
Prefeitura Mtlnicipal de Nova Cantu 
Rua BHhia n" 85 - Centro - Nova Cantu - PR.- CE1): 87330-000 

C:-IPJ N.• 77.845.394/01101-03- Funr (O~~) 3527-1281- Fone f">tx (044) 3527-1363 

E- mail: pmncantu@hotmai I. com ou pmncantu@i!!.com.br 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 067/2015- Edital 
de Pregão, na forma presencial nu 026/2015, para aquisição/contratação/locação de itens 
para evento dia das crianças, conforme especificação no Edital. 

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

ÍTEM QTOOE ESPECI FIC.I\ÇÃO VENCEDOR VALOR 
OI OI und. aquisição/contratação/locação li. S. DE QUEIROZ- ME RS-I\.700.00 

de itens para evento dia das CNP.l- 17.878.405/0001 -20 

cnanças 

Nova Cantu, Paraná. 08 de Outubro de 2.0 15. 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia. 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1 281 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório 11° 067/2015 , Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 026/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 02 de 

Outubro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Outubro de 2.015. 

\ ~ ',\ \ , 7 
LY~ \-~ \, \t -:_\ > 
4'· DIVONSIR "GfAFF 

OAB-PR 11° 4.058 

Assessor Jurídico 



REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N" 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO. na forma presencia In• 026/2015 

u 

11 Comiss~o Municipal de Licit<tçõcs. após anúllsc c vcrilic:1çiio da documcntnção c proposta apresentada. torna publica a Adjudicaçcio. 
do processo lic itatório em cpigrufe à Empresa H. S. DE QUEIROZ- ME- 1-IERCULES EV l:NTOS. Inscrito no CNPJ sob o n" 17 878.405/0001-
20. conforme segue· 
LOTE OI - ÚN ICO. 

Preço Unit~rio I Total 
R$-11.700.00 

Comuntca outross1m, que a com1ssilo de liCitação dará vistas <~o rcspccuvo processo hc1tatóno. a quem se smta prejudicadJ 

Nova CantLI, l'<~ranú, 02 de Outubro de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 



Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LI ClT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO W 067/2015 

, PREGÃO, na forma presencial n° 026/2015 
As 09:00 hs (nove horas) do dia 02 de Outubro de 20 I 5, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Muni cipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a 
fina lidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o 
qual objetiva a Aquisição/Contratação de itens para festa do dia das crianças, em conformidade com as 
disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

H. S. DE QUEIROZ- ME 
CNPJ -17.878.405/0001 -20 

EMPRESA/CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que O I empresa compareceu para patt icipar do certame, e, 
apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abetiura do envelope contendo a proposta de 
preços, sendo da seguinte forma: 

A proposta apresentada foi a seguinte: H. S. DE QUEIROZ - ME- HERCULES EVENTOS, com 
12 brinquedos no valor total de R$-11. 700,00. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qual iticação da patti cipante, e, 
contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Ed ital. 

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

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

LOTE 01 - no Valor Total de R$-11.700,00 (Onze Mil c Setecentos Reais): a empresa: 11. S. DE 
QUEIROZ- ME- IIERCULES EVENTOS, Inscrito no CNPJ sob o n° 17.878.405/0001-20; 

lida e 
aprovada vai assinada. 

tubro de 2.01 5. 

Equipe de Apo io: 



H. S. DE QUEIROZ - ME 
Rua Brasil nº 495 CEP: 87300-115 Jardim Laura - Campo Mourão PR 

CNPJ: 17.878.405/0001-20 Inscrição Estadual: 9062592653 
www.herculeseventos.com.br 

Orçamento: 

À prefeitura municipal de Nova Cantu - PR 

.• .. .. ' 

Equipamento 

Trenzinho da alegria 

Tobogã 
Polvo 

Fazendinha 

Casinha do Picolino 

João bobo 
Balão pula-pula 

Cama elástica 
Piscina de bolinhas 

Mini carrossel 
Mini truck 

Touro mecânico 

Valor 

Quantidade 
1x(2 dias) 

2 
1 

1 

1 
1 

. 
2 

4 
1 
1 
1 

1 

R$ 11.700,00 

*A seguinte locação visa atender um evento para comemoração ao dia das crianças, que será 

realizado na cidade de Nova Cantu- PR nos dias 15 e 16 de outubro de 2015, sendo passeios 

com trenzinho dia 15 e 16 das 13:30 as 20:30 horas e brinquedos recreativos no dia 16 das 

09:00 as 18:00 horas . 
. ',. 

~BrinquedÓ's novos sempre com manutenção preventiva para maio'r conforto e segurança do 

usúário . . 

Valor Total R$ 11.700,00 {Onze mil e setecentos rea is) 

H. s. de Queiroz - M( . 
Campo Mourão cCrde outubro de 2015 



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

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

Nome: H. S. DE QUEIROZ- ME 
CNPJ: 17.878.405/0001-20 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 7 51, de 02/1 0/2014. 
Emitida às 10:09:25 do dia 03/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/12/2015. 
Código de controle da certidão: 382B.DB8B.88BF .7CEB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Con·unta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 



CAl A 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1787840510001-20 

Razão Social: H S DE QUEIROZ ME 

Nome Fantasia:H S DE QUEIROZ 
Endereço: R CURIANGO 125 I CONJUNTO HABITACION I 

CAMPO MOURAO I PR I 87306-180 

1 A Caixa Econômica Federal , no uso da atribu ição 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: 15/09/2015 a 14/10/2015 

Certificação Número: 2015091511304555337538 

Informação obtida em 15/09/2015, às 13:32: 16. 

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



16/11/2015 

CAl 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 17878405/0001- 20 

Razão Socia l: H S DE QUEI ROZ ME 

Nome fantasia:H S DE QU EIROZ 
Endereço: R CURIANGO 125 /CONJUNTO HABITACION I CAMPO MOURAO I 

PR I 87306 - 180 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifi ca 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 ejou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/11/2015 a 10/12/2015 

Certificação Número: 2015111113582323511614 

Informação obtida em 16/11/2015, às 13:28:07. 

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 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20557857&VARPessoa=20557857&VARUf=PR&VAR ins. .. 1/1 



C~mprovante de lnsc'"!~ã~<!e Situação Cadastral ~'V~~ .... M !..1 
Contribuinte, "'- 4/0 

~ 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto o 2 ::3 _ 'P 
RFB a sua atualização cadastral. c. L N. • • • •• • • ,.... 

------~-----~--
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I g;~~~TURA I 17.878.405/0001-20 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARI-'1. 
. H. S. DE QUEIROZ . ME I 

TITULO DO ESTABaECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I H. S. DE QUEIROZ 

CODIGO E DESCRIÇAO DA AlWIDI\DE ECONOMICA PRINCIPAL I 43.91~-00- Obras de fundações 

CODIGO E DESCRIÇ~D DAS ATIVIDADES ECONCMICAS SECUND~RIAS 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 
41.20-4-00- Construção de edifícios 
n .39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, eJtceto obras de 
irrigação 
73.19-0-99 -Outras atividades de publicidade não especifiCadas anterionnente 
96.09-2-04 - EJtploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 
47.63~-01. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.72-6-00 • Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
81.30-3-00- Atividades paisaglsticas 
01.61-0-02- Serviço de poda de árvores para lavouras 
43.19-3-00. Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
42.13-3-00 - Obras de urbanização· ruas, praças e calçadas 
29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 
85.41-4-00 · Educação profissional de nivel técnico 
28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentaçao e construçao, peças e 
acessórios, exceto tratores 

CODIGO E DESCR~~? DA NATUREZA JURIDICA 
213-6 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) I I LOGRADOURO 
R BRASIL I I NUMERO 

496 I I COMPLEMENTO I 
I CEP 
. 87.300-115 I I BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM LAURA I I MUNICIPIO 
. CAMPO MOURAO I ~ ~R I I ENDEREÇO aETRONtco I I TB.EFONE 
• (44) 9905-0000 I (44) 3016-3731 

: ~FEDERATIVO RESPONSAVa (EFR) 

I STUACAO CADASTRAL 
ATIVA I I DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

03/0412013 I MOTIVO DE SITUAÇXõ CADASTRAL 

I ~o ESPECIAL I I ~ SITUAÇXõ ESPE0-'1. 

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

Emitido no dia 12111/2015 às 16:38:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

http ://www.receita.fazenda.gov. br/prepararlm pressao/ImprimePagina.asp 

IV,V Ç 
Ova Can\.\.'. 

12/11/2015 



Clllll. 

SOLTEBO 

SEMBARSKI 

(númoiO) 

SSP 04600334 922 

(LOGRADOURO-ruo, D'W. ~te) 

JOSAE'AT 
/ DISTRITO CEP 

CA?RI CORNIO 87301175 

MOURÃO PR 

. declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
t< empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ 

EVEWO 

DADOS EXCETO NOV:3 

r. . S. o; QCEIROZ - ME 

091- 6/00 

013- 4/00 

020-4/00 

7739-0/99 

DEFERIDO. 

BAIRRO I DISTRITO CEP 

JD LAURA 

(por exttnsc) 

REAIS 

LOCAÇÃO D~ EQUIPAMEKTO DE PERFURAÇÃO (PERFURATRIZ) ?ARA EXECUÇÃO DE 
FUNDAÇOES COM OPERADOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE 
EDlfiCIOS; SSRVICOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPfu~ENTOS, CAMINHOES, 
ONIBUS E ONI3US RECREA~IVOS; CONS~RUÇÃO DE REDE DE ABAS~ECIMENTO DE 

, COLETA DE ESGOTO 8 CONSTRUÇ0ES CORRE~ATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRR1GAÇÃO; ATIVIDAD~ 03 PROPAG~~DA MARKETING ~IRETO; (9609- 2/04) 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ?ESSOAIS ACIOKADA POR MOEDAS (MAQUINA BOLINHA 
?ULA- PU:A E BRINDES); (4763 - 6/0 1 ) COMERCIO VAREJISTA DE BRI~QDEDOS E 

TIGOS RECREATIVOS; (4772-5/00) COMERCIO VAREJ. DE COSMETICOS, PROD. 
I?ERf . E HIGIENE PESSOAL COMER . OS CONFECÇ0ES E GEN. ALIMENTICIOS. 

an1onor 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

~ 
j,me lvete Cardoso 

RG: 1.857.527-PR 



/. 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁÁl() 
DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

SEMBARSKI DE QuEIROZ 
ESTAOOCML 

BRAS ILEI RJl. SO:..TEIRO 

ICENliOAOE n\imCIIO CPF lrolmero) 

23/09/1985 9.040.986- 7 04600334922 

POR (Jam11 de e!Mnopaç6o - s.omence 110 CoiJO ele meno() 

001/iCILIAOO NA -rui, h ttc.t 

ROA SÃO JOSAFAT 
BAIAAO I OISTRil O CEP 

JD CAPRICORNIO 87301175 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ 

DO ATO OOEVENTO 

JADOS EXCETO NOME 

DE QUEIROZ - ME 
{I"UU, IV, ei:C.) 

0161-0/02 
019-3/00 

li213- 8/00 

3712- 2/00 

DEFERIDO. 

VAl OR DO CAPITAL (pOr 1.11\rn~) 

DEZ MIL REAIS 

SERVIÇOS DE ?ODA E ABATE DE ARVORES 
EXECuÇÃO DE ~SCAVAÇOES DIVERSAS PARA CONSTRUÇ~O, DRENAGEM DO SOLO, 
PREPARAÇÃO DE TERRENOS, TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMEN'fAÇOES DE TERRA; 

RAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA JE RESIDOOS 
PERIGOSOS; INDÚS TR:A DE TRANSFCRMAÇÃO: FABRICAÇÃO DE CABINES, 
CARROCERIAS E REBOQCES ?A~A VE: Cu:..os AUTOMOTORES: (854 1-4 /00 )EDUCAÇÃO 
PROFICTONAL DE NIVET. TE::::N:Co . 2854 - 2/0C FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PA~ TERRAPLE~AGEM, PAV1MSNTACÃO E CONSTRUÇÃO, PEÇAS E 
ACESSORIOS EXCE~O TRATORES. 

DE SEOE OU DE FILIAL DE OVTRA UF UF 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

Jé)ne~~o 
RG: 1.857.527-PR 

SEBASTIÃO MOTIA 
SECRETARIO GERAL 



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

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

Nome: H. S. DE QUEIROZ- ME 
CNPJ: 17.878.405/0001-20 

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: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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:/twww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:09:25 do dia 03/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/12/2015. 
Código de controle da certidão: 382B.DB8B.88BF.7CEB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

http:/ /www. receita.fazenda.gov. h r/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegV... 12/11/2015 
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23 feira [ 21/SeV2015 -Edição n° 9539 DiárioQFICIALParaná 
Cuualrclo , lnd 1i:. l ri.l 1: St'rvlcos 

AVIS O DE ALTERAÇÃO DE EDITAL PRC 
N" 048/2015 PREGÃO PRES ENCIAL N° : 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
...... ~ o .l8 .. 

atação) de itens p:1ra Festa d~ J)i~t -das t)" 
1, conforme cspeci11caçücs em edit:ll. 

Município de Morretes - Paraná. O PREG 
MORRETES, designado pelo Decreto 1 ~ 
para conhecimento de quantos possan 
retifica ndo o Edital da Licitação denomit 
32/2015, cujo objeto é a Contratação de 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
275922616 

9:00 (nove) Horas do di:t 01 de Outu~rp_dl!.. • •---

Documento emitido em 0610512016 09:31 :52. 

•ru;o \llunici llll. Nn l'lov!l C:tlHU 1 Par:.rn.;i/f.A 
teor do Ed it~ l. anexo~ c infom1açõc~ podcr~-o:_ 1-t:r 

HC!PAL DE NOVA CANTU -PARANÁ. junto • 
N :JO ;h li :00 H~ c d~~ 14:00 â!> 17:00 H~. 

confecção e fornecimento de persianas ' Diário Oficia l Com. lnd. e ~erv i ços 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme N° 9539 I 21/09/2015 I PAG, 26 

,.1281 
ova Canlu. Eslatlo clú Paran;l, l7 d\! St:lcmbru dl! 2.0 15. 
N ANTONIO AG:-IOLtl" 

Termo de Referência ., em conformidade c Para venficar a autentiCtdade desta págma, basta informar o 
10.520/02, alterando a data da abertura Cód1go Localiza dor no s1fe do DIOE 

,refeito Munid >:11 

ocorrer e m 21/09/2015 um movimento de p. • www.imprensaottcia .pr.gov.tli_Z R$ 120,00 - 8035412015 

Estado do Paraná; Não obstante a retificação, a SESSÃO PÚBLICA fica 
al terada para a data de 25/09/2015, às 10h:00min, na sala de Licitações 
Publicas do Município de Morretes. localizada na Praça Rocha Pombo, 
10 - Centro, Morrctes, PR. Obs: fi ca alterada também a data para 
entrega dos envelopes no Setor de protocolos, para o dia 25/09/2015, às 
09:45min. Morretes, 17 de setembro de 2015. MARCOS AURÉLIO DIAS 
Pregoeiro Municipal 

R$ 120,00 - 8036812015 

I Munhoz de Mello 

Aviso de pregão presencial n°. 45/2015-PMMM 
1) menor preço por lote; 
2) objeto: registro de preços para aquisição de produtos 
médicos de uso único pelas secretarias de saúde dos 
estados, d istrito federal, municípios e entidades privadas 
sem fins lucrativos que atuam de forma complementar ao 
sis tema único de saúde (sus), conforme descrito no edital e 
anexos; 
3) data e horário: dia 06/10/2015 às 09h; 
5) local: av. pres. Getulio Vargas, 631 centro, no município de 
Munhoz de Mello, estado do Paraná; 
6) informações: o edital e seus anexos estão a disposição na 
av. pres. Getulio Vargas, 631 -centro, no município de Munhoz 
de Mello, estado do Paraná, telefone (44) 3258-1122 e no site 
www.munhozdemello.pr.gov.br 
Munhoz de Mello, 18 de setembro de 2015. 

I 

Wagner Capelassi 
Pregoeiro 

Nova Aurora 

RS 120,00-80496/2015 

AVISO DE LICITAÇÃO N." 085/15 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N." 009/15 

O Município de Nova Aurora!Pr avisa aos interessados que fará 
realizar ás 09: 15 horas do dia 07 de outubro de 2015, na sede da 
Prefeitura Municipal, silo a Rua São João. 354, Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, 
objetivando a contratação de empresa do ramo pertinente para 
execução sob regime de empreitada global da obra de ampliação do 
CEM EI -Casa da Criança, Localizado na Rua São Jorge, Lote O I da 
Quadra 03 do Loteamento Jardim São Luiz. confonne projeto, 
memorial descritivo, p lanilhas de orçamento e serviços. cronograma 
fí sico-financeiro e demais projetos que integram o Edital. A cópia do 
Edital, poderá ser obtida no site www.novaamora.pr.gov.br. Demais 
informações pertinentes a presente Licitação, será fornecida aos 
interessados junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Nova Aurora, no endereço acima mencionado, em 
qualquer dia útil, no horário entre as 08h30min até as li h30min e das 
13h30min a ré as 17h00min. 

Nova Aurora/Pr, em 17 de setembro de 2015. 

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA 
Prefeito Municipal 

R$ 144,00 - 7982512015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA ~IUN!C!PAL DE :-IOVA CA:-ITU 
ESTADO DO l't\RANA 

C~'PJ n• 77.845.394/0011!-113 
Ru:l B:1hi:1, R5- CEP ~7.J.:UI-OOO 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 067/10t5 
PREGÃO, na forma Presencial n" 026/2015 - PMNC 

I Nova Santa Bárbara 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n.' 51/2015 
Objeto: Aquisição de luvas, tjixas, ganchos. pinças, protetores auditivos. 
rn:iscar~ts faci:tis, kits de segurança. termômetros. bolsas de gelo, lonas 
impcrmc:ívcis c h.'ndas tipo gazcbo, p:1ra a vigilância sanitüri:.L 
Tipo Menor preço, por item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das O~hOOmin do di> 22/09/2015 its 
U7h59min do dia 05/10/2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 081t00min itS 08h59min do dia 
05/10/2015. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 
05/10/2015, pu r meio d~ Sistema de Prcgiio Eletrônico (licitações) da Bolsa de 
Licitações c Leilões du Brasil. www.bll.org.br "Acesso Identificado no link -
licitações'·. 
Preço :V1:iximo: R$ 7.743,99 (sete mil, setecentos e qu:>rcnta e três reais c 
noventa e nove centavos). 
Infunuarõl'S Comnlcmcntan•s: poderão ser oblit.bs ...:m horário de cxpcUicnlc 
IHl Prl!fl!ituru Municipal de Nova Santa Bôrbara. sito à Rua \Valfrcdo Bittcncoun 
de Moraes n" 222, pelo fone 43-3266-8100. ou por E-m~il: 
I ici tocaoúi''llsb.rr.gov.br 
Nova Santa Bórb~ra. 18/09/20 l 5. 
Fabio llcnri(Jue Comes 
Pregoeiro 
Pot1aria n• O 15/20 15 

A VISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO n.' 52/1tll5- SRP 
Objc·1o : Registro de preços p;lra eventual aquisição ele m~ltl·riais 

odontológicos. 
Tipo Menor preço. pur item. 
RECEBIME:\TO DAS PROPOSTAS: das 08h0tlmin do db 12109/2015 its 
09h59min do dia 05/IU/1015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das IOhOOmin as \3h59min do dia 
05110/2015. 
11\ÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h00min do dia 
05/10/2015, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de 
Licitações c Leilões do Brasi l, www.bll.or~.br "Acesso Identificado no link -
licitações". 
Preço M:íximo: RS 9.086,47 (nove mil, oitenta c seis reais c quarenta o sete 
centavos). 
lnformacõL•s Comu!çmcp(jlrcs: poderão ser obtidas em horário ele expediente 
na Prefeitura Municipal de l\'ova S:mtn Bórbara, s ito â Ruo Wolfredo BiHeneout1 
de Muracs n' 222, pelo fone 43-3266-8100. ou por E-moil: 
l iciwcaoGjmsb.pr.e.ov .h r 
No v~ Santo B<irbara, 18/09/2015. 
Fabio Henrique Comes 
Prego~: ire 
Portaria n• O 15/2015 

A VISO DE LICITAÇÃO 
T0~1ADA DE PREÇO N' 7/2015 

RS 312,00-80511/2015 

Objeto: Contrataç:io de m:io de obra especializada p:ml exccuçiio de 
pavimcntaç:io em pedra irrc~ular, drenagem pluvial, meio fio c sarjeta em 
ruas do Município de Nova Santa Bárbara. 
Tipo: Menor preço global. 
Rcccbtmento dos envelopes: Até às 13h30min. do dia 08/10/2015. 
Abertura dos envelopes: Dia 08/10/2015 us 14:00 horas. 
Preço Máximo: RS 191.206,23 (cento c noventa c um mil. duzentos c seis 
reais c vinlc c três centavos). 
lnl'ormacõcs Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente 
na Prelcitura Municipal de Nova Santa Bárbara. s ito à Rua Walfredo 
Bittcncourt de Moraes n' 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: 
licitacao@nsb.pr.gov.br Si te www.nsb.pr.gov.br 
Nova Santa Bárbara, I 7/09/20 15. 
Nivnldir Silvestre 
Presidente tia Comissão de Lic itaç~o 

Portaria n° 070/20l4 

RS 120,00 - 8016512015 

' , \. 



N" 181, terça-feira. 22 de setembro de 2015 

a.os proponentes 1nteres~dos que os produtos deverão ser entregues 
n3 sede do Municlpio de Figueira, sem custos a.dicion:tis. Demais 
informações bem como cópia do Edital completo podcrlo ser obtid.u; 
pessoalmente, junto ao Dep;:arumcnto de Licitnç3o, disponível no site: 
www.fil:,'lltira.pr.gov.br infonnaçõcs c 4 m:til liciuc:~o@fib'l.lci
ra.pr.gov.br na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua 
Zoilo Meira Simões 410, Figucin, Paraná, horário das 08:00 às 
II :OOH e dos 13:00 lu 17:00H. 

GEANDRO CÍCERO DE LIMA 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA 

O Município de Florida, estado do Purani. 10m3 público que 
fali realizar, b 9 bom do dia 7 de ourubro do ano de 2015, na Rua 
São Pedro, n• 443 em Floricb, Pmna, Brasil, PREGÃO PRES8<
ClAL para Aqu1siçio Equipamentos Odontol6s1cos para o NIS Silnta 
Ahce, refrn:nte a Emcnd:l Patl:lmentar. tipo menor preço glob:1l. 

Valor: RS 39.831.92 {Lrinu e nove mil oitocentos e lrintm e 
um re:~i!l e noventa e doi!~ centavos). 

Informações adicionais, dúvidas e pedido:t de esclarecimento 
deverão ser diri~idos l Comissão de Licitaçio no endereço ac ima 
meneionodo- Telefone (44-3257-1212), fax (44.3257-1266) ou atra· 
vCs do e·mail lic:itaçào@florida.pr.gov.br 

Florida-PR. 18 de setembro de 2015. 
ROSEMERY APARECIDA LJ\VAGNOLLI MOLINA 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 11612015 

Processo N' 21212015. 
A Oerentc de Licll . .lçôes e Contr:atos do Município de Gua

rapuava. no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto n• 397MOI4 de: 30 de junho de 2014, com b:ue na lei 
10.520n002 e demais legisl3ções pertinentes. eonsidenndo a ad· 
Judic::~.ção do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Munic:ipio. c :ainda, 
considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressalvas pela Proeu· 
ro.doria Gcrul do Município sob n.• 1900120 I 5, HOMOLOGA o rt· 
sult.:~do do processo li citatório em cpign~.fc eonfo~me lotes adjudi· 

cados paE~:~et~: ... ê;RURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS P/ 
SAÚDE LTDA - EPP: LOTE: OS; VALOR TOTAL: RS 999,00; 

EMPRESA: EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME: LOTE: 
OI, 03. 04 e 08; VALOR TOTAL: RS 17.439,00: 

EMPRESA: INDREL INSUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO 
LONDRINENSE LTDA: LOTE: 07; VALOR TOTAL: RS 
91.308.00: 

EMPRESA: M.H.M DO COUTO -COMERCIAL ME: LO
TE: 06; VALOR TOTAL: RS 1.600,00: 

EMPRESA: V.S. COSTA & CIA LTDA EPP: LOTE: 02: 
VALOR TOTAL: RS 3.500,00. 

Gu:lrapuaV;t-PR. 17 de setembro de 2015 
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

EXTRATO DE CONTRATO N' 9912015 

Pregão Eletrônico N" 10012015. Contratant e: Municipio da 
Lapa. E-stado Do P:unná, CNPJ sob N" 76.020.45210001 ·05. repre· 
scnt:ldo por KU Secretário Municip::.l De Adminislr.Jçâo (Ddcg:ado 
pelo Decreto Municipal N- 19.703. de 21.03.2013). Sr. Josias CJ· 
margo de Oliveira Junior. Contn.tado: Companhia de Automóveis 
Sl.:aviero, CNPJ sob~ 76.484.16110006-74, rcprcsenu<b por seu Pro· 
curodor, Sr. Morlon de Souz:1 . Objeto: Fomecinlento de Ca.minhio 
Leve. Valor: RS 133.900,00 (Cento c trinta c três mil e novecentos 
reais). Recursos c Ootaçlio Orçamc:ntãria: 13 • Secretaria de As;ro
pcc:uiria c Meio Ambiente 13.04 • Dcpart:lmcnto de Organiz.:.ç5o c 
Desenvolvimento Rural 606.0020.2064.0000 • Manutenção do De
partamento do Oc~cnvolvimcnto Rur.al 628:1896.4.4.90.52.00- Equi
pamentos c Motcrial Pcnnancnt" Aquisição Patrulh:~ 
629:1000.4.4.90.52.00 ·Equipamento c M.:accri:al Pc~manentc- Con
tnpanidal4 - Sccrcuria de lofr:lesmnura.. Obru Públicas e Trans
portes 14.0S. Dcp:uumento de fnfro~eslrutur.a Rurall5.782.0003.2217 
·Equipamentos, Rodoviirios (C.R. N• 1.018.989·2212014/ M. De· 
senvolvimento A~rio) 702:4.4.90.52.00.00.1914 • Equip:uncnto c 
Material Permanente 26.782.0008.2080 • Mo.nutenç3o do Depana· 
mcnto de [n fr:acstrutufll. Rura l 571 :4.4.90.52.00.00.1000 • Equipamcn· 
to e Matcri:~l Pcnnanentc 1S.782.0008.22 19 • Equipamentos Rodo· 
viários (C.R. N° 1.022.3 18·67 /20141 M. Desenvolvimento Agriuio) 
700:4.4.90.52.00.00. 1918 • Equipamento e Material Permanente 
701:4.4.90.52.00.00.1000 ·Equipamento e Materi~l Perm:;~nente. Data 
de Assinatura do ConU'llto: 16 de setembro de 2015. Foro: Comarca 
da Lapa. Estado do Paraná. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

EXTRATO DE CO:O.'TRATO N' 10012015 

Prcgilo Eletrônico N• 10012015. Conrracamc: Municipio d::alapa, Es
t:ldo do Puranã. CNPJ sob N"' 76.0:W.452/000I.05, representado por 
seu Secretário Municip01l de Administroção (Delegado pelo Decreto 
Municipal N" 19.708, de 21.03.2013), Sr. Josias C01margo de Oliveira 
Junior. Contrabdo: Nórdica Veicules S/A, CNPJ sob N• 
77.997.18710001-74, rcprç!icntada por seu dirc:tor Sr. P:aulo Roben.o 
Pinni. Objeto: Fornecimento de C:tminhões b4 com Caçamba 835-
cul:ante. Valor: RS 544.000,00 (Quinhentos e quarc:ntil e quauo mil 
reais). Recursos e Ootaçio Orçament:íria: 13 • Sccrct:aria de Agro· 
pecuária c Meio Ambiente 13.04 • Oepanamcnto de Or&anizaçào e 
Desenvolvimento Rurólll 606.0020.2064.0000 • Manutenção do De· 
puumcnto do Desenvolvimento Rurol 628:1896.4.4.90.52.00 . Equi· 
p:uncntos e Material Pcnnancn1c • Aquisiçiio P:nrulha 
629:1000.4.4.90.52.00 • Equipamento c Material Permanente. Con· 
tr.ap::1rtid:1 14 • Secrel:lria de lnfraesll\.lturo, Obras Públicas e Trnns· 
portes 14.05 Departamento de Infrac:Sirutura Runl 
15.782.0008.2217 • Equip:uncncos Rodoviirios (C.R. N• 1.018.989· 
2212014/ M. Desenvolvimento Agr.irio) 702:4.4.90.52.00.00.1914-
Equtpame:nto e Maten.ll Pei'TIW\ente 26.782.0008.2080. Manutenção 

elo Departamento de Infr:~cstrurun~ Runl 571:4.4.90.52.00.00.1000. 
Equipamento e Material Permanente 15.782.0008.2219 • Equipamen· 
tos Rodoviário:; (C.R. N• 1.022.318...67 / 2014 1 M. Desenvolvimento 
A~rório) 700:4.4.90.52.00.00. 1918 • Equipamento e Material Pcrm>
ncntc 701:4.4.90.52.00.00. 1000 ·Equipamento e Material Permancn· 
te. Cata de Assinaturt do Contrato: 16 de setembro de 2015. Foro: 
ComarC'J d:1. Lapa, Estado do Paraná. 

EXTRATO DE CONTRATO :-11 10112015 

Pregão Eletrônico N• 100/2015. Contr.al:lnte: Munidpio da Lapa, Es· 
l:ldo do Pal':lnã. CNPJ sob N" 76.020.45210001..()5, representado por 
seu Secretário Munieip:al De Administr.:~çiio (Delc;Ado pelo Decreto 
Municipal N• 19.708, de 21.03.2013). Sr. Josias Camarao de Oliveil"'l 
Junior. ContrJ.udo: P:u-unâ Equipamentos SIA, CNPJ sob N• 
76.527.95110001.85, representada por seu sócio Sr. Lauri Antonio 
Pic:k. Objeto: Fornecimento de Mini Escavadcir01 Hidr;lulicn Nova. 
Valor: RS 169.990,00 lCento c sessenta c nove mil c novecentos e 
novcnlól reaiS). Recursos c DoLaçao Orçamcnt;íria: IJ - Secretaria de 
Agropecutlria e Meio Ambiente 13.04 • Departamento de Organização 
e Desenvolvimento Ru,.,l 606.0020.2064.0000 • M:mutençào do Dc
parta:mento do Oc5envolvimcnto Ru111l 628:1896.4.4.90.52.00. Equi· 
pamentos e Material Pcrm:mc:ntc: Aquisiç~o Põltrulha 
629:1000.4.4.90.S2.00 ·Equipamento e M01teriml Permanente • Con· 
tr3panidnl4 • Secretaria de Infn.cstrurur~. Obras Públic3s c Tnms· 
panes 14.05 Dcp:~namento de Jnfmcstrutura Rural 
15.782.0008.2217. EquipJmcntos Rodoviários (C.R. N° 1.018.989. 
22/20141 M. Desenvolvimento Agr:irio) 702:4.4.90.52.00.00. 1914. 
EquipDmcnto c Material Pcm1ancntc 26.782.0008.2080 • Mnnuttnção 

do Dcpanamcnto de lnfr.acstrutura Rural 571:4.4.90.52.00.00.1000 -
Equipamento c Material Perm:mcnte 15.782.0008.2219 • Equip:unen. 
tos Rodoviários (C.R. N• 1.022.318--67 I 2014/ M. Otsenvolvimento 
Agrário) 700:4.4.90.52.00.00.1918 ·Equipamento e Material Perma· 
nente 701 :4.4.90.52.00.00.l000 • Equipamento c Material Penna.nc.n
tc. O:ua de A::sin01tur:t do ContrJto: 16 de !Cetembro de 2015. Foro: 
Comarca da Lapa. E.stado do Par.mi. 

EXTRATO DE CONTRATO N' IOl/2015 

Pregõo Eletrõnieo N• 100/2015. Contraunte: Municlpio da lapa. Es
tado do Pllnltlá.. CNPJ sob N" 76.020.452/0001.05, represent01do por 
reu Seert"tário Municipal de Adminisrraçào (Oeleaado pelo Decreto 
Municipal N• 19.708, de 11.03.2013). Sr. Josi:u Camarxo de Oliveira 
Junior. Conlr:l.t.:~do: Vianm:tq Equipamentos Lt.d.3, CNPJ Job N• 
01.631.022/0001·12. representada por seu proçurador Sr. Antonio da 
Costa lima. Objeto: Fomcc:imçnto de Escavadeira Hidráulica nova 
(com Rompedor llidrjuJico Aeopl::ado). Valor: RS 402.800.00 (Qua
trocentos e dois mil e oitocentos reais). Recursos e Dotação Or· 
ç:~mcnt:irio: 13 • Scereto.ria de Agropecuári:1. e Meio Ambiente 13.04 • 

Dcpan.amcmo de Org:miZ3çiio c Desenvolvimento Rural 
606.0020.2064.0000 • M:t.nutcnção do Departamento do Oesenvol. 
\'imento R uni 628:1896.4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materi:ll Per· 
numentc- Aquisição Patrulha 629:1000.4.4.90.52.00 ·Equipamento c 
Material Pennancnte • Conlr:tpanida 14 • Secretaria de lnfrustrutura, 
Obr.u PUbli~s e Tr.msponcs 14.05 • Depart:uncnto de lnfrac,:trutura 
Ruf31 15.782.0008.2217 • Equipamentos Rodoviírios (C.R. N• 
1.018.989·22 I 2014 I M. Desenvolvimento Agr.irio) 
702:4.4.90.S2.00.00.1914 • Equipamento c Material Pcrmoncntc 
26.78.:!..0008.2080 • Manutenç:!o do Ocparu.mcnto de lnfrac~truturJ 
Ruró!i l 57 1 :4.4.90.52.00.00.1000 • Equipamento e M:uerial Permanente 
I 5.782.0008.2219 • Equi~amcntos Rodoviários (C. R. N'0 1.022.318-.67 
I 2014 I M. Dcsenvolvunçnto Agririo) 700:4.4.90.52.00.00.1918 • 
Equipamento e Matcri:tl Pcrm:.~ncnte 701:4.4.90.52.00.00.1000. Equi. 
p:unento e M:tteri:lJ Permanente. Dato. de Assinólltur:a do ConU':lto: 16 
de setembro de 2015. Foro: Com:uc:.a da Upa.. Estoado do P:lr.lfli. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Processo licitarório N• 06712015. OBJETO: Aquisiçiio (Contratação) 
de itens para fesu. do Dia d:t.s Crianças (Escolas Municipais). eon· 
fonne especificações em edital. ABERTURA: A panír das 09:00 
Horns do O lA 02 de Outubro de 2.01 5, na ula de reuniões do Paço 
Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

ISSN /617-7069 /9/ 

A Put.o. eom intetro teor do Edlt::~l, anexos e mfomuçõc~ 
poderio ser solicit.ados n::a Prefeirur4 Municipal de Nova ~ntu - PR. 
junto 111 Divido de Licit.aç5o, no honírio das 9:00 às l i :00 Hs e das 
14:00 b 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363. 3527·1281 • pmn. 
nntu@Jie .com.br. 

No,·a Cantu-PR. 17 de sch:mbro de 2015. 
AIRTON ANTONIO AGSOLIN 

Prch:Jtu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 8412015 

Menor Preço. Objeto: Regl$lro de Preços par.~. Contmtnção 
de empresa espedaliz:ad:l para aqu1s i ç~o de matennis e equtpJmento~ 
atendendo o Programa de Urb;mização, Regulanza.Ç;ào e tntegl"'lção de 
A~sentamenlO$ Preçirios • PAC 11. ABERTURA: As 09:30Hs do dia 
08 de outubro de 20 I S. na Sal01 de lic:•Uções. s1tu.ada n:. Prtfe1turo 
Mun1t1pal de P;;aiçandu. Ma1ores lnfonnações e eópi:l.< do Ed1UI 
poder.lo Jcr oblid:ls no Oepart:~mento de Lieabçôes. no hor:mo de 
expediente, de Segun& a Sext:t.·fctr.t, entre is 08:30 a.( 17:00 hor:1.< 
Fone: 44.3244.0411 . 

Paaço.ndu-PR. 18 de setembro de 201S 
TARCISIO MARQUES DOS REIS 

Prefe1t0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/lOIS 

Objeto: Contrutação de empresa para rc:ali7..aç:lo de açõcJi de c:a· 
pac:haçào c supcrvisUo têcnica, conforme delinição dJ Polltica Na. 
cional de Educação Permanente do Sistema Único de AssistCnciu 
Social • SUAS e diretrizes da Secretaria Municipal de AssistCncin 
Social. Devido :to av1so de suspensão e a.s alteruçõcs ao ed1tDl, I'C· 

JtinD·Se nova data de Abertura: 26 de outubro de 2015 . .J~ 091100. na 
S:ala de lieuaçõe.< da PrefcltUnl. Muntcipal de Puuquan, n3 Av. Ge· 
túlio Varga.s. 1990 ·Centro- Ptmqu:tr.l • PR. Criténo de Ju la:~mento 
TÉCNICA E PREÇO. V::.lor Máxtmo glob:.~l estlm3do: RS 124.560.00 
(Cento e vinte c quatro mil, quinhentos e ses$enta rt"JIS) 

O edital com as alterações. cstar.í à dispos1çilo do~ rnce
rcssadoJ na Divisão de Licitações e ConlrJ.tos, ílO preço de R$ 
S,OO(cinc:o) reais, no horário dtu 08h00 tis 11h30min c das 13h00 às 
16h30min ou g.ratuitamentc no !Cite: www.pirJquaru.pr.gov.br 

RESULTADO DA HAOILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 5/lOIS 

Objeto: Contrntaçiio de empres:l parn a construção da Umdode Bis1ca 
de Saúde, localizada nD Aldeia Indígena 8:1.m1gem Cayuguava em 
Pinqua.ra!PR. com área total construído de 128,95 m•. eonfomle es. 
pccificações contidAs no Projeto Bdsico. 

Em cumprimento ao disposto no ru1. 109, fJ• da Le• n• 
8.666, de 21 de Junho de 1.993, toma·se pUbhc:o o resul~.:~do cb 
licllaç.5.o em epígn.fe, cujo re:$ulmdo apresenu-se da seguante fonn:J 

EMPRESAS HABILITADAS: 
- Construer Construtoro de Obras Eireh· EPP 
• W. Künen ConsU'Uções e Empreendimentos Ltda·EPP: 
• Constnnoro Cuntiba E1reh·EPP; 
• Sel't'llna Obras de Engenharia Ltda. 
EMPRESAS INABILITADAS: 
• Realiza Construções Civis Eireli·EPP: 
• Bro.hm:m Engenh::~.ri:J Ltd4·EPP: 
• JG Engenhm:a e Consuhoria ltda; 
• Construtom M:l\- L.t<b·Me 
S:llicnumos que fiea aberto o praz.o de OS (emco) dias Ute1s 

p;u-u õlS heitantes interessadas p~r.J interposiç'io de reeunos no pruo 
legal c que: no fin.:ll deste abre..,e o prazo para apresentnçlo dJs 
contnrr.azões por igual perlodo. 

Piraquara·PR. 2! de sete mbro de 201S. 
RODNEY SOARES RIBAS 

Presidente d:t Com1ss.:io de L 1 citnçõc~ 
Substltuto 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUERÊNCIA DO NORTE 

PREGÃO A~~~E~'I~~1~~~~~:t?ol5 - SRP 

O municíp io de Quc~ncia do Norte, Paraná, toma pUblico 
que realizará procedimento licitJtório na modalidade Preg;i.o Presen
cial • S~. da seguinte forma: Menor Pr~o por ltç:m. OBJETO: 

~~1fir'i~~loE D~~~s.,g~ c~~~~~~~AB~~gcrv~ 
VEMAQ. ABERTURA: 02 de outubro de 2015. 09:30 horas 

Este documento pode ser verifi~do no endereço eletrônico http:/lwww.in.gov~. 
pelo código 00032015092200191 

Documento assinado di,italmcntc conforme MP n1 2.200~2 de 24108/2001. que insutui 3 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilçlr.\ • ICP·Brasil 
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PROCESSO LICITATORIO N° 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 026/2015 
ABERTURA: 02/0UTUBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna públ ico que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 02 de Outubro do ano de 2.0 15, 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, Global, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do segu inte objeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, tem por objetivo a Aquisição/Contratação de itens para 
Festa do Dia das Crianças, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 01 Und. Locação de Brinquedos infantis, para instalação no Município 
de Nova Cantu, Para festa do Dia das Crianças. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Municíp io, 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 licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido dec laradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de di reito 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 I), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

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

a) as Certidões: 



'0~P. Mu..,_, " /(' ~ ~ 
i.J.. "Yl 

Prefeitura Municipal de Nova ccJ,•tü·'ft~~~: 
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 Ova (:,('\\) 
E-mail: pmncantu@hotmail. com ou pmncantu@iq.com.br 

-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 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 TRABALIIIST AS; 

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (uma) v ia, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de val idade 
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 formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNP J/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entre li nhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 



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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

Proposta de Preços 
J>rcfcitura 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 I 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 facultati va 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O I -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, serão ana li sados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habil itação ou inabilitação das proponentes. 

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

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

rubricada, folha por fo lha, 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 esclarec imentos 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 pe la Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 -DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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 ai nda 
optar pe la revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

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

a) Examinou critcriosamente 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. 

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 Mun icipal de Nova 
Cantu). 

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

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjud icatário 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, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura/NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9 - DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-45.000,00 (Quarenta c 
Cinco Mil Reais) . 

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

Dotação Secretaria 
0502.12361 .0 188-2015-33.90.3015 Secretaria Mun icipal de Educação 

0502.12361 .0188-20 I 5-33903923 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcia lmente inadimplente serão ap licadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, gradu~1vcl conforme a gravidade da infração. não excedendo, em 

seu total, o equivalente J 20 1Yo (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Sus pensão 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 fo rma 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. 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-00 

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 

11 - IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 

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. 

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

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de receb imento 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 qua lquer 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 Com issão, 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 Le i 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 revogan1 ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta c 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. 
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13.3 - A Comissão Permanente de Lic itação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirim indo dúvidas que porventu ra possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, ru bricar os doc umentos e propostas, 
interpelar, assi nar ata, apresentar recu rsos, 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 inOu ir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários . 

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

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu , o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes. na ordem de 
classificação. para a adjudicação elo objeto em igual prazo c nas mesmas cond ições propostas pe lo 
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 c incisos da Lei n°. 8.666/93 c 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 qualq uer outm. 

14- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esc larecimentos so lic itados pelos 
interessados nesta li citação, estando di sponível para atendimento de segunda a sexta-lcira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ. na Rua Bahia no 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-3527128 1 I 35271 363- c-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 17 de Setembro de 2015. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 026/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela pt·csentc, ct·edcnciamos o(a) Sr.(a) 
portador (a) da Cédula ele identid::H.Ic 

sob n°. c 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 (<~) , dentre outros poderes, o de renunchu ao direito de interposição 
de recurso. 

Em de de 200 ------ ----------------
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓIUO No 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 026/2015 

DECLARA(/fO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os dev idos Iins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO no 026/2015, 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 c Assinatura 

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

(MODELO ANl~XO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 067/2015 
EDITAL DE l)REGÃO N° 026/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO 11° 026/2015 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 c Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO AN~:XO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
J>ROCESSO LICITATÓlUO N" 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 026/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 026/2015 instaurado pelo Município de 

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

perigoso ou insalubre e em qualquer trah:llho. 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 c Assinatma 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 026/201 5 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório. sob a moda lidade- PREGÃO n° 026/20 15 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habi li tação. 

Por ser expressão da verdade, linnamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo c Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓIHO N" 067/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 026/2015 

Objeto: Aquisição/Contnttação de itens para Festa do Dia das Crianças. 

O Signatário da presente declara que o mesmo t·eccbcu do licitador toda u 
documentação relativa a licitação supramcncionada. 

Nova Cantu, P:tranú, ----- =d-=-c _______ de 2.015. 

Carimbo c hSSinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 067/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Itens (parque. doces. picolés e outros) para festa do Dia das 
Crianças. 
VALOR ESTIMADO- R$-45.000.00 (Quarenta e Cinco Mi l Reais): 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
DOTA ~ÃO OR AMENTÁRIA:~á~J~ ~ 

- PREVISÃO I 
'f- ~/S _, .J l9o~ 

Fonte : 

DATA: 14 /09/201 5 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA_çÃO FINANCEIRA: 

VJ> o... ~ -~--- ..-.. ...... .-.:"'"\.,.....-,...,.. Q-"1 ...... .-. ·-~ 
\ "' ..... 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto:\.~ DATA: llt l o c; á.o~ 

/ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: ..t 

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


