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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones ( 44) 3527-128 1 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 024/2015 

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

CONTRATADO: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR - EPP, 
inscrita no CNPJ 76.748.979/0001-42, 

OBJETO: PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS; 
JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE NO 
MINIMO 05 (CINCO) DIAS SEMANAIS. 

VALOR: R$-26.013,52 (Vinte e Seis Mil e Treze Reais 
Cinquenta e Dois Centavosl anual. 

ASSINATURA: 04 de Outubro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, REF. PROCESSO 
LICITA TÓRIO n°064/2015 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 024/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77 .845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro , casado, domici liado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205. 159-68, doravante denominado 
" CONTRATANTE" e de outro lado JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR - EPP, estabelecida na 
cidade de Campo Mourão Estado do Paraná, Rua Prefeito Roberto Brzezinski, n° 842, inscrita no 
CNPJ sob n° CNPJ n° 76.748.979/0001-42, representa neste ato por DORLLY BENTHIEN 
THOME, portador da RG n° 1.694.664-8 e do CPF n° 447.621.519, daq ui a diante denominada 
" CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 
de Publicações dos atos Oficiais poder Executivo do M unicíp io d e Nova Cantu, Jornal com 
circulação de no mínimo 05 (cinco) dias semanais. Processo Licitatório n° 064/201 6 - Edital 
de Tomada de Preço n° 024/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas cond ições 
descritas no presente. 

Cláusu la 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes reso lvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 385 (trezentos e oitenta cinco) dias, com 
vencimento em 04 de Outubro de 2017. 

Cláusula 3a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar as Cláusulas 
Segunda e Terceira do Contrato, prorrogando o prazo de vigência do presente contrato por mais, 
com vencimento agora em 04 Outubro de 2017, e alterando o Valor para R$-2.1 67,79 (Dois Mil 
Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos) mensais. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original .. 

Nova Cantu/PR, 04 de Outubro de 2016. 

CONTRATANTE 

DORLL Y BENTHIEN THOMÉ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

1 



05/10/2016 

6~ BANCO CENTRAL 
---r;,.VDO BRASIL 

BCB ~ Calculadora do cidadão 

Calculadora do cidadão 

Início ··~Calculadora do cidadão ··:> Correção de valores 

Resultado da Correção pelo IPC·A (IBGE) 

Dados básicos da correção pelo IPC~A (IBGE) 

Dados informados 

Data inicial 
Data final 
Valor nominal 

Dados calculados 

Índice de correção no período 
Valor percentual correspondente 

10/2015 
08/2016 

R$ 24.000,00 ( REAL) 

Valor corrigido na data final R$ 

1,0838967 
8,3896700 % 

26.013,52 ( REAL) 

Acesso público 
05/10/2016- 15:30 

[CAlFW0302J 



-·-

T u TRI!\.t 
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nteriior . ·-
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA ----------

À 
PREFEITURA MUNICJI'AL DE NOVA Ci\NT(! 
Departamento de Licitações 
REF. MINUTA CONTRATUAL EDITAL PREGAO PRESENCIAL W 023120 I 5 
NOVA CJ\NTÚ- PR 

Prezado Senhores. 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TDA - EPI' e com sede na Rua 
Prefeito Roberto Bnezinski 11° 842 --na cidade de Campo Mourão- Pr inscrita no CNPJ/1\tiF 
sob o n. 76.748.979/0001-42 - CICAD /I:" 90615376-91. vem através da presente comunicar 
que temos interesse em ADITIVAR por 12 (doze) meses, o contrato em epígrafe. o qual t~rá 
sua vigência até o próximo dia OI de Outubro de 2016. Tendo em visla o exposto na 
CLÁUSULA SEGUNDA, item 2. I. Aproveitamos ainda a oportunidade para solicitar um 
reajuste conforme consta na CLÁUSULA TERCE!RA item 3,7 com base no índice 
econômico IPCA, tendo em vista o alto custo dos insumos gráficos. 

Sendo só para o momento, aguardamos ,·osso 
parecer. 

Atenciosamente 

Campo Mourão- Pr, 27 de Scternbro de 20 l ó 

::1 
r 7 6 7 48979/00D 1-42 

/~?~~ Jornal Tribuna do lnter~or Uda.- EPP 
CICAD N': 9061o376-91 

L 

RUA ROBERTO BRZEZ1NSI<l, 842 
CENTRO~ CEP 87301~110 
CAMPOMOURÃO~PR 

V ~"'IOGUSSÃO 
Executivo de Vendas 

RG N" 597.353-8 
C!' F N" 0-11.611.309-53 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão- Pr 



05/10/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5162177&VARPessoa=5162177&VARUf=PR&VA .. 

IX 
CAIXA ECONÓMOCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7674897910001-42 
Razão Social: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA EPP 
Nome Fantasia:TRIBUNA DO INTERIOR 
Endereço: R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI 842 I CENTRO I CAMPO MOURAO I 

PR I 87301-110 

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

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

Validade: 27/09/2016 a 26/10/2016 

Certificação Número: 2016092703223317648238 

Informação obtida em 05/10/2016, às 14:41:45. 

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



GOVERNO DO ESTADO 
secrel!u1o ~ Fozenao 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015352654-56 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.748.97910001-42 
Norne: JORNAl TRIBUNA DO INTERIOR l TDA 

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

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

Válida até 02/02/2017 -Fornecimento Gratuito 

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



05/10/2016 Emissão de 2a via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação 

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

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

Nome: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA- EPP 
CNPJ: 76.748.979/0001-42 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11:28:10 do dia 19/07/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/01/2017. 
Código de controle da certidão: 8FFA.B3CB.755C.FOE8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

Canais 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527- 1096 ( 44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: prnncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 024/2015 

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

CONTRATADO: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR - EPP, 
inscrita no CNPJ 76.748.979/0001-42, 

OBJETO: PIBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS; 
JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE NO 
MINIMO 05 (CINCO) DIAS SEMANAIS. 

VALOR: R$-24.000,00 (Vinte e _Quatro Mil Reais). 
ASSINATURA: 18 de Outubro de 2.015. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 



Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrato celebrado entre Município de Nova Cantu Estado do Paraná e Jornal 
Tribuna do Interior Ltda - EPP, nos termos do Pregão Presencial n° 023/2015, objetivando a 
contratação de empresa para CONTRA TO DE ÓRGÃO E IMPRENSA ESCRITA QUE 
CIRCULA NO MINIMO 5 (CINCO) DIAS SEMANAIS NO MUNICIPIO E NA REGIÃO. 
PARA ~UBLICAÇÃO DE A TOS OFICIAIS. O presente contrato firmado entre MUNICIPIO DE 
NOVA CANTU ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 
Bahia. n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001 -03, doravante denominado 
"CbNTRA TANTE" neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Airton Antônio Agnolin 
e a empresa Jornal Tribuna do Interior Ltda - EPP, estabelecida na cidade de Campo Mourão 
Estado do Paraná. na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, n° 842, inscrita no CNPJ sob n° 
76.748.979/000 1-42, daqui a diante denominada "CONTRATADA", representa neste ato por 
Dorl ly Benthien Thomé, portador da RG n° 1.694.664-8 e do CPF n° 447.621.519-04. 

I . 

As partes assi m identi ficadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da 
Lei Federa l n.0 8666/93 . com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais. em especial 
a Lei FeC!eral n. 0 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal n.0 10.520/02 e cláusulas c condições do 
edit~l do Pregão presencial n. 0 023/201 5, bem como as seguintes: 

' 
Cláusula Primeira: DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se nos termos de sua proposta 
devidamente anexada a este, a fo rnecer ao CONTRATANTE os serviços abaixo citados. 
constantes do Pregão Presencial aberto pelo Edital n.0 023/2015: 
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE IMPRJ?NSA ESCRITA Q_UE CIRCULA NO MÍNIMO 5 
(CrN~O) PIAS SEMANAIS NO MUNICIPIO E NA REGIAO, PARA PUBLICAÇÃO DE 
ATOS OFICIAIS. 

Cláusula Segunda- DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA 

2.1. O fornec imento do objeto constante da clausula anterior, deverá ser iniciado de imediato a 
parti r da assinatura do presente contrato e terá vigência de 12 (doze) meses. podendo ser 
prorrdga?o nos termos do art. 57, da Lei n ° 8666/93. 

2.2. Os documentos para publicação deverão ser enviados por e-mail, fax símile ou entregues no 
órgão de publicação. 

2.3. O Poder Executi vo de Nova Cantu, Estado do Paraná, através da Unidade Administrativa 
respo r1sável pela fiscalização e controle do presente instrumento. se reserva ao direito de 
inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou sol icitar sua substituição. 

2.4. O CONTRATANT E não receberá o obj eto constante do presente instrumento, caso o mesmo 
esti~e1: em desacordo com a proposta de preços adjudicada e homologada, tudo em conformidade 
aos preceitos do edital de pregão presencial n. 0 023/2015 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 
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2.5 Define-se por vigência contratual o prazo de 12 (doze) meses. a contar da assi natura do 
presente instrumento, cabendo aditamento nos termos da Lei. 

I 

Cláusula Terceira: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA 
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

3. I. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto descrito na C láusula 
Primeira a importância global de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais). em 12 (doze) 
parcelas mensais e iguais , que será supottada pela seguinte dotação orçamentária : 

03.002.04.122.0021.2006-33903988- Publicação de Atos Oficiais do Município 
04.002.04.125.0032.2013-33903988- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

3.2.
1 

Nos preços acima estão embutidos inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e 
demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los. sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

3.3. O pagamento será efetuado até o décimo dia útiL do mês subsequente ao vencido. a contar da 
entrega da nota fi sca l junto ao setor de licitações e contratos da Administração MunicipaL 
obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 

I 

instituição financeira a ser determinada pela Administração, ou diretamente na tesouraria do 
Governo MunicipaL 

3.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas 
na fase de habilitação, comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de 
Garanti'} . por Tempo de Serviço (FGTS), a CONTRATADA deverá providenciar a imediata 
atual ização das mesmas. após requerido pela Contratante, que poderá fazer as atual izações on- line 
de ofício. 

I 
3.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.4, implicará na 
suspensão do(s) pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da 
CONTRATADA. 

3.6 - Os preços constantes do contrato não serão reajustados, salvo de alteração nas condições 
desta.

1
(Lei 8.880, de 27/05/94 em especial os atts. 11, 12, 13 e 14 e Lei no 9.196, de 29/06/95). 

3. 7 - Durante a vigência do contrato não haverá reajuste de preços, devendo ser reajustado após 
12 (doze) meses, com base no índice econômico IPCA dos últimos 12 (doze) meses. caso 
prorrogado, bem como podendo ser aditivado, nos limites legais, mediante justificada necessidade. 
(art.65., 11 , § 5° da 8.666). 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

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

l 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

3.8 1- P~derào as partes reve_r as condições das propostas. no que se refere ao equilíbrio econômico
financ~Iro dos preços registrados, em face de superveniência de norma federal. estadual ou 
municipal apl icáyel á espécie. (art. 65, JI, ·'d'. da 8.666). 

I I 
Cláusula QJarta: DAS PENALIDADES 

4.1'. No caso, de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial. a 
Admipistração, após contraditório e ampla defesa reserva-se o direito de aplicar multa de 2% (dois 
por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato. além das demais sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e m1. 7° da Lei Federal n. 0 10.520/2002 quais 
seJa~11: 

4.1.1. advertência; 

4.1.2. multa de 2% do valor total do contrato pela rescisão Lmilateral ; 

4.1.3. suspensão temporária de ·participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
dethminantes da punição; 

I 

4.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que apl icou a penalidade que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resu ltante e depois de decorridos o prazo da 
sanção apl icada com base no inciso anterior. 

~láusu la 1 Quinta:- DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada Secretaria Municipal de 
Planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, nos termos do Art. 67 da Lei n ° 8666/93. 

Cláusula Sexta: CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 j Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
tra\Jalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. nos termos 
do art. 71 da Le i Federal n. 0 8.66611993 . 

6.2. O presynte pacto é um contrato administrativo e, pm1anto, regido pela Lei Federal n. 0 

8 .666/1993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. . ' 

6.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato. 
podenpo recusá- lo caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação 
-Pregão Presencial n.0 023/2015 e do presente contrato. 

6.4 . A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cincq por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

1 
Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000. 

' Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 - Fax (044) 3527-1363 

E-mail: ~mncantu@hotmail.com ou ~mncantu@ig.co'O- ~ 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

I 
que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do § 1° do art. 65 da 
8.666/1993. 

I • 

6.5. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
am\gavelme~1te. na. e.sfera a?n:inistrativa, fica eleito o foro da Comar~a d~ ~an:p ina da L~goa/PR. 
para a ,soluçao JUdiCiaL desistmdo as partes de qualquer outro. por mats pnv tl egiado que seJa. 

6.6. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato. no todo ou em parte, sem 
expressa am1~ncia do CONTRATANTE. 

6.7. Q presente contrato poderá ser rescindido caso oconam quaisquer dos fatos elencados nos 
artigos 78 e s~gu i ntes da Lei 8.666/93 . 

I 
6.8. O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

6.9. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tomada expressamente em terno aditivo, que ao presente se aditará, passando dele fazer 

' parte. 

6.1 O. O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e alterações. e 
pelfs preceitos de Direito Público. aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
contratos ô as disposições de Direito Privado. 

6.11. A, prestação de serviços prevista neste contrato não acarretará a existência de qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. Art. 7 1 da Lei no 8666/93. 

6.12 .Os caos omissos à este corúrato serão dirimidos de comum acordo entre as partes. com base 
na legi sl~çào em vigor, em especial pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. para que 

se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 
I 

NOVA CANTU/PR, O 1 de outubro de 20 15. 

-----L-- .// -
---- I . c_ 

DORtL Y BENTHJEN ltt6MÉ 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

I I 

I • 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova C 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03 

MINUTA CONTRATUAL 

1 Contrato celebrado entre Município de Nova Cantu Estado do Paraná e Jornal 
Tribuna do Interior Ltda - EPP, nos termos do Pregão Presencial n° 023/2015, objetivando a 
contratação de empresa para CONTRA TO DE ÓRGÃO E IMPRENSA ESCRITA QUE 
CIRCULA NO MINIMO 5 (CINCO) DIAS SEMANAIS NO MUNICIPIO E NA REGIÃO. 
PARA PUBI:!.JCAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. O presente contrato firmado entre MUNICIPIO DE 
NOVA CANTU ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público. com sede na Rua 
Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o no 77.845.394/0001 -03, doravante denominado 
"CONTRATANTE" neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Aü1on Antônio Agnolin 
e a emptesa Jornal Tribuna do Interior Ltda - EPP, estabelecida na cidade de Campo Mourão 
Estado do Paraná, na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, n° 842, inscrita no CNPJ sob n° 
76.748.979/0001 -42, daqui a diante denominada "CONTRATADA", representa neste ato por 
Dor\ly Benthien Thomé, portador da RG n° 1.694.664-8 e do CPF n° 447.62 1.5 19-04. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da 
Lei Federal n.0 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial 
a Lei Federal n.0 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal n. 0 10.520/02 e cláusulas e condições do 
edi~al do Pregão presencial n.0 023/2015, bem como as seguintes: 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se nos termos de sua proposta 
devidaq1ente anexada a este, a fornecer ao CONTRATANTE os serv iços abaixo citados, 
consdntes do Pregão Presencial aberto pelo Edital n. o 023/2015: 
CONTRA T A'ÇÃO DE ÓRGÃO DE IMPRENSA ESCRITA QUE CIRCULA NO MÍNIMO 5 
(CINCO) DIAS SEMANAIS NO MUNICÍPIO E NA REGIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE 
A TOS OFICIAIS. 

Cláusula Segunda - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA 

2.1. O fornecimento do objeto constante da clausula anterior, deverá ser inic iado de imediato a 
partir 'da assinatura do presente contrato e terá vigência de 12 (doze) meses. podendo ser 
prorrogado nos tern1os do art. 57, da Lei no 8666/93. 

2.2l Os documentos para publicação deverão ser enviados por e-mail, fax símile ou entregues no 
órgao pe publicação. 

2.3. O Poder Executivo de Nova Cantu, Estado do Paraná, através da Unidade Administrativa 
responsável pela fi scalização e controle d.o presente instrumento. se reserva ao direito de 
inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. 

I 

2.4. O CONTRATANTE não receberá o objeto constante do presente instrumento, caso o mesmo 
estiver ep1 desacordo com a proposta de preços adjudicada e homologada, tudo em conformidade 
aos preceitos do edital de pregão presencial n. o 023/2015 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail com ou prnncantu@ig.com.br C3 
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CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

2.5 Define-se por vigência contratual o prazo de 12 (doze) meses. a contar da assinatura do 
presente instrumento, cabendo aditamento nos termos da Lei. 

Cláusula Terceira: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA 
RErOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

3.1. O ' CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto descrito na Cláusula 
Primeira a importância global de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais). em 12 (doze) 
parcelas merasais e iguais, que será suportada pela seguinte dotação orçamentária: 

03.002.04.122.0021.2006-33903988- Publicação de Atos Oficiais do Município 
04:002.04.125.0032.2013-33903988- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

I 

I 
3.2. Nos preços acima estão embutidos inspeção, impostos, taxas e emolLUnentos legais, insumos e 
demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

3.3. O •pagamento será efetuado até o décimo dia útil, do mês subsequente ao vencido. a contar da 
entrega Ida nota fiscal junto ao setor de licitações e contratos da Administração Municipal , 
obedece~1do à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 
instituição financeira a ser determinada pela Administração, ou diretamente na tesouraria do 
Governo Municipal. 

3.4. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas 
na fase de habilitação, comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a CONTRATADA deverá providenciar a imediata 
atualização das mesmas, após requerido pela Contratante, que poderá fazer as atualizações on-line 
de ofício. 

I 

3.5. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.4, impl icará na 
suspensão do(s) pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da 
CONTRATADA. 

3.6 - bs preços constantes do contrato não serão reajustados, salvo de alteração nas condições 
desta. (llei 8.880, de 27/05/94 em especial os arts. 11 , 12, 13 e 14 e Lei n° 9 .196, de 29/06/95). 

3. 7
1
- Durante a vigência do contrato não haverá reajuste de preços . devendo ser reajustado após 

12 (dQze) meses, com base no índice econômico IPCA dos últimos 12 (doze) meses, caso 
prorrogado. bem como podendo ser aditivado, nos limites legais, mediante justificada necess idade . 
(art.65, li,§ 5° da 8.666). 

I . 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 
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CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

3.8 - Pod
1
erão as partes rever as condições das propostas, no que se refere ao equil íbrio econômico

financeiro dos preços registrados, em face de superveniência de norma federaL estadual ou 
municipal aplicável á espécie. (art. 65, II, "d" da 8.666). 

Cláusula Quarta: DAS PENALIDADES 

4. 1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parciaL a 
Administração, após contraditório e ampla defesa reserva-se o direito de apl icar multa de 2% (do is 
por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato. além das demais sancões 
pr~~is~as no a1iigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e art. 7° da Lei Federal n. 0 10.520/2002 q'uais 
seJam: 

4.1 r advertência; 

4.1.2. multa de 2% do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 

4 .1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 
com 'f Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determin1:mtes da punição; 

4.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será concedida sempre que 
o cond·atado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da 
sanção apl icada com base no inciso anterior. 

Cláusula Quinta:- DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada Secretaria Municipal de 
Planejamento da ,Prefeitura Municipal de Nova Cantu, nos termos do Art. 67 da Lei n ° 8666/93 . 

Cláusula Sexta: CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trab~lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos 
do a11. 71 da Lei Federal n.0 8.666/1993. 

6.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n.0 

8.666/11993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATA DA. 

6.3. O ,CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato. 
podendo recusá-lo caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de Licitação 
-Pregão Presencial n. 0 023/2015 e do presente contrato. 

6.4. A CONTRATADA ficará obngada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atual~zado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, 

' Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 - Fax (044) 3527-1363 

E-mail: ~mncantu@hotmai l.com ou ~mncantu@ ig.com br ~ 
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CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

que poderão ultrapassar o limite indicado. nos termos do § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

6.5: 1 Parf as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa/PR, 
para a so lução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

6.6. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato. no todo ou em parte, sem 
expressa anuência do CONTRATANTE. 

6.7. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 
artigos 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

6.8.1 O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

6.9. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
vál ida, se tomada expressamente em terno aditivo, que ao presente se aditará, passando dele fazer 

parte. 

6.1 O. b presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e alterações. e 
pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 
contratos e as disposições de Direito Privado. 

6.11. A prestação de serviços prevista neste contrato não acarretará a existência de qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. Art. 71 da Lei n o 8666/93. 

6.12 .Os caos omissos à este contrato serão dirimidos de comum acordo entre as partes. com base 
na ~egislação em vigor. em especial pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento 
em 03 (~rês) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas. para que 

se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 
' 

I I 
NOVA CANTU/PR, 01 de outubro de 2015. 

~~ç • 

BORLLY BENTHTEN THOME 

CONTRATADA 

Testem~nhas: 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280- Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Canto - 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 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

. . 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 064/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 024/2015, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Publicação de Atos Oficiais do Município, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo li.citatório em epígrafe à Empresa: 

. · ÍTEM. 01 - E~p.resa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR ·- EPP, inscrita no 
CNPJ 76.748.979/0001-42, no Valor de R$-24.000,00 (Vinte e Quatro Mil 
Reais) . 

. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0302.04122.0021-2006-33.90.3988 
0402.04125.0032-20Ü~33.90.3988 

. . ' 

,. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015 . 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N: 0 77.845.394/0001.-03 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@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 Lícitatório n° 064/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 024/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 09 de 

Setembro de 2.01 5. 

É o parecer. 

·· .· S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015. 

r J 
\ -l------'(/W \__ ~l 

Dr. DIVONSIR GRt4-FF 

· OAB-PR no 4.0~8 

· \ Assessor Jurídico 



. . . 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipàl Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 064/2015. 
Processo Licitatório n°. 024/2015. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 024/2015. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 024/2015 Contrato de Empresa 
para Publicação de Atos Oficiais do Município. 

Ao analisar .. o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitaÇão. 

' ', 'i , I 
', - ·., • 

I::. 

·. Nova Cantu, 16 de Setembro de 2015. 

É o parecer, s.m.j. 

·': 

.. 
' · .. ··. ·. :\, 

. ·: .. 

Controlador Interno 

I 
Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
....,. 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 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 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 024120 15 

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 JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR- EPP, inscrito no CNPJ sob o n• 76.748.979/0001-42 conforme 
seoue· 
u)TÊ 01- ÚNICO 

ÍTEM QTDADE DESCRICÃO Preso Unitário I Total 
01 01 Und. · Publicações de Atos Oficiais: Jornal de circulação regional no mínimo OS R$ - 2.000,00 

{cinco) ·dias semanais. . 
Total RS-24.000,00 

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

· Comissão !le Licitações: 

.. 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Setembro de 2.0 15. 

PIJP'rr :; IV' ~ ~ I (?3_! 2.:.a ' ~ 
1)'~~- J"'\-~~ 

L , r JCj tl~k .~\-oU). ~~ 

Rt.:.:>i U14SAVEL __ ~ - - -
'--



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 

PREGÃO, na forma presencial n° 024/2015 

_Às 09:00 hs (nove horas) do dia 09 de Setembro de 2015, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 

. designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Empresa para Publicação de Atos Oficiais do 
Município, erri conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

" EMPRESA/CNPJ 
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TDA - EPP 
CNPJ no 76.748.979/0001-42 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa compareceram para participar do 
-· cert~me_, e, apr~sentou os envelopes de n° O 1 e 02. lniciou-se então a abertura do envelope 

contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

· LOTE 01 (Unico) -
01 ·Publicações de Atos Oficiais; Jornal de R$- 2.000,00 (Dois Mil Reais) 

circulação regional de no mínimo 05 (Cinco) dias 
semanais 

Encerrada a fase de' negociação de preços, foi declarada vencedora a proposta de JORNAL 
. TRIBUNA DÓ INTERIOR LTDA- EPP - CNPJ n° 76.748.979/0001-42, no valor total de R$ 
· - 2.000,00 (Dóis Mil Reais). Valor Global R$- 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais). 

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

O· participante renunciou expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
·com .as decisões exaradas pela Comissão, aqdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
·documento, ato_ ·ou forma de procedimento. 

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

ÍTEM 01 (Único) - no Valor Total de R$-2.000,00 (Dois Mil Reais): Valor Global R$ -
24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais). A empresa: J ORNAL TRIBUNA DO INTERIOR 

· · LTDA ""7 EPP - CNPJ no 76.748.979/0001-42. 

. . ~ ' .. 

-r. 
et// 



Prefeitura Municipal de Nova 

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

~~;/ 

Comissão/Equipe de Apoio: 

j~p 

. ·f~ 
~~ocU 

.· 

, · ·. 
·. .. . ~ .. ' 

, • ·• 

' .· 

~ . -· . ' 
. ' ~ .. 

Nova Carttu, Paraná, 09 de Setembro de 2.015 . 



TR BUNA 
Campo Mourão, 08 de Setembro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇO 

EMPRESA : JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA- EPP 
C.N.P.J. N.0

: 76.748.979/0001-42 - CICAD No 90615376-91 
ENDEREÇO: Rua Prefeito Roberto Brzezinski no 842 -Campo Mourão- Pr 

A Empresa acima citada apresenta a segu ir a sua proposta de Preços para 
PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA CANTÚ, como segue: 

Item. Q!!! Unid. Descrição 

1 12 mês Publicações dos Atos Oficiais Poder 
Executivo do Município de Nova 
Cantú, Jornal com circulação de no 
mínimo 05 (cinco) dias semanais 

Valor mensal: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 
Valor Global R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais) 
A proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias 

Marca Preço Preço 
Unitá rio R$ Total R$ 

Tribuna 2.000,00 24.000,00 
do 
Interior 

Já incluso na referida Proposta todos os custos diretos ou ind iretos tais como: despesas com 
impostos, embalagem, seguro de transporte até o destino do objeto: bem como as obrigações 
sociais, etc. 
Forma de pagamento mensal; 
Agênc ias Bancárias para depósitos: Banco do Brasil S/ A- Ag. 0406-5 C/C I 754-X ou Caixa 
Econômica Federal- Ag. 0386 operação 003- C/C 2526-1 
Colocamos a disposição de Vsa o PORTAL www.itribuna.com.br o qual é atual izado 
diáriamente proporcionando fácil acesso as consultas on-laine dos Atos Ofic iais. 

r767 48979/000l-42 

.L 

Jornal Tribuna do Interior 
Uda. - EPP 

RUA ROOEhTO SRZEZINSKI. 842 
CENTRO-CEP 87301-110 

CAN/?0 MOUR.I.O - PR 

I 

Diretora 

RG 1.694.664-8 

CPF 447.621.519-04 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone~ O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão- Pr 



' TR BUNA 
I 

ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOY A CANTU 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 

EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, incrita no CNPJ W 
76.748.979/0001-42- CICAD N° 90615376-91, estabelecida na rua Prefeito Roberto Brzezinski. 
n° 842, na cidade de Campo Mourão - Pr, DECLARA, para os devidos fins de direito, na 
qualidade de proponente do proced imento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO no 024/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 
I i citação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 
licitação. declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

L 

Jornal Tribl.ina do Interior 
Uda.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZtNSKJ, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 . 

CAMPO MOURA<>_ PR 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão- Pr, 08 de Setembro de 2015 

..J 

RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731 - Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão- Pr 



JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA -EPP 

CNPJ N° 76.748.979/0001-42 

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL e CONSOLIDAÇÃO 

DORLL Y BENTHIEN THOMÉ , brasileira, casada em regime de comunhão total de bens , 
advogada/empresária , residente e domiciliada em Campo Mourão - Pr. , à Rua Laurindo Borges. 
1035 - Centro ,CEP 87300-470 portadora da Cédula de Identidade RG n° 1.694.664-8 expedtda 
pelo 11/PR e do CPF/MF N° 447.621.519-04 e HENRIQUE THOMÉ, brasileiro, soltetro , 
empresário, nascido em 28/06/1988, residente e domiciliado em Campo Mourão - Pr. , a Rua 
Laurindo Borges 1035 - Centro I CEP 87300-470 I portador da Cédula de Identidade RG n° 
8.387.420-1 expedida pelo 11/PR expedida em 05/05/1998 e do CPF/MF n° 004.241.429-61 . 
Sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de JORNAL TRIBUNA DO 
INTERIOR LTDA-EPP, com sede e foro em Campo Mourão - Pr., à Rua- Roberto Brzezinskt, 
842- Centro CEP 87301-110, inscrita no CNPJ sob n° 76.748.979/0001 -42 com contrato social 
arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41 2 0044523.9 por despacho 
em sessão de 22 de abril de 1983 e última alteração arquivada sob n° 2011 2118909 em 02 de 
MARÇO de 2011 , R E S O L V E M por este instrumento particular CONSOLIDAR seu 
contrato primitivo, como segue :-

CLÁUSULA PRIMEIRA :- O capital social que era de R$.50.000,00 (Cinquenta mil reais) , 
passa a ser de R$. 80.000,00 ( Oitenta mil Reais) dividido em 80.000 ( Oitenta mil ) quotas no 
valor de R$. 1,00 (Um real) cada uma , sendo o aumento de R$. 30.000,00 (trinta mil Reais) 
integralizado em moeda corrente do País , neste ato. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- Em decorrência da presente alteração o capital social no valor de R$. 
80.000,00 (oitenta mil Reais) , dividido em 80.000 (Oitenta mil ) quotas no valor de R$. 1,00 (Um 
Real) cada uma, fica assim distribuído entre aos sócios: -

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL 
DORLLY BENTHIEN THOMÉ ......................................... 77.600 R$. 77.600,00 
HENRIQUE THOMÉ ................................................ ......... ..... 2.400 R~. 2.400,00 
TOTAL ................................. .... ........................................... 80.000 R$. 80.000,00 

PARAGRÁFO ÚNICO :- Nos termos do Artigo 1052 do Código Civil ( Le i n ° 10.406/2002) a 
responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas. 

CLÁUSULA TERCEIRA :-Os sócios resolvem CONSOLIDAR o contrato social , ficando com a 
seguinte redação :-

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA -EPP 
NIRE N° 41 2 0044523 9 

CNPJ N° 76.748.979/0001-42 
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

DORLL Y BENTHIEN THOMÉ , brasileira, casada em regime de comunhão total de bens , 
advogada/empresária , residente e domiciliada em Campo Mourão- Pr. , à Rua Laurindo Borges, 
1035- Centro ,CEP 87300-470 portadora da Cédula de Identidade RG n° 1.694.664-8 expedida 
pelo 11/PR e do CPF/MF N° 447.621.519-04 e HENRIQUE THOMÉ, brasileiro, solteiro, 
empresário, nascido em 28/06/1988, residente e domiciliado em Campo Mourão -Pr. , a Rua 
Laurindo Borges 1035 - Centro ' CEP 87300-470 I portador da Cédula de Identidade RG n° 
8.387.420-1 expedida pelo 11/PR expedida em 05/05/1998 e do CPF/MF n° 004.241.429-61 , 
Sócios componentes da firma que gira sob o nome empresarial de JORNAL TRIBUNA DO 
INTERIOR LTDA-EPP, com sede e foro em Campo Mourão - Pr., à Rua - Roberto Brzezinski 
842- Centro CEP 87301-110, inscrita no CNPJ sob n° 76.748.979/0001 -42 com contrato 
social arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41 2 0044523.9 em data 
,J" .,,.., ....,_ .... t.-.. ... a ...,_ -1 ()Q'l 



JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA - EPP 

CNPJ N° 76.748.979/0001-42 

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL e CONSOLIDAÇÃO FLS 02 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- :-A sociedade girará sob o nome empresarial de JORNAL TRIBUNA 
DO INTERIOR L TOA - EPP e terá sede e domicilio na -RUA - ROBERTO BRZEZINSKI N o 

842 - CENTRO - CEP 87301-110 EM CAMPO MOURÃO - PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Objeto Social será EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE 
JORNAIS (5822-1/00) E SERVIÇOS MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE ENCARTES EM 
JORNAIS (8299-7/99) 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de abril de 1983 e seu 
PRAZO DE DURAÇÃO é INDETERMINADO. 

CLÁUSULA QUARTA :- O capital social de R$.80.000,00 (Oitenta mil reais) dividido em 
80.000 (Oitenta mil ) quotas no valor nominal de R$. 1 ,00 (Um Real) cada uma, totalmente 
integralizado , fica assim distribuído entre aos sócios: -

SÓCIOS QUOTAS CAPITAL 
DORLLY BENTHIEN THOMÉ ........ ................................. 77.600 R$. 77.600,00 
HENRIQUE THOMÉ ......... .... ...... · ........ ......................... ......... . 2.400 R~. 2.400,00 
TOTAL ..... ......................................................................... 80.000 R$. 80.000,00 

PARAGRÁFO ÚNICO :- Nos termos do Artigo 1052 do Código Civi l (Lei no 10.406/2002) a 
responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas. 

CLÁUSULA QUINTA :- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA :- A administração da sociedade caberá a Sra. DORLLY BENTHIEN 
THOME ,com poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresanal 
(individualmente ou conjuntamente) , vedado, no entanto , em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização ou outro sócio.A administradora 
esta dispensada da prestação de caução. 

CLÁUSULA SETIMA:- Pelo exercício da administração , os sócios terão direito a uma retirada 
mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum 
acordo. 

CLÁUSULA OITAVA:- Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a 
forma estabelecida no inciso 3° do Art. 1.072 do Código Civil (Lei n o 1 0.406/2002). 

CLÁUSULA NONA:- O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econõmico , e será efetuada a 
apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis. 

PARAGRÁFO ÚNICO:- Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados 
pelos sócios na proporção de sua participação no capital social 

\\ 



JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA -EPP 

CNPJ N° 76.748.979/0001-42 

NONA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL e CONSOLIDAÇÃO 
FLS 03 

CLÁUSULA DÉCIMA:- Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base em balanço geral levantado especificamente para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA:- Serão regidas pelas disposições do Código Civil ( Le1 no 
1 0.406/2002) , aplicáveis a matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a 
liquidação da sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Código Civil (lei n ° 1 0.406/2002) e de outros dispositivos legais 
aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA:- A sócia DORLL Y BENTHIEN THOMÉ 1 já qualificada , 
declara , sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, 
nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses 
mencionadas no Art. 1.011, inciso 1° , do Código Civil (Lei 1 0.406/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA:- A sociedade se manterá UNIPESSOAL por 180 (Cento e 
Oitenta) dias , de acordo com Item IV do Art. 1.0331 inciso 1 do Código Civil Brasi leiro (Lei 
10.406 de 1 0/01//2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA- QUINTA:- Fica eleito o foro de Campo Mourão - Pr. para o exercício e 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e datam o presente instrumento em quatro 
vias de igual teor e forma , que serão assinadas pelos sócios na presença de duas 
testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

TESTEMUNHAS:-

-~Ji~~~~~~~~!~f~~-------------
NATHACHA BUENO 
RG N° 1 0.215.438-0/PR 

\~!':E~~~~~~-~-: _________ _ 
RG N° 5.709.713-2/PR 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
CERTI~ICO O REGISTRO EM: 29 /1 0/201 3 

• SOBNUMER0: 2 0 1 36254 1 36 ~ 
Protocolo: 13/625413-6, DE 28/10/20~ ~ . 

Empresa: 41 2 004 4523 9 _ • • 
JORNAl. TRIBUNA DO INTERIOR LTDA !:PP • 

SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

__ ___::~-~~~~~::::~:. ______ _ 

HENRI UE lHOME 
v 

J..~ 
Jane I vete Cardoso 

g~ .. ., o~ .,.,.. --



' ' R BUNA 

DECLARAÇÃO 

A empresa JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, CNPJ n° 
76.748.979/0001-42, CICAD N° 90615376-91, estabelecida na Rua Prefeito Roberto 
Brzezinski n° 842, na Cidade de Campo Mourão - Pr, por seu representante legal, 
DECLARA , expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 
A empresa está incluída na categoria de MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE - EPP, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, estando portanto. capacitada para auferir do tratamento diferenciado e favo recido por 
ela estabelecido. 

Campo Mourão - Pr, 08 de Setembro de 20 15 

c:=--=c.---=-----+-' 1 CsL ~ 

r767 48979/0001-421 

Jornal- .• ,una do Interior 
Uda. - EPP 

RUA F.~>SERTO BRZEZtNSKI, 842 
CEN1"RO- CEP 87301-110 

I_ CAMPO MOURÃO- PR ...J 

DORLLY BENTIDEN THOME 
Diretora 

RG 1.694.664-8 
CPF N° 447.621.519-04 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731 - Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão- Pr 



JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TDA-EPP 
CNPJ/MF 76.748.979/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.15376-91 

RUA ROBERTO BRZEZINSKI,842 - CENTRO - FONE (44) 3523-1731 
CEP 87301 -110 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 

DE C LA RAÇÃO 

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP, inscrito no CNPJ/MF sob n° 
76.748.979/000142, com sede à Rua Roberto Brzezinski, 842, em Campo Mourão 
por intermédio do seu contador, para os fins de Licitação, DECLARA, 
expressamente, -sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 
1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno 
porte, nos termos do art. 3°, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e 
favorecido por ela estabelecido. 
2. Que a empresa JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP., ou seus 
representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3°, § 4° , da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

i ~~~·--------~ 

I L~~~~KW ~Àl~t~AA 
I 1. SERVICO NOTARIAL OE CAMPO "'Mii~J'"ll<'!l,, 
I RUA SAO PAULO, 1255, 
I FONE/Ft~X (0XX44) 3523-
1-------------------·---·----·---·-------··-· 
IRECONHECO e dou fe a(s} firaa(s) de: 
H5j2JIFjn1J-OORLLY BENTHIEN THOHE ........ 1 
1[5jziDEC~J-ALEXANORE R PINELI •••••••••• I 
IPor SEHELHANCA I 
I I 
IE11 teste•unho, _ da verdade. I 
ICa.~o Haura - , 2 de Marco de 2014 I 
I . 
I 
I l1 RI S. HE 
I AUXILIAR JIJRMIENTAOA 
IFUNARPEH - SELO DIGITAL 
IHI:YnBv6 • '3t4Ta • 9Z!Ii:f - 9FWCb •. ZBO I 
ICoosulte eii: WW\4. furm-r·en.c011.br I 
1----------------------------------------1 
ICerti fico ·=IUe o F-r!ii"r.te recot1hitcíil ~fito I 
lfo! retto F·or setteltnn-;:a nos ten10s 1 
!do item 11.6.3.4 do C.N. I 

RG/CI. 1.694.664-8 SSPPR 
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. · 

Nome Empresarial 
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
Empresas- NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 
41 2 0044523-9 76.748.979/0001 -42 22/04/1983 22/04/1983 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA ROBERTQ BRZEZINSKI, 842, CENTRO, CAMPO MOURÃO, PR, 87.301-110 

Atividade(s) Éconômica(s) 
5811-5/00 EDIÇÃO DE LIVROS 

5812-3/00 EDIÇÃO DE JORNAIS 

5813-1/00 EDIÇÃO DE REVISTAS 

1822-9/00 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS 

Capital : R$ 80.000,00 Microempresa ou . Prazo de Duração 
(OITENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

' (Lei n° 123/2006) 
.. Indeterm inado 

Capital Integralizado: R$ 80.000,00 - Empresa de pequeno porte 
(OITENTA MIL REAIS) ~ 

n ,. 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital IR$) Espécie de Sócio 

HENRIQUE THOME 
004.241.429-61 

OORLL Y BENTHIEN THOME 
447.621.519-04 

Último Arquivamento 

Data: 08/06/2015 

Ato: BALANCO 

Evento (s): 

151494997-3 

11111 1111111~111111 11111 11111 111111111111 

2.400,00 SOCIO 
o 

77.600,00 SOCIO 

Número: 20153912987 

CAMPO MOURÃO - PR, 27 de julho de 2015 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

~ 
Jane Ivete Cardoso 

RG: 1.857.527-PR 

,, 

Término do 
Administrador Mandato 

xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



TR BUNA 
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA ----- -----

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

PROPONENTE: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA- EPP 
CNPJ: 76.748.979/0001-42 CICAD 90615376-91 
ENDEREÇO: Rua Prefeito Roberto Brzezinski n° 842- Campo Mourão- Pr 

OBJETO: Publicações de Atos Oficiais; Jornal de Circulação de no mínimo 05 
(cinco) dias semanais 

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

Campo Mourão - Pr, 20 de Agôsto de 2015. 

r76748979/0001-42-, 

L 

Jornal Trib•..:na do Interior 
Ltda.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOUAAO - PR 

DORLL Y BENTHIEN THOME 
Diretora 

RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421 -

CEP 87.301-110 - Campo Mourão - Pr 



PREGÃO PRESENCIAL 064/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP e com sede na Rua 
Prefe ito Roberto Brzezinski n° 842 - na cidade de Campo Mourão - Pr inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 76.748.979/0001-42 - CICAD No 90615376-91, Em atendimento ao exposto na 
DESCRIÇÃO- Jornal de Circulação Regional de no mínimo OS (Cinco) dias semanais, 
do Edital de Pregão em ep ígrafe, DECLARA que o JORNAL TRIDUNA DO INTERIOR, 
c ircu la 5 (CINCO) DIAS POR SEMANA, ou seja de Terça a Sábado, em Edição Fim de 
Semana "Sábado a Segunda Feira", conforme Edições em anexo 

Sendo só para o momento, assino a presente, 

Campo Mourão - Pr, 08 de Setembro de 201 5 

<:::Ji~ 
r76748979/0001-42 

Diretora 
RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519-04 

L. 

I 
Jornal Tribuna ào :nterior 

ltL::: - EPP 

RUA R03ERTO BRZS!iNSKI, B42 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO - PR 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731 - Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110 - Campo Mourão - Pr 



20/07/2015 • 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

~#Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

76.748.979/0001-42 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

TRIBUNA DO INTERIOR 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICAPRINCIPAL 

58.22-1-01 -Edição integrada à impressão de jornais diários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

22/04/1983 

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO NÚMERO 

842 
COMPLEMENTO 

R ROBERTO BRZEZINSKI 

CEP I 

87.301-110 
BAIRROIOISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

escritoriolider@onda.com.br 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO D E SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -· 

MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

TELEFONE 

(044) 5251-100 

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

Emitido no dia 20/07/2015 às 15:38:14 (data e hora de Brasília). 

·Consulta QSA I Capital Social 

UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

****"*** 

Página: 1/1 

Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 20/07/2015 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90615376-91 

Inscrição CNPJ 

76.748.979/0001-42 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA 

Título do Estabelecimento JORNAL TRIBUNA 

Início das Atividades 

12/2012 

Endereço do Estabelecimento RUA PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI, 842 - CENTRO- CEP 87301 -110 

Município de Instalação CAMPO MOURAO - PR, DESDE 1212012 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

S
. _ A I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL, 
ltuaçao tua DESDE 1212012 

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDAD E EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 5812-3101 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econômica(s) 5811 -5100 - EDICAO DE LIVROS 

Secundária(s) do Estabelecimento 5813-1100 - EDICAO DE REVISTAS 

Tipo 

CPF 
I 
CPF 

Quadro Societário 

Inscrição Nome Completo I Nome Empresarial 

004.241.429-61 HENRIQUE THOME 

447.621 .519-04 DORLLY BENTHIEN THOME 

Este CICAD tem validade até OB/1 0/2015. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Qualificação 

SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 90615376-91 

Emitido Eletronicamente via Internet 
08/09/2015 9:16:32 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



... _:/, . 

PARANÁ 
()'~o_·· ;,.: ; . .;,_ ;..; ~ .•.: 

Sttltl.lh.&ll• .,.UflltJ~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013415090-08 

Certidão fornecida para o CN P J/MF: 76.7 48.979/0001-42 
Nome: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR 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 não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

I 

Pagma 1 de 1 

Válida até 10/11/2015- Fornecimento Gratuito 

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



17/08/2015 

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

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

Nome: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA- EPP 
CNPJ: 76.748.979/0001-42 

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas fil iais , refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

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

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

I 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 10:47:12 do dia 17/08/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 13/02/2016. 
Código de controle da certidão: 7580.D642.9A52.45BE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 76.748.979/0001-42 

Código: 26018 

Contribuinte: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA - EPP 

Endereço: RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 842 

Bairro: CENTRO 

Cidade
1
: CAMPO MOURAO 

Estado: 

CEP: 

PR 
87301110 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 13239 I 2015 

Ge: rtific o para <:•S cit-vick•s fihs qur:: INEXISTEM DÉBITOS referentês a T ril:outc•s l .. lunl( lf.•aLs 
inscritos c•u na c• em =:. l·,rida .Ati·ia em nome do contribuinte acima citado at~ a prese:nte data 

::;:_ese,-· ... a-se c' cllreitc• da :: azenda l.lunic i pai cobrar cli·iidas po:,stenoiTnente apuradas rnesrno a~ 
referentes a perlod•:.s compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A. a.:eita,~ao da presente certidão está condicionada a ·.;erifica•;âo ele sua ·. alidadc:: na internet m 
e:ndere·~ c• ·.-..··:· ... :·: campol-nourao pr gov· br ( Se1viç os -C)nline ·: 

Obse1- ,:a cão =:sta certidão e \'a lida somente para c• c ontritll_linte a•:1rna 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 24/08/2015 às 08:42.:55 



31/0812015 hrlps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5162177&VARPessoa=51 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7674897910001-42 

Razão Social: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA ME 

Nome Fantasia:TRIBUNA DO INTERIOR 
Endereço: RUA ROBERTO BRZEZINSKI 130 I CENTRO I CAMPO MOURAO I 

PR I 87301-110 

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

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

Validade: 23/08/2015 a 21/09/2015 

Certificação Número: 2015082301141760426696 

Informação obtida em 31/08/2015, às 15:22:55. 

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP (MATRI Z E FILIAIS) 
1CNPJ : 76 .748.9 79/0001 -42 
Certidão n o : 1 09967739/2015 
Expedi ção : 03/07/2015, às 10 : 51 :4 6 
Validade: 29/12/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JORNAL TRIBUNA DO INTERI OR LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS ), i nscrito(a) no CNPJ sob o no 76.748.979 /000 1-42, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Ce rtidão emi tida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do 
Tr abal ho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso lução Administrativa n o 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 2 4 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
'ant er iores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne t (ht tp: I /www . tst . jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

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



TR BUNA . 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO No 024/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A Empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ No 76.748.979/0001-42 - CICAD No 90615376-91, 
estabelecida na Rua Prefeito Roberto Brzez\inski, n° 842, na cidade de 
CAMPO MOURÃO - PR, DECLARA, para os devidos fms de direito, 
na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
- PREGÃO n° 024/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão da verdade, 
firmamos a presente. 

Campo Mourão - Pr, 08 de Setembnro de 2015 

r. 
76748979/0001-42-, 

Jornal Tribuna do Interior 
ltda.- EPP 

RUA ROCERTO BRZEZINSI<J 842 
CENffiQ - CEP87301-11Ó 

CAMPo MOUAAo- PR 
.J 

c~ D~ BE~~IDEN THOMÉ 
Diretora 

RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O{**) 44 3523-1731- Fax: O{**) 44 525-1421 -
CEP 87.301-110 - Campo Mourão - Pr 



TR BUNA . 

ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 06420 I 5 
EDITAL DE PREGÃO No 024/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 
N° 76.748.979/0001-42 - CICAD N° 90615376-91, estabelec ida na ru a Prefeito 
Roberto Brzezinski n° 842, na c idade de Campo Mourão - Pr, DECLARA, para os 
devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Iicitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 024/20 I 5 instaurado pelo Município de Nova Can tu. 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. 

r767 48979/0001-421 
Jornal Tribuna do Interior 

ltda.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZINSKi, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO- PR 

Campo Mourão - Prt, 08 de Setembro de 2015 

~ -/~ 
DORLLY BEN~~~ 

Diretora 
RG 1.694.664-8 

CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731 - Fax: O{**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110 - Campo Mourão - Pr 



TR BUNA 
ANEXO IV 

PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COM ISSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/20 15 
EDITAL DE PREGÃO No 024/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
76.748.979/0001-42 - CICAD N° 90615376-91, estabelçecida na rua Prefeito Roberto 
Brezezinski n° 842, na c idade de Campo Mourão - Pr, DECLARA, para os devidos fins de 
dire ito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO 
n° 024/20 15 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em traba lho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na cond ição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, 
em observânc ia 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 

Jornal Tribuna do Interior 
Ltda.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

L CAMPO MOUR.I.O- PR 

Campo Mourão- Pr, 08 de Setembro de 2015 

Diretora 
RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421 -
CEP 87.301-110 - Campo Mourão- Pr 



TR BUNA 
ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 064/2015 EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. ANTÔNIO GUSSÃO portador da Cédula de 
identidade sob n°. 597.353-8 e CPF/ MF n° .041.611.309-53 a participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade PREGÃO PRESENCIAL, instaurado por 
este Departamento de Compras. Na qualidade de representante legal da empresa: 
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP _ outorgase ao acima 
credenciado , dentre o utros poderes, o de renunciar ao d ireito de interposição de 
recu rso, acompanhar a sessão de recebimento e abertura da documentação de 
habilitação e proposta de preços, assinar atas e demais docum entos e amplo poderes 
para efetuar LANCES VERBAIS, a que se referir a licitação em epígrafe. 

::1 
r76748979/0001-42 

.Jornal Tribuna c~ ··,terior 
LWé\. - El::p 

RUA ROBERTO SRLi:ZINSKI, 842 
CENTRO_ CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO- PR 

Diretora 
RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão - Pr 
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REPUBUC.C. FEDERATIVA DO BRASIL ~ • 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
,NSTITUTI') DE IDENTIFICAÇÃO 00 PARANA 

RG: 1.694.664-8 

---- - ~ --L . 
-~ 

ssa -r,:;.:.oc- • ..J>~ 

. • :::ARTEIRA DE !OPJ"" DA 

... ; . 

REGISlRO CEAAL 1.694.664-8 

l'oOME. DORLL Y BENTHIEN THOME 

PCRTHA BENTHIEN 

NAl\JRALIDADE· CURme.c.,pq DATA OE NASCIMENTO: 1M)411958 

DOC. ORIGEM COMARCA=CURffiBAIP". TABOÃO 

C CAS=528. LNR0=596, FOLHA=SSO 



PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE(S): JORNAL TRIBUNA DO 
INTERIOR L TOA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita regularmente 
no CNPJ (MF) 76.748.979/0001 -42, com sede na Rua Roberto Brzezinski 842 
centro, Campo Mourão - P,R. neste ato representado pela administr~dor~ 
DORLL Y BENTHIEN THOME, brasileira, casada, empresária, portadora da CI 
RG 1.694.664-8 e inscrita no CPF (MF) 447.621.519-04, residente e 
domiciliada na Rua Laurindo Borges, 1035, centro, Campo Mourão- PR. 

OUTORGADO: ANTONIO GUSSÃO, brasileiro, 
casado, portador da Cl RG 597.353-8 e inscrito no CPF (MF) 041.611.309-53, 
residente e domiciliado na Rua Prof. Ethanil Bento de Assis, 28a, Campo 
Mourão- Pr. 

PODERES OUTORGADOS: Poderes especiais, 
confessar, reconhecer a procedência do pedido, acordar, transigir, desistir, dar 
lances, discordar, declarar, apresentar recurso, renunciar, firmar 
compromissos, receber, assinando os necessários recibos e dando quitações; 
poderes necessários para formulação de propostas, ofertas e lances de preços, 
e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, em nome da 
representada, prestar declarações, inclusive de pobreza, representar a (o) 
outorgante(s) junto a Cartórios, secretarias, de~egacias, repartições públicas ou 
autárquicas, entidades: Federais, _Estaduais, Municipais, requerendo o que 
preciso for, praticando todos os poderes, e os demais atos de seu Mister, 
necessários a mais ampla defesa dos direitos e interesses do (s) outorgante(s) 
que tudo dará (ão) por bom firme e valioso, podendo, ainda, substabelecer, no 
todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. 

Campo Mourão, 02 de Novembro de 2013. 

DORLLY BENTHIEN THOME . 
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O Valdemar Danie/li- a . , a a niel/i dos Suntos 
O Larisso Trevisan O Hugo Alexandre Daniel/i 
O Bruno LeonardCl Daniel/i r::J josiane Trevisan Palma 
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I l ll' TR BUNA 
ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LJCIT A TÓRIO No 0642015 
EDITAL DE PREGÃO No 024/20i5 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA- EPP, inscrita no CNPJ 
N° 76.748.979/0001-42 - CICAD N° 90615376-91, estabelecida na rua Prefeito 
Roberto Brzezinski n° 842, na cidade de Campo Mourão - Pr, DECLARA, para os 
devidos fins de direito, na qualidade de proponente do proced imento licitatório, sob a 
modalidade - PREGÃO n° 024/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 
nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciado. Por ser expressão da verdade. firmamos a 
presente. 

Campo Mourão- Prt, 08 de Setembro de 2015 

~BE~~~ 
Diretora r767 48979/0001-42, 

L 

Jornal Tribuna do Interior 
Ltda.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO- PR ...J 

RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão - Pr 



TR BUNA 
ANEXO V 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 024/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP, incrita no CNPJ N° 
76.748.979/0001-42- CICAD N° 90615376-91, estabelecida na rua Prefeito Roberto Brzezinski, 
n° 842, na cidade de Campo Mourão - Pr, DECLARA, para os devidos fins de direito, na 
qua lidade de proponente do procedimento lic itatório, sob a modal idade - PREGÃO no 024/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 
licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 
licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão- Pr, 08 de Setembro de 2015 

r. -
76748979/0001 -42 

-

Jornal Tribuna do lnteri~ 
ltda.- EPP 

RUA ROSERTO BRZEZINSKI, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO- PR 

Diretora 
RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110- Campo Mourão- Pr 



'' TR BUNA 
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

PROPONENTE: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR L TOA- EPP 
CNPJ: 76.748.979/0001-42 CICAD 90615376-91 
ENDEREÇO: Rua Prefeito Roberto Brzezinski n° 842 - Campo Mourão- Pr 

OBJETO: Publicações de Atos Oficiais; Jornal de Circulação de no mínimo 05 
(cinco) dias semanais 

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

Campo Mourão - Pr, 20 de Agôsto de 2015. 

r76748979/0001-42., c::=c: __ --r-, d:P ~ 

L 

Jornal Tribuna do Interior 
U.da.- EPP 

RUA ROBERTO BRZEZtNSKI, 842 
CENTRO- CEP 87301-110 

CAMPO MOURÃO- PR ..J 

DORLL Y BENTHIEN THOME 
Diretora 

RG 1.694.664-8 
CPF 447.621.519 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731 - Fax: O(**) 44 525-1421 -

CEP 87.301-110- Campo Mourão - Pr 



L 

TR BUNA 
PREGÃO PRESENCIAL 064/2015 

DECLARAÇÃO 

A empresa: JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - EPP e com sede na Rua 
Prefeito Roberto Brzezinski no 842- na cidade de Campo Mourão- Pr inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 76.748.979/0001-42 - CICAD N° 90615376-91, Em atend imento ao exposto na 
DESCRIÇÃO - Jornal de Circulação Regional de no mínimo 05 (Cinco) dias semanais, 
do Edital de Pregão em epígrafe, DECLARA que o JORJ~AL TRIBUNA DO INTERIOR, 
circu la 5 (CINCO) DIAS POR SEMANA, ou seja de Terça a Sábado, em Edição Fim de 
Semana ·'Sábado a Segunda Feira'", conforme Edições em anexo 

Sendo só para o momento, ass ino a presente, 

Campo Mourão- Pr, 08 de Setembro de 2015 

~~. 
DORLLY BENTHIEN THOME 

Diretora 
RG 1.694.664-8 

- 2 
CPF 447.621.519-04 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842 - Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
CEP 87.301-110 - Campo Mourão - Pr 
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ISSN 1677-7069 

Aulorizaç3o: Sarlene Pereira Ferreira Svurtz - Prefeita Municipal . 
lnformoções Sohre Ediul: A Integra deste Ediul e seus 3nexos es
~o di~ponivcis para consulta no DcpiU'tamc:nto · de LicitaçÕC's do 
Município, i p~ir de 21 de agosto de 2015 no horirio nonn:al de: 
expediente, ou ::llm'-:~5 do cm1HI.Iicit:l.ç3o@l s. pr.gov.b~. 

lar:>njeims do Sui-PR. 20 de ogosto de 2015. 
GILSON FERREIRA CELLA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO N' 5312015 

O Pregoeiro c Equipe de Apoio da Prefeitura Munic1pal de 
Matlet, designados pela Portaria n• 0021201 S de 23 de janctro de 
2015, publicado no Org~o Ofici:!.l de lmprcnso do Municlpio, c com 
a devido autori7..3ç5o cxrcdida pelo Senhor Ro&crio da Silva Almeida. 
Prefeito ~unicip3.l, de confonnidadc com as Leis 10.520102, &.666193 

~atida;d:1~R~~ÂÓ0'E~e~&~t~Úc·Jt;/2ÓC:~ii~~mli~t01;;:ui~~~s ~~: 
rOJcterlsticas: 

OBJETO: Aquisiç~o de uma colhedoD de rorr:agens nova. e 
uma carrct:l a~::rlcol a metálica basculante nova., em atendimento ao 
Contraio n' 1007506-7612013 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 09:30 horus do 
di o 04/09120 I 5. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04/09/2015 das 10:00 
as 11:00 horas._ -

PREGAO: Oia-04/09/2015 a partir das 11 :00 horas. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estaró disponlvel no sile 

www.bll.org.br a portir do d>to de 21/0812015. 
INFORMAÇÕES: (42) 3542-1204. 

MOJIIet.PR. 20 de agosto de 1015. 
PAULO SERGIO KURZYDLOWSKJ 

.Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

· . AVIsos o~ LICITAÇÃo . 
PREGÃO PRESENCIAL N' 2212015 

Processo Liciwtódo n• 061/2015 
OBJETO: AquiSição de itens Progr.una VIGIASUS 
ABERTURA: À partir dos 10:00 llor.u do DIA 08 de Selembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Munic1p~l. em Nova Cantu. 
Parami. A Pasta com 'inteiro teor do EditAl, anexos e infonnaçõcs 
poder.\o ser sohcitodos na .PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junto a Oivis~o de Lich:1çâo, no honitio d3s 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 16:00 Hs. Telefone/Fa.x: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmncantu@ic.eom.br 

PREGÃO PRESENCIAL N' 2312015 

Processo l iciutório n• 06312015 . 
OBJETO: Aquisiç!!io PcrgoladO c Bancos em Madeirus, Lago Mu· 
nicipa.l. · · · 
ABERTURA: Á p011ir das li :00 Hor.u do DIA 08 de S«embro de 
2.015, na s:1la de reuniões do Paço . Munieipal, em Nova Cantu. 
Paraná. A P:1sta com inteiro teor do Edital, anexos e infomHt.ções 
poderJo ser solieiudos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto a Divis3o de LICII.aÇâO, no hor.\no d:lS 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 ils 16:00 Hs. Telefone!Fox: (44) 
35271363- 35~7· 1281- pmnean<u@i&com br. 

PREGÃO PRESENCIAL :"0' W20 15 

Processo Licit.\tório n• 0641201 S 
OBJETO: Contração de Empresa pm Publicaç~o de Atos Oficiais do 
Municlpio de Nova Cantu. 
AJJER:rURA: À partir das 09:00 11om do DIA 09 de Setembro de 
2.015, na sala de .reuniões do Paço Municipal, em Nova Ca.ntu, 
Poro.ná. A Pasto com inteiro teor do Ediw.l, õlncxos e informações 
pod<r~o ser solicitodos "" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CAN11J • PARANÁ, junto a Divi~o do Licit:.ç3o, no horãrio cbs 
9:00 os 11:00 Hs e dos 14:00· As 17:00 Hs. Telefone/Jo'a.x: (44) 
3527 1363 • 3527·1281 - pmneanlo@is.com.br. 

Nova Cantu·PR. 19 de Agosto de 2.015 
·AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

LE~;:I~O P~~t.'gt~~~/l015 
Processo Administt:ltivo N•.4037/2014 

O Municíp io de Palmeira toma pUblico que fará realizar. às 
09hlSmin. do di:t ll de settmbro de 2015, no pãtio da Sec:reliria 
Municipal de Obr.I.S e lnfro~estrulura., sito à Rum Queru}'lina Marcondes 
de S~ sJn• • em Palmeira. Paraná. LEILÃO PUBLICO, tipo maior 
lance, na sc.suintc especifica~: . 

. \)bJcto: Venda de V~ICULOS INSERVJVEIS E MAQUI
NAS pc:nc:ncentc:S ao MVNlCIPIO DE PALMEIRA. auton7.Jldos paro 
vcnd<1 alr.lvés da LCi Municipal n• 3.900"dc 25 de junho de 2015. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

Os inlen:ssucJos poderlo obter o edita! na Integra atruvés do 
endereço elctr6nico www.palmciru.pr.gov.br ou junco~ Prtftituta Mu. 
nteipal de Palmeira, n:as hor.u nonnais de expediente, no Dcpar
uuncnto de Ltcltaçõcs, Contratos c Património. Informações :&dicio· 
n:11s, dUvidas ou pedidos de csci:U"ecimc=ntos podcnlo ser sol ic1\.ados 
atr.1vés do fone: 42-3909·5014 ou pelo c-matl: pregocs@palnu:ira pr. 
gov.br 

Em 20 de agosto de 2015 
NILTON ANTONIO WENDLER 

Letloe1ro Adn1mistrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

PRESJ5~L~R'6:~~~~~~?312015 
Registro de: Preços N• 01812015 

A Prefeitura do Município de PJranasui-Pr. :ur;1vês de sua 
PreGoeiro Ofic:cal, dcsi&n:td3 pelo decreto n• 2.35612015. comunic:~. 3 
todos os interessados que a inc lus~o de itens: hem 20.7 • do Edital, 
Item 3.6 - Anexo 11 Minuta da AUI de. Rc;istro de Preços c Item 3.3.3 
- d:1 cl3usul;t terceira da minuta do contr.~to administr.uivo Anexo 111. 
O Ediwl Retificado encontra-se disponlvcl nos seguintes endereços: 
WW\'-' paranagua..pr.gov.hr c: www.liclt;u:ocs~ c:om.br. Sendo mim fi. 
ca pronogilda a do2t<1 de 01bcrtur.~ par;1 o dia 04 de: setembro de 2015 
ãs 14.00 hor.a.s. Outros c:sclarec:imcntos podcr3.o ser fornecidos pela 
Pregoeira.. Ruo Júlia da CosUl., 322, Centro. no hor.lrio dn.s 08:00 às 
11:00 c das 13:00 i>s 18:00h ou pelo telefone n' (41) 3420-2960. 

PJronuguj-PR. 21 de tiG,Osto de 2015. 
SILVANA DE MORAIS 

Pre~oeir.~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 

A\.ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 14/2015 

RETIFICADO 

Contrtltõ~çolo de Cmpresa de Consuhorio Para Cxecuç:lo de Proj4::tO de 
Trabalho Técnico Soei~ Junlo A 269 Famill:u Bcnctieiadi&S Pelo 
Programo Fcdcr.ll Minh3 Cu:~ Minh:l Vida • ConJunto Residencial 
Fronc1sco luis de Assis. Conltilto N• 0389.760· 16- Caixa Econ6miea 
Fcder.J.I. 

O MUNICiPIO DE Pi\RANAVAi. Esl>do do Pmná. através 
do Procurodor..Cc:r-~1 do Munieipio. Sr. ANTONIO \IOMERO MA· 
DRUGA CIJAVES, no uso das otribuiçõ..:s d~.:lc.g:~.d:u: t&tí.lvés do De.· 
ereto Municipal n• IS 316120 14. 1orn.J pUblico que for.i n:allzar às 
14.00 horus do dia li de Setembro de 2015, na sala dil Om:toriil de 
Compra.s. sito à Rua. Getúlio Vargas. 900. LICITAÇÃO na moda
lidade de TOMADA DE PREÇOS. do tipo Menor Preço. sob o 
regime de cmprt!:itad3 por preço glob3l, a preços fixos c sem reajuste, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CON~ULTORIA PARA 
EXECUÇÃO DE PRQJETO DE TRADALIIO Tl!CNICO SOCIAL 
JUNTO i\ 269 FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA 
FEDERAL MINIIA CASA MINIIA VIDA • CONJUNTO RESI· 
DENCIAL FRANCISCO LUIS DE ASSIS. ou-ovés do S<erctom Mu· 
nic ip;ll de Oc.senvOlvimcnto Urb:lno, conforme Projeto de TraOOiho 
Técnico Soci:~l aprovado junto a Catxa Econômica Fedem! • CON· 
TRATO N~ 0389,760·16. com pruzo de execução de 06 {seis} meses 
c v~lor mÓJumo de 19S.86S,OO (cento c noventa c cinco mil OI
tocentos c sessenta e cinco reais). com recursos advindos da Doução 
Orçontcntina: 08.002.16.482.0019.2.102.33.90.35.01.01 • 1215. A 
documenl:lç!lo completa. do ediul correspondente poderá ser ~dquirida 
junto á sede da Prdc&tunt. Municip;ll , ""' s.:~l3 da Dlfctoria de Com· 
pras • .sito a Ru3 GetUI1o Varga.s. 900. Centro, em horjrio normal de 
expediente, mediante JX~gJmenlo da taxa de aquisiçUo no valor de RS 
20,00 (vinte reais). As cmprcw situ~ fo~ do municipto poderio 
fuzê·lo mcdiõlllte depósito no Dnnco do Oras1l. Ag~nc1a 0381.6. Conta 
Corrente 8186·8, em nome da Prefeitura do Munielpio de P::Ltannval, 
devendo o comprov:uuc de: dcpó.sito .ser envu1do ~r3 o fux (Oxx44) 
3421·2323, r.unal 1320.junwncntc com os d~os dl empresa (ra.7..3o 
social. CNPJ. endereço eomplclo, fone c c·m311). pJro posterior envio 
do cdtta.l completo. Mniorc.s esclarecimentos scr:5.o fomccídos através 
do e-m3il: compr.a.s@lparanav3i prgov.br. Os envelopes n• OI • Do
eumentnçâo para ltaGtlitaçllo c n• 02 • Propos1a de Preços. dcve,o 

~c; t~~~~~da~~ ~ n~Jo·t~~0d~d~~c:~id:s~:b~~;t~: r~~~t.oria 
As empr~ n5o C3dostr.ldu..s devcOO aprcsentõll' a doeu· 

mentoç:5.o cxigidõt pilro. cada.strn.mcnto ale!: o tcrce1ro d1o. anterior à datn 
do recebimento dos envelopes. 

Par.mavai-PR, em 18 de agosto de 2015 
ANTONIO IIOMcRO MADRUGA Clli\VES 

Procurador-Ger-~1 do Mumcir•o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 4612015 

Controtanle MUNICIPIO DE PIRAQUARA. ContraU>do- KS CONS
TRUTORA GALVAN EIRELI. com sede n:1 Rua Castro Alves. 734 • 

Centro • Dois Vi:ánhos-PR. inscrita no CNPJIMF sob n• 
81 066.95310001·54 Mod>lid>de: CONCORR~CIA n' 006115 • 
Proc:c.sso n• IO.OS7fl0 I S. Objeto. Contrat:tç~o de empresa para a 
conclusão com ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento 
24 horas). loealiznda na Rua Osw:1ldo Cruz. N• 67. no Bairro Jardim 
Prim:tvcro, com :ire:1 tolóll eonstruida de: 1 165,43 m' Valor Oloba.l: 

N' 161, segunda-feira, 24 de agosto de 20 I 5 

RS 975.635,9 1 (Novtc~ntos e setenta e cinco n11l. scisc:en1os c: ltinla 
c CII\CO reais e novcn~ c: um cc:nbvos) Oat.J d:;~.,usin3tw;a 21 de 
agos1o de 201 S 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
. PREGÃO PRESENCIAL N' 2112015 

0 MUNiciPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO 
PARANA, Pessoa Juddic3 de Direito Público Interno. inscrito no 
CNPJ sob n' 76.245.05910001-01, pelo Secrctoria de Adminism>ç3o c 
Comis~o Permanente de Licuaçao do Municipio. de$ignnda pela 
Portaria n• 2.703 de 16 de ;unho de 2015, com a dcvidOJ autori7.ação 
cxpc:didll pelo Senhor Daniel Renz.i • Prefeito. de confonnidadc com 
ilS eonchçõcs C$Uibelcddas no presente Edita) c de acordo com a Le1 
n• 8.666/93, de 21 de JUnho de 1993, suas alterações c demais lc· 
gislações aplic:ivcis, toma pUblico que farâ realizar no diõt O& de 
setembro de 2015 as 09h30nun, em su:1 sede l Rua Onze, 674, na sala 
de llcitaçi\cs da Pn:fc.ituro u heitação na modulidadc PREGÃO PRE· 
SENCIAL. do ti~ Menor Prc:ço por hem, tendo por finalldõ~dc a 

~~uJ!'~:u~~ ~trfS~~n~~~~~r~! ~a~(~Ê~~~u~':"Ç~g)~ 
com vnlor m:lx1mo de RS 18.900,00 (de7.oito nul c novecentos reais), 
de acordo com o que se encontra definido nôl espce1ficaç.lo c con. 
diçücs C$tabclectdas neSte Ed1lóll e seus õlllcxos O cd1tal podcra ser 
lido c obtido no si te do mun1cip io: www.primctrodcm111o pr.gov br ou 
no Oep<lrtamcnto de LICilDÇôcs e Contratos das 08h00min :is 
llh30min e dos 13h00min i>s 16h30mon. 

Prin1ciro de Maio-PR, em 18 de ago.lito de 2015 
DANIEL RENZI 

Prcfe1t0 

TOMADA DE PREÇOS N' 7120 15 

O MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO. ESTADO DO 
PARANÁ, Pessoa Jurldica de: Dtrcito Público Interno, inscnto no 
CNPJ sob n•. 76.245 .0S9/0001.Ql, pela Secretari3 de: Admin1str)Çâo e 
Comis.s.1o Permanente de LICII.Dç!o do Mun1clpio. dçs1gna.d;a pcl;a 
Portaria n• 2 703 de 16 de JUnho de 2015, com a devida autom..;aç~o 
expedida pelo Senhor D;anicl Rcnzi - Prefeito. c.lc confonn1dadc: com 
3S eond1çcks estabclccld:tS no presente Ed1t:1\ e de OJtordo com 3 Le1 
n• 8.666/93, de 21 de JUnho de 1993, su.as alter.1çõcs c dc.m.a1s le· 
gislaçõcs aphc6vc1s. toma pUblico que: fará rc:lli7..;ar no d13 10 de 
setembro de 2015 J.S 09h30mln, em SUl Stdc i Rua On1.c:, 674, n:1 S313 
de t&citações d3 Prefeitura :1 ltcll.aça:o na mod3htbde TOM/\0/\ DE 
PREÇOS. do tipo Menor Preço Gl ob:~l, tendo por rinõllidade :1: Re. 
fonna c 3dequ:.çilo no Ginis1o de F..spones do Mumclp10 de: Primeiro 
de Mato (rcprog~aç~o), com vt~lor mixtmo de R$ 58.597,82 (ctn· 
qucnt:l e 0110 mil, quinhentos c no\lenta c sete reais, oitenta c dois 

~c~:nd~~&:ec:t::~~~~ ~i~: E~~~i~"~sd~~!!~_ nQ ~T~/n~~~ 
ser lido c obtido no Dcpart:lmc:nto de LiciLoçGo c Contr.~tos J'a Prc· 
feitura de Primeiro de M01io, na Ru;1 Onze, n• 674, dl.S 08h00min :is 
llh30mine cbs llhOOmin ;U 16h30m,n. oo õl«sudo no s1tc do mu· 
nielpio. 

Prunt:Íro de M:uo.PR, ent 18 tk 3~osto de 2015 

TO~IADA DE PREÇOS N' 812015 

O MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO 
PARANÁ, Pessoa Jurldiea de Oirc1to Público lntemo. mscmo no 
CNPJ sob n'. 76.245 059/0001~1. p<la Seereu1ria dt AdmontstrJçio e 
Comiss:lo rennanente de Ltcitaçlo do Muntcipio, des&&nlda ptlo 
Decreto n' 2703 de 16/0612015. com a de111da autom:açilo exped&da 
pelo Senhor o~m1el Renzi - Prefeilo, de conformidade com as con
dições estabelectd3S no presente Edit:d e de acordo com 1 Lti n• 
8.666193. de 21 de junho de 1993, suas alterações c dema1s lt:· 
gislações oplie:lvc1S, toma pUblico que fanl re::aliz;u- no dia IS de 
outubro de 2015 as 09h30mm. em sua sede:\ Rua Onze. 674, t\3 s:~la 
de Reumõcs da Prcfcituru a licitaç:lo ru modahd:.de de TOMADA 
DE PREÇOS, do ttpo Menor Preço Global, tcnc.lo por final td3cle a 
controtaç:lo de empresa especializada para cxccuçJo de: obras de im· 
pl3.ntaçlo de pavcmentaç.lo c drenagem em v1as publicas do mu
niclpio de Primeiro de Maio • Jardim MorJnguelo • com v3lor md· 
x1mo de RS 482 4)4,03 (quatrocentos e Oitenta c dois mil . qua
trocentos e trmla c quatro rca1s c trh ccnt:I.\IOS), de ~onlo com o qu~t 
se cnconlt'il dtfimdo na c:spee1ficaçl1o e c:ond1ções cst.o.bclce1d:1S neste 
Edital c seus anexo~:. O edit.a.l poderâ ser lido e obtido no De
pat\Dmcnto de LiciUçlo e Contr.l\os da Prefeitura de Primeiro de 
M:.aio, na Ru-a Onu, n• 674, d:u 08h00mm :U 16h30mm, ou acessado 
no site do municlp1o ~wprmumodemaio.prgov.br 

Pruneno de M;uo-PR. em 19 de lgo.coto de 2015 
DANIEL RENZI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 
DO NORTE 

AVISO DE PRORROGAÇ,\0 
1'1\~GÃO PRESENCIAL Sl\1' N' H/2015 

Este documento pode ser veri (ieado no endereço eletrônico http://'-'MW.in.gov.txlauttnticih1e.hntl, 
pelo código 000320 I 5082400176 

Documento assinodo digitalmente confonnc MP n~ 2.200·2 de 24/0812001. que 1nstit u1 o 
lnfr.:testrutura de Chaves PUbl icôlS Br.ulleir-~ .- ICP-BróiStl 
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6afeira J 21/Ago/2015 -Edição n° 9520 DiárioQFlCIALParaná O DtpanatNr'ltG de l""f'Nnu OAdel da &taoo 11o P 
o.~ ..... ~ •. ...,. .... ~ 

.. ~~"'00" 
Comércio, l ndúurl.a ~r S~nlco• 

Objeto: Contratação de empresa espec 
serviços na elaboração de Diagnóstico Soe 
d~ste ty1uniclpio, em· atendimento à Secret 
Social e Cidad.ania.·de Maringá, com recl 
Estadual ·para lnfancia e Ad'olescência - F 
Recursos Materiais, Abastecimento e Log 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LÓCALIZADOR: 

494862615 
OoC!Jmenlo emitido em 21/08/201511:11:56. 

Envelopes: até as 09:00 horas do dia 09 (r Diário Oficial Com. lnd: e ~erviços 
2015. Abertura das propostas: às 09:00 hc N° 9520 121/08/2015 I PAG. 26 
de setembro de 201;, na Diretoria de licite Para verificara autenticidade desta página. basta in 
701 - Centro - 2 . andar - Manngá-P CódigQ Localizadorflo.site do 010 . 

·efeito Municipal 

disponível através do site: www.maring;. . .., •. ::~v•.v·-~~ ... w~~;~~e~~~sao acaal.pr.gov. R$ 120,00 - 70125/2015 

Carlos Roberto Pupín 
Prefeito Municipal 

R$ 144,00 - 70143/2015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N• 04212015 PREGÃO PRESENCIAL 
N° 026/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 
e o Pregoeiro do Municlplo de Morretes toma público que fora declarado 
FRACÁSSADO, d~vido à inabilitação do único interessado no Pregao 
Pres.enclal n• 026/20.15, que tem por objeto a Contrataçao de empresa 
especializada para confecçao e fornecimento de persianas verticais, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição no 
ANEXO I :.. Termo de Referência. Morretes. 19 de agosto de 2015. 
MARCOS AUR~LIO DIAS PREGOEIRO MUNICIPAL 

R$ 48,00 -70697/2015 

I · Nova Aurora 

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N' 056/2015. 

O MUNICiPIO de. NOVA AURORA-PR, torna público que às 09:15 horas 

do dia 03 'de setembro qe 20I5. na sede da Prefeitura Municpal , realizará 

l icitação na modal idade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 

aquisição de 'EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO de acordo com especificações 

do edital. 

' ·OBJETO . QUANT!- VALOR PRAZO 

DADE TOTAL (R$) (DIAS) 

PÁ CARREGADEIRA OI 348.000,00 60 

SOBRE RODAS 

Informações e esclarecime'ntos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 

ser sol icitados junto ao Pregoeiro do Munidpio de Nova Aurora, Paraná, 

Brasil - Teldone : (045) 3243- 1601 - Fax: (045) 3243-i848 - E-mail 

adm@novaaurora.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 

Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderã ser examinada 

no seguinte cnderc'ço .R~a São João, n• 354, Centro, das 08:30 às 17:00 horas. 
.· 

Nova A u'rora, .J9 ~e·agost~ de 20I5 . .. 
Sàndra Ma~ami K imura 

PREGOEIRO .. . . 

R$ 192,00 - 70260/2015 

I Nova Cantu 

. PREFEITURA MUNICIPAL DE NÓVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO -PROCESSO LICITA TÓRIO n• 0061/2015 
PQ~r.:àn "~f~'~'""" ... o,. .... ,. ......... :-• .... o n"""'"n .. ~ ,.." ... ,,.. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LIC ITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n• 0063/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 023/2015- PMNC 

OBJETO: Aquisiçao Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago Municipal. 
ABERTURA: À partir das 11 :00 (onze) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.015, na sala de reuníOes 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 Divisao de licitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 
às 16:00 Hs. · · 

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

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

R$120,00 - 70127/2015 

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• 064/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 024/2015- PMNC 

OBJETO: ContraÇão de Empresa para Publicação de Atos Oficiais do 
Municlpio de Nova Cantu. 

.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 C! Divisão de lícitaçao, 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$ 120,00-70179/2015 

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• 060/2015 

TOMADA DE PREÇOS- N° 011/2015 - PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa para: 

01 -Implantação de Serviços de TelecomuniçOes, com disponibilização 

de Serviços de Internet. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dii! 08 de Setembro de 

2.015, na sala de reuniOes 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.lícitaÇão, 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, Est~do do Paraná, 19.de ago~to de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prpfoitn M••nif'"in::al 
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PROCESSO LICITATORIO N° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 024/2015 
ABERTURA: 09/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 09 de Setembro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por item, fixo e sem reajuste, de acordo com o que detennina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão,tem por objetivo a Contratação de Empresa para 
Publicação de Atos Oficiais do Município de Nova Cantu, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 01 (UM) Publicações de Atos Oficiais; 
Jornal de circulação regional de no mínimo 05 (Cinco) dias 
semanais 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

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

3.1 - O envelope de HABILIT AÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 
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a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO lll); 

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

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

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

g) No caso de microempresas e empresas 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 vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

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

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

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

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
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5.3.2 - O envelope n. O 1 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

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

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

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

6 - DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral 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. 
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7- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

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

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição/ordem de entrega. 

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

8 - DO PAGAMENTO 

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

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-24.000,00 (Vinte Quatro 
Mil Reais) anual. 

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

Dotação Secretaria 
03.02.04122.0021-2006-33.90.3988 Secretaria Municipal de Administração 
04.02.04125.0032-2013-33.90.3988 Secretaria Municipal de Contabilidade 

10 - DAS PENALIDADES 

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

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

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

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

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



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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 

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

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

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 19 de Agosto de 2015. 

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 LICITATÓRIO No 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em de de 200 . ----- --------



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 024/2015, instaurado pelo Município de 

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

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Ca ~ ~--~ca~~~--~Q;· 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 0642015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qual idade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO no 024/2015 instaurado pelo Município de 

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

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 024/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

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

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 024/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 064/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 024/2015 

Objeto: Aquisição de Equipamentos Agrícolas. 

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

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

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIP ÀL DE NOVA CANT 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°06§/2015 

.. . ··. '· . ..... . COMPRAS E/OU SERVIÇOS 
. . . . ... .. ' ' 

VALOR ESTIMADO - R$-2.000,00 (Dois Mil Reais) Mensais; 
2.000,00x12: 24.000,00 I anual 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR AMENTÁRIA: 

D(Jj0J :olfJ22tJt~~- c)2oô( ,_ s ?1o:JJ ff 
& · . ·.ol/ ·I~J.t:Jo.? o2 -foJ 1 J.~ 7 :J :Jó Y:!J <6 f 

Data: i4 I 08 I 2015 

OGRAMA ÃO ·FINANCEIRA:· 

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 
Visto: 

Data: 14 I 08 I 2015 

. · . ~ .· :'·J.:· .· · .. ... ........ . 
PARA' 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão Tomada 

de 
Preço 

Visto: · D1v~n~1r Gral~ .-r-· · ~ 
· OA~/PR 4.058 

. _., · vrr ";-' •O~O.IU:I•JU 

·' ... -- . . .. . ::. ::· . :x·. . .... . 

. Rua' Rahia . S/N" - Nnvll r,;ntll - PR - ri<' I>· Q'7'nn nnn 

X 

Data: 14 I 08 I 2015 



., .... •' ..... , •••••• TRIB 
···.~· .. ' •••• ••• · , de Cianort8J 

·' • • ~ , 'l. ...... --.. ~ •• ... ·- ........... -.•n.:: 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Depto. De Compras/Licitação 
Publicação de Editais 

Orçamento- Atos Oficiais 

Estamos encaminhando custo para publicação de Atos 
Oficiais do Município como segue: 

R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o custo mensal, 
período 12 meses. 

Validade da proposta 60 dias. 

Cianorte, 05 de agosto de 2015. 

Atenciosamente, 

Avenida das Fábricas n°. 98 - Parque Industrial Mitre Abou Nabhan 
Cianorte I Paraná - Fone/Fax: (44) 3631-3031 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

A Editora Gazeta Regional de Goioerê LDTA, inscrita no 
CNPJ No 05.672.010/0001-97, estabelecida na Rua Uruguai, n!! 
15, Jardim Morumbi, na cidade de Goioerê, Paraná, vem 

apresentar PROPOSTA COMERCIAL, para a Prestação publicação 

de atos oficiais do município. 

Para tanto apresentamos proposta no valor de R$ 4.500,00 

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição, 
para quaisquet; esclarecimentos. 

\ \ 
\\'. 

'\;. \~ 

-·-·- <:~~-, -\\ ',_ -, \ '\'\.{ .·_· -· ---,_ --
\ ,~;:0~'-~. t" .·· ""-.~'~ ·, ~-' '\ ·";~, .'\ I ''--,JJ \ 

ru~)LDlb'~~~fXbd~~~Ai~JTos 
~--l)ifetor '·j 



.JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA ----------

Campo Mourão, 05 de agosto de 201 

PROPOSTA DE PREÇO 

E:\ii'RI:S.\: JOR:\AL TR I BlJ.\A DO INTERIOR LTD,\- EPI' 

C.\i.P..I. :\ 0
: 76.748.979/0001-.!2 - GC.-\D N" 90615376-91 

Cl\DEREÇO: Rua Prefeito Roberto Brzczinsl{i n" 842- Campo Mourão- Pr 

A Empresa acn11a citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para 
l'CBL!CAÇÜES DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DO Ml!KICÍPIO DE 
NOVA CANTÚ. como segue: 

---, __ _, .. - ·-···-----------·-· ....... 
, Item., Q.tQ. Unid., Dcscricão 1 Marca 

1 

Preço Preço 
j · Unitário RS Total RS 

'-~-· U I~ l'ublicacÕ .. csllos Atos Oficiais do IT.....-ri_b_u_n_a__,~~2=.=s=o=o,=o=o=::..... 30.000.00 I 

~.--.-:--~~~~~:r ~~~t~;1tivo ~<>Município de~ Interior .. _J 
Valor mensal: RS 2.500.00 (Dois mil c quinhentos reais) 

Valor Global RS 30.000.00 (Trinta mil reais) 

i\ proposta terá validade por 60 (Sessenta) dias a partir da data de abertura das propostas 

Colocamos a disposição de Vs" o PORTAL \\_\\_\~l.Lribuna.com.b[ o quql é atualizado 
diáriamente propnrcionando fácil acesso as consultas on-laine dos Atos Oficiais . 

. Jornaí Thbt;:~ ~-:·: -:_~·- ·, j;-~:-2í:or 
! t.,....! ··-· 
'-·>''-. 

RG 1.694.66.!-8 
CPF 4-17.621.51'! 

RUA ROSEF~T~ -~;-~-'<:"":i<!. 2.42 
CEf~TP.G . ~:.1· ~- J:jí~1i0 

C:Afv'íÇ)O t-ACUK.;O- F"F7 

Rua Prefeito Roberto Brzezinski, 842- Fone: O(**) 44 3523-1731- Fax: O(**) 44 525-1421-
ri=P ~7 ~n1-11n ,...., ................... 1\11~·--=- n. .• 


