paraná, 19 de Agosto de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

RS 120,00 - 701 27/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
·Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

t 

.. J ~:r '·· .. 
AVISO DE LICITAÇÃO .:... PROCESSO LICITATÓRIO n• 064/2015 

PREGÃO, na forma Presencial n• 024/2015- PMNC 
OBJETO: Contração de Empres'a para Publicação de Aios Oficiais do 

Municlpio de Nova Cantu. 

,,\ •,.' 

Mt,JNICÍPIO DE NOVA AURORA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 05612015. 

O MUNICÍPIO de NOVA AURORA-PR, toma público que às 09:15 hoias 
do dia 03 de setembro de 2015, na sed'e da Prefeitura Municpal, realiz rã 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, p ra 

aqui~ição de EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificaç es 

do edital. 

.. OBJETO 

PÁ CARREGADJ;IRA 
SOBRE RODAS 

.. QUA~Tl- . 

DADE·. 

OI 

VALOR 
TOTAL(R$) 

. . 348.000,00 

PRAZO 
. (DIAS) · 

60 

Informações e esclarecimentos relativos ao ~ditai, modelos e anexos pode o 

ser solicitados junto ao Pregoeiro do M unicipio de Nova Aurora, Paro á, 
B_rasil - ·.Telefone : (045) 3243-1601 - Fax: (045) 3243-1848 - E-m il 

aclm@oovaaurora.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor o 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examin da 

no s.cguintc endereço Rua São João, n' 354, Centro, das 08:30 às 17:00 hora: . 

Nov~ AÜr~~ •• 19 de agosto de 201S. · 
Sandra Manami l<imura 
I'REGQEIRO·. 

; 

I 
I. 

Nova ·cantu 

·-· ·· 

R$ 192,00 - 702601 015 

PREFEITURA MUN.ICIPAL DE' NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

: CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 0061/201 
PREGÃO, na forma Presencial n• 02212015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de itens Programa VIGIASUS. 

ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do dia 08 de Setembro e 

ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 09 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná . 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 
junto a Divisão de Licitaçao, no horá rio das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de Agosto de 2.015 . 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00 - 70179/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/000)-03 

Rua Ba.hia, 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 060/2015 
. . ·TOMADA DE PREÇOS - N" 011 /2015- PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa para: 

01 - Implantação de Serviços de Telecomunições, com disponibilizaçao 

de Serviços de Internet. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 08 de Setembro de 

2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderao ser 

solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 

junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11 ;00 Hs. e das 14:00 
às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax:. (44) 35271363 -3527-1281 
Nova Cantu, Estado do Paraná', 19 de agosto de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00- 70123/2015 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n• 77.845.394/000 I -03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

~VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO o• 00 3/2015 
PRÉGÃO, na forma Presencial o• 023/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisiç~o Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago · ~ unicipal. ' 
ABERTURA_: Á partir das 11:00 (onze) Horas do dia 08 de~ etembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, aranâ. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informa ões poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às li 00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: {44) 35271363- 3527-1281 

Nova Cantu Estado do Paraná. 19 de As:o to de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

.· . 

.... . ,· 
, 1 t , 

.... . ·. .··.. .. · .. ' 

. . •, 
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Prefeitura 
Rua Bahia n° 85 

PROCESSO LICITATORIO No 063/20 5 
EDITAL DE PREGÃO, na forma prese cial N° 023/2015. 

· ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 11:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Esta o do Paraná; torna público que fará realizar, às 11 :00 
Horas dô dia· 08 de Setembro do ano de 2. 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova C ntu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo .menor preço, por item, fix e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas al erações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 

. escolha da melhor proposta do seguinte obj to: 

. . l-DO OBJETO 
.. 

1,:1 -· O presente Edital de Pregão na forma presencial tem por objetivo a Aq uisição de 
Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago Mt nicipal, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 

Nº DISCRIMINAÇÃO UNI O QTDE 
1. Pergolado 20x20x300 Pç. 4 
2. Pergolado 6x16x450 Pç. 2 
3: Pergolado.6x16x400 . Pç. 3 
4. : Pergolado 6x12x400 Pç. 16 
S. Pergolado 20x20x300 Pç. 4 
6. Pergolado 6x16x5,5 Pç. 2 

7. Pergolado 6x12x400 Pç. 10 
8. Deck em madeira ltauba Mz 14 
9. Deck 6x6 Ml 55 
10. Banco roda Carroça Pç. 3 
11. Banco pé de ferro Pç .. 6 
12. Banco· namoradeira ,. Pç. 5 
13. Cobertura em Policarbonato Mts 60 

· · · Obs.: Os itens acima descritos tverão ser instalados em local determinado pela 
Administração Municipal, os valores d4 instalação deverão estar inclusos na proposta de 
P!'eço~ 

2 ~CONDIÇÕES DE PARTICIP ÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

. ~~ .. . 
.'', ' ·. . . . · .. ... 



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

CNPJ N.• 77.845.39 /0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mn antu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

. 2.2 - Não poderão participar da pr sente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pes oas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVEL 

·3 -HABILITAÇÃO 

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

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONT BUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERT.IDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM GTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS OU ONJUNTA RECEITA; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALIDSTAS; 

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

c) :Oeclaração de entrega (Modelo EXO 111); 

d) Declàração de que a empresa pr ponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso· ou insalubre e em qualq er trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quato ze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei ederal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

. e) . Declaração de que a empresa p oponente 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 reg isitos n~ habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

·h) No casei de microempresas e em resas de pequeno porte, apresentar declaração firmada 
pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei; . . . . ' 



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

Os documentos anteriormente referi os serão apresentados em envelope fechado constando 
em suaface externa os seguintes dizeres: 

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

4 - DA PROPOSTA 

Pref itura Municipal de Nova Canto 
HO , 0: 

4.1 - A proposta deverá ser elabor da em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do C PJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entr~linhas, com identificação o número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

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

abertura da proposta Comercial. 

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

·4.3 - O licitante poderá ofer~cer esc arecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
· meio de carta, que anexará ao envelope de roposta. 

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

·. ~ · · · · A do~u~entação anteriormente re~ ri da será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua fa~e exter~a os seguil)tes dizeres: I . . .. 
ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EM}>RESA: 

Pr posta de Preços 
Pr feitura Municipal de Nova Canto 
no 'ruo: 

5 ~ABERTURA DOS ENVELOP 



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

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

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

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

5.2.3 -Nesta mesma sessão, serão nal isados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto à habilitação ou inabilitação as proponentes. 

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

5.3.1 - Somente serão abertos os e velopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5~3.2 -O envelope n. OI (Proposta e Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

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

· ·. 5 .. 3.3 .;. Após a abertura dos envelopf~ n: 02, a Comissão de Licitação procederá à análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do esultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é cultada solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, be como, promover diligências ou solicitar pareceres 

· técnicos .destinados a esclarecer a instrução do processo . 
. 5.3.5 · - As dúvidas que eventual ente surgirem durante as sessões públicas serão, 

resolvidas .pela Comissão deLicitação, na esença dos proponentes. 

6- .DO JULGAMENTO 

6.1 ·_ Será considerado vencedor o icitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
item, e a observância do disposto do Edit I, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 ·,;, E~ caso de EMPATE entre p oponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
·a Comissão adot~rá o previsto no Artigo 45 p·arágrafo segundo da lei 8.666/93. · 

. 6.3 . - O julgamento e a classific ção das propostas, bem como a escolha da mais 
convenjente, são atos exclusivos da Comi são de Licitação, que em consequência, reserva-se o 
direito de: 

·a)'Desclassificar qualquer concorre te que a seu critério não apresente as condições do 
pr~sente edital;· 



. Prefeitura 

b) Desclassificar as propostas em esacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexequíveis ou inconven entes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das ropostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem cres ente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a deci ão da Comissão de Licitação. 

. 6.5 -Na hipótese de recusa da prop nente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a se unda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeir classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, ó interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma propos a na licitação; será considerada como evidenda de que 
a proponente: 

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

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

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

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

7.1 - Para os lotes acima, a. entreg do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisiÇ (Paço Municipal). 

7.2 ~ O Material e/ou serviço será ntregue, conforme solicitação, através de emissão de 
· requisição-em-no máximo de 02 (dois) dias ' teis após emissão. 

7.3 - Independentemente da aceitaç o, o adjudicatário garantirá a qual idade de cada item 
e/ou serViços por 6 (seis) meses, obrigand -se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 
,.· ,' 

S.i - O pagamento será realizado té o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação de, 
fatura!NF emitida pela da secretaria requisit nte. 

9 --DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, gl bal desta licitaÇão em até R$-27.810,00 (Vinte Sete 
Mil Oitoc_entos e Dez Reais). 
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92 c - orrera por con a e ecurs t d R os ropnos o Uni C! piO e p · · d M ' ' ' dN ova c antu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçam ~ntária : 

Dotação Secretaria 
. 0603 . 15452. 0323-2026-44.90.3234 Secretaria Municipal de Infra Estrutura .e 

Urbanismo 
.. 

10 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

c) Suspensão temporária de partici ação em licitação e impedimento de contratar com a 
. Administração, por prazo não superior a 2 ( ois) anos; e 

.d) Declaração de inidoneidade p ra licitar; e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos deter inantes da punição ou até · que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a auto idade que aplicou a penal idade. 

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

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO C NVOCATÓRIO: 

11.i - Até dois dias útei s antes da ata fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 

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

horas. 

. Ú.3 - . Acolhida à petição contra ~ ato convocatório, será designada nova data para a 
a_udiência de recebimento dos envelopes de roposta e habilitação. 

. . 

. ' . . 11..4 -:A petição pleiteando a impugJJ~ação deverá ser ~ndereçada à Comissão de L icitação, e 
deverá conter a quaÜficação do impugnante!. a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - . A petição apresentada ~ ra do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, n&o será conhecida. 

·. ·, 

-~- - RECURSOS: 



Prefeitura 

12.1 - E facultado a qualquer licita te formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata d s trabalhos . 

. 12.2 ~ Das decisões da Comissão c berá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do pra o de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão; em única instância, ao Secretá io de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual pode á reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devi amente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do receb imento 
do recurso. 

1.2.3 · ~ ·se houver interposição de rec rso, os !icjtantes serão comunicados, pa ra os. efeitos do 
prev.isto no parágrafo sexto do Artigo 109 Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAI 

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

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

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

. : 13.4 - Somente terá direito a palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpeJar; assinar ata, apresentar recur os, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Li itação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abert ra dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quai.squer retificações que possa influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. Micro Empr sa ..... 

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

13.7 - Ocorrendo a hipótese previs a no subitem anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critér o, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

. classifkação, para a adjudicação do objeto m igual prazo e nas mesmas cond ições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

'I .... 



unicipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.0 77.845.39 /0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mn antu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

13.8 - Atendida a conveniência ad inistrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas. mesmas condições contratu is ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supre·ssões, em conforrriidaçle com o Artig 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. · 

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

14 - DO FORNECIMENTO DE I FORMAÇÕES 

14.1. - A Divisao de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessad<;>s nesta licitação, estando disp nível para atendimento· de ·segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municip I de Nova Cantu _: PARANÁ, na Rua Bahia n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br ou 
licitacao@novacantu.pr.gov .br. 

·. 

·· · : 

NOVA CANTU - PARANÁ, 19 de Agosto de 2015. 

- ~~~ 
PRESIDENTE15A COMISSAO C.P.L. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/201 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

..· 

. CRE ENCIAMENTO 

Pela p esente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
----'--~------------+----- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ·-------------+e CPF/ MF no. , a 
partiçipar do · procedimento licita tório · sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na de representante legal da 
empresa outorga
se ao ~cima credenciado (a), dentre outr s poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ _ _ de ___ ___ __ de 2015 . 

. . : . 



... 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

·PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/201 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

DECLARA :40 DE IDONEIDADE 

Declar~mos para os devid s fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimentolicitatório; sob a modalidade- PREGÃ0n° 23/20 15, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu,· que não fomos declarados in dôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 

CAL E DATA) 

Do r presentante legal 

·Ll· 



: ·. ·· 

Prefeitura unicipal de Nova 
Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.39 /0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

PARA: 
.. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV 
. COMISSÃO .DE."LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/201 
· EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

DECLA 

LOANEXOIII 

ÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 023/2015 instaurado pelo Município de 

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

. e ·nas condições do edital supra referenciad 
\ . '· -

; ·, .-.· 

Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 

bo e Assinatura 

resentante legal 

... . 



·. 

Rua Bahia n° 85 

PARA: .. 
. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 063/201 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

, ·,, .. . ~· 

. ' 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 023/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, ão emprega menores I 8 anos em trabalho noturno, 

. . 

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

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

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

· .. 

, I I '•: • • 

Por·ser ·expressão da verdade firmamos a presente.· 

.. 
. . . 

Do r presentante legal 



··· . '· 
' · . .: 

·· PARA: . , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/201 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

. :: ÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO n° 023/2015 instaurado pelo Município de 

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

... ·. 
conhecimento de todas as especificações co cernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

· preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade firmamos a presente. 

ALE DATA) 

' . 
Do re, resentante legal 

·. • ... 



..... 

Prefeitura 
Rua Bahia n° 85 

CNPJ N.0 77.845.39 /0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: mn antu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARA NTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 063/201 
EDITAL DE PREGÃO N° 023/2015 

·objeto: Aq'uisição de itens Programa VI<jiiASUS. 
' . . . . . . . 

.O Signatário da presente eclara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supra encionada. 

:. . . 

,• -·: : 

.·· · . 

. '. . . . 

', ·. 

Nova Cantu, Paraná, ___ _ ____!:d~e:...._ __ -:--___ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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· .. ·PREFEITURA MUNI 
«.,' ~ 

CIP AL DE NOVA CANr ~ 
: ' ESTA lO DO PARANÁ o. rL. N. 0.~---- ~ : 

.845.394/0001-03 \1;_~---~-----~." CNPJ7 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°063/~ 015 ~ntu f?«--. 

COMPRA~ E/OU SERVIÇOS 
' .• ' 

OBJETO: Aauisicão Penwlado e Bar cos em Madeira. LaQ:o Municioal .. 

VALOR ESTIMADO - R$- 27.810 00 (Vinte Set Mil Oitocentos e Dez Reais) 

PARA: · 

DEP ARl'Al\IENTO DE CONTABIL DADE-PRE~SÃO/DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: .. . 
Dotações: 

I ~c ~.l~ LI~ ?.c 3 2.2>- Z10 2(, -44 ~tO ~z 3'1 
-q~o>r-

Visto: L._ 

-- -~4 
: . . . Data: 14 I 08 I 2015 ' . 

: 
' . 

.. 
.. 

. . . . 

PARA: 

DI~SÃO J)E TESOURARIA - PRO t;RAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~c{ .L'lMUN L L ,'\;A_t~ 

' / ' I I u 

. AUTORIZADO .· ' NÃO AUTORIZADO 
Visto: 

·..tJl . Data: 14 I 08 I 2015 

) ~ 
.. 

··PÁRA: 
'' 

.. 
. ' ... 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite Dispensado· Co corrência Inexigível Pregão Tomada 

X de 

/1 Preço 

td/J-nl 
. "1 

.b... ~ 8 G~G/9~ R... 9--.. ale --t n.o .«-~ .ds. ,.., ..(\_,Cyt f' ..In to~ r-/\ 

' lüJ~:a _j;J,. 
. o 

0"\ ·.) ;... \ 
Visto: I .\C ·-v ~ _\('->V :ly. __.~ \__ D·rc{,on·srr Gra • 

Data: 14 I 08 I 2015 .' ~RIPQ.4. n~; ~ . 

C\ ll.8<8.709.3D ~ 

. , .. ' Rua Bahia, S/N"- Nov a Cantu - PR. - CEP: 87330-000. .. ' . 
: •. : {. . . · .. : Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527 - 096 (44) 3527-1280 - Fax (044) 3527-1363 

·. '' · E~mail: omncantufi:vür.com .br ou licitacao@novacantu.nr.gov.br 
. . . . . . . . , 

. ', 
. •, . " 


