
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO 2" ADITIVO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n• 073/2015. 
EDITAL DE PREGÃO n• 027/2015 

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

CONTRATADO: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
BÓRGIO LTDA, inscrita no CNPJ 
80.846.595/0001-30. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - FROTA 
MUNICIPAL 

ALTERAÇÃO: REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 

ASSINATURA: 19 de Dezembro de 2.016. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRECO. REF. PROCESSO 
LI ClT A TÓRIO n°073/2015- EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 027/2015-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, domiciliado 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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO 
L TOA , estabelecida na cidade de Nova Cantu Estado do Paraná, na Av. Cantu, n° 797, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 80.846.595/0001/30, representa neste ato por Júlio 
Cezar Basségio, portador da RG n° 1.142.041 e do CPF n° 491. 973.559-68, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA" . 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- FROTA 
MUNICIPAL. Processo Licitatório n° 073/2015- Edital de Tomada de Preço n.0 027/2015, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, nos termos do aumento anunciado pela 
Petrobras, conforme conhecimento notório, bem como divulgação nacional em anexo, as partes 
resolvem aditivar os valores unitários dos combustíveis conforme a tabela abaixo. 
REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. 

ÍTEM VALOR ESPECIFICAÇÃO TOTAL COM AUMENTO 8,1 %, 
ANTERIOR Gasolina e Á lcool e 9,0 % Diesel 

01 R$ 3 ,00 Oleo Diesel R$ 3,27 

02 R$ 3,15 Oleo Diesel - S-1 O R$ 3,43 

03 R$ 3 ,80 Gaso lina Comum R$ 4, 11 

04 R$ 3 ,90 Gasolina Adit ivada R$ 4 .21 

05 R$ 2,45 Á lcool R$ 2,68 

Cláusula 3a. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

iEA~ 
/:: ' 

Nova Ca u/PR, 1~ de Dezembro de 2016. 

CONTRA TANf E 

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 
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121'212016 Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na refinaria 1 Economia I G1 

globo.com g1 ge "· vídeos E:NTRF 

Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na 
refinaria 
ReaJuste da gasolina foi de 8,1% e do diesel foi de 9,5%; elevação de preços ocorre após dois meses de redução no valor do combustível 
pela estatal. 

Por G1 
OS/12/20"1619h49 ·Atualizado 05/12/2016 21h37 

0 Pevobras decide aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 

http:/ /g1.gl oba. com /econom i a/no ti c i a/apos-duas-quedas-petr abras-ei e v a-pr eco-da-gasolina-e-diesel-nas-refi nari as .ghtm I 1110 



12/12/2016 Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na refinaria 1 Economia 1 G1 

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (5) a elevação de preço da gasolina e diesel na refinaria. O 

valor do litro de gasolina será reajustado em 8,1 o/o, enquanto o preço do diesel subirá 9,5o/o. Os 

novos valores entram em vigor a partir desta terça-feira (6). 

Se repassado integralmente ao consumidor final, o diesel pode subir cerca de R$ 0,17 por litro, e a 

O Petrobras justificou a deosão pela variação do câmbio e dos preços do petróleo (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker) 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 

http:/fg1.gl oba. com /econom i a/noti c i a/apos-duas-quedas-petr obras-eleva-preco-da-gaso! i na-e-diesel-nas-refi nar i as .ghtm I 2/10 



12/1212016 Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na refinaria 1 Economia 1 G1 

A Petrobras justificou a decisão pela variação do câmbio e dos preços do petróleo, "As principais 

variáveis que explicam a decisão do Grupo Executivo são o aumento observado nos preços do 

petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro lado, a 

participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação," 

diesel foi reduzido. 

SAIBA MAIS 

Parente teme que acordo eleve produção de petróleo de xisto 

Gasolina caí, mas segue acima da semana do 1 o corte da Petrobras 

Efeito nas bombas 

Em comunicado, a Petrobras afirmou que, se o reajuste for integralmente repassado ao 

consumidor, o preço da gasolina pode aumentar 3,4% nos postos de combustível ou (R$ 0,12 por 

litro).Já o valor do litro do diesel pode subir subir 5,5% nas bombas (ou cerca de R$ 0,17 por litro), 

A estatal lembrou que os postos têm liberdade de preços e esse reajuste pode refletir de forma 

rJiferente no valor do combustível praticado pelos postos. 

http://g1 .globo. com/econom ia/noti c i a/apos-duas-quedas-petrobras-el eva-preco-da-gasol i na-e-diesel-nas -refi nari as .ghtm \ 3110 



12/12/2016 Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na refinaria I Economia 1 Gí 

Preço da gasolina 

Gl 

, r I itr 

anúncio 
de corte 

15/out 

C (Foto: G1 I 

05/nov 

I nfog fico elabo do e 

Veja o comunicado da Petrobras na íntegra: 

"Petrobras anuncia revisão nos preços de combustíveis 

nte P 

1 

De acordo com a política de preços anunciada pela Petrobras em outubro, o Grupo Executivo de 

Mercado e Preços (GEMP) se reuniu na tarde de hoje e decidiu elevar o preço do diesel nas refinarias 

em 9,5%, em média, e da gasolina em 8, 1%, em média, com vigência a partir de 0611212016. 

As principais variáveis que explicam a decisão do Grupo Executivo são o aumento observado nos 

preços do petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro 

lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de 

recuperação. 

http:/ /g1.g!obo. com/economia/no ti c i a/apos-duas-quedas-petrobras-eleva-preco-da-gasolina-e-diesel-nas-refi na ri as .ghtm I 4/10 



12/1212016 Após duas quedas, Petrobras eleva preço da gasolina e diesel na refinaria 1 Economia 1 G1 

A Petrobras reafirma sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que 

lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis cuja volatilidade vem aumentando 

recentemente. 

Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as 

alteração das demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final o diesel pode subir 5,5% 

ou cerca de R$ O, 17 por litro, e a gasolina 3,4% ou R$ O, 12 por litro." 

PETROBRAS 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 

MAIS DO G1 

DESVIO NA PETROBRAS • HÁ 1 HORA 

Renan é denunciado ao STF pela 1" vez na lava jato 
Presidente do Senado é acusado de corrupção passiva e lavagem. Ele teria recebido propina para viabilizar contratação 

de empresa pela Petrobras. 

http:/ /g 1 .gl obo.com/econom i a/noti ci a/apos-duas-quedas-petrobras-eleva-preco-da-gasolina-e-diesel-nas -refi na ri as. ghtm I 5110 
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" MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 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: pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO 1" ADITIVO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/2015. 
EDITAL DE PREGÃO no 027/2015 

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

CONTRATADO: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
BÓRGIO L TDA, inscrita no CNPJ 
80.846.595/0001-30. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - FROTA 
MUNICIPAL 

ALTERAÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO E QUANTIDADE 

ASSINATURA: 30 de Outubro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 

Republicado por incorreção 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E 
QUANTIDADE, REF. PROCESSO UCITATÓRIO n°073/2015- EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL n° 027/2015-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, domiciliado 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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO 
L TOA , estabelecida na cidade de Nova Cantu Estado do Paraná, na Av. Cantu, n° 797, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 80.846.595/0001/30, representa neste ato por Júlio 
Cezar Basségio, portador da RG n° 1.142.041 e do CPF n° 491.973.559-68, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1•. O presente contrato tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- FROTA 
MUNICIPAL Processo Licitatório n° 073/2015- Edital de Tomada de Preço n. 0 027/2015, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula z•. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Quantidade do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
com vencimento em 30 de Outubro de 2017. 

Cláusula 3•. Fica aditivado o quantitativo Licitado, em 25% nos termos da Lei 8666/93, mantidas 
as mesmas condições do contrato original inclusive quanto a Preço não gerando qualquer ônus 
ao Município. 

ÍTEM 

01 

02 

03 

04 

05 

QTDDE ESPECIFICAÇÃO TOTAL COM ADITIVO DE 25 % 

220.000 Lts. Óleo Diesel 275.000 lts 

40.000 Lts. Óleo Diesel- S-10 50.000 Us 

20.000 Lts. Gasolina Comum 25.000 Lts 

10.000 Lts. Gasolina Aditivada 12.500 Lts 

10.000 Us. Álcool 12.500 Lts 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 8733 00. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044) 3527-13 

E-mail: pmncantu@iq.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Cláusula 4". Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

Nova 

JULI 

Republicado por incorreção. 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/2015 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o no 676.2.05.159-68. 

CONTRATADA: FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA, com sede em Nova Cantu, Estado 
do Paraná, na Rod. PR 317 n° 5989, Cep 87.065-005, inscrita no C.N.P.J. sob o no CNPJ 
10.814.503/0001-54, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Eduardo Rodrigues 
Ferrari, Carteira de Identidade RG no 7.964.02.7-1, C.P.F. n° 039.915.759-06, residente e 
domiciliado no Município de Maringá. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licítatório n° 037/2015- Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 027/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula P. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Combustíveis e 
tubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal", conforme especificações apresentadas na 
Carta Proposta da Empresa Contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 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: pmncantu@hotmait.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-39.056,00 (Trinta e Nove Mil e Cinquenta e Seis 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis . 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

\ 

\_ 
\ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/2015 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s;no, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159-68. 

CONTRATADA: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO LTDA, com sede 
em Nova Cantu1 Estado do Paraná, na Av. Cantu, n° 797, Cep 87.330-000, inscrita no C.N.P.J. 
sob o n° CNPJ 80.846.595/0001-30, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Julio 
Cezar Basségio, Carteira de Identidade RG n° 1.142.041, C.P.F. no 491.973.559-68, residente e 
domiciliado no Município de Nova Cantu. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Lícitatório n° 037/2015 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 027/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Combustíveis e 
lubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal", conforme especificações apresentadas na 
carta Proposta da Empresa Contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá : 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição~ 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-989.500,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil e 
Quinhentos Reais) . 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/931 sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente/ a critério do (representante da CONTRATANTE)/ se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

TESTEMUNHAS: 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2015. 

BASSÉGIO 
~~;w.ado 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/ 2015 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/ 2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159-68. 

CONTRATADA: FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA, com sede em Nova Cant u, Estado 
do Paraná, na Rod. PR 317 no 5989, Cep 87.065-005, inscrita no C.N.P.J. sob o n° CNPJ 
10.814.503/0001-54, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Eduardo Rodrigues 
Ferrari, Carteira de Identidade RG no 7.964.027-1, C.P.F. no 039.915.759-06, residente e 
domiciliado no Município de Maringá. 

As parles acima identificadas têm, entre si, justo e aceitado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Lícitatórío n° 037/2015 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 027/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Combustíveis e 
lubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal", conforme especificações apresentadas na 
Carta Proposta da Empresa Contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a} Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -;;,;;~:~-;;;;ft/ 
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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-39.056,00 (Trinta e Nove Mil e Cinquenta e Seis 
Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT "'"--,;,~~-t..,::fl 
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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a, As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2015. 

TESTEMUNHAS: 



TRIBUNA EDIÇÃO N' 9.234 
DO INTn.IOA 

.. ...... ..., ..... ,.,_...,.,..,._,.,_ 
............. ·-·n-o.• ....... ~.... ..,.. ......... ... 
..,.,,...._ " l "•!loo\ ...... .._.. ........ ~--·-"'--- ..... ---.. -~"' ' -ú..,.. ...... ..,. ... u.: .. ~oo ""'"" .,.."-•• . ;,o~ . ..... -!'"- .......... ..__ . ..... .:..-

ti M UNICIPIO OE ~?.::!!, CANTlJ 

- . .. ,-,u~o•~ . • t•nLo r.• UI"" .. , 
"""·'~"UAI.! .. WO .... o•• t.,._lriM <"'1•>Mo"' 

,..,,, . ..,,,., , o .... .a.-.-... ,.,,.,.,M .... o<\'<-. 
, , •• , .,., ,.,, , _ _.._....,.~..,,._,, n;•••·'"" 
to+o! ... ,..._ • 

.... ,.. ,_, ........... - ..... ·-----..... ··-··· ,_ ........ l ... ,.,. , , • ._. . ,;>o ... !O .o.-n~,._,._. ,..,...,._,, ... __ .....,,...., ...,. ____ ~--

..... , .... _ .................... ... --.-

•Y1:10cc tt.tu,loC.I.(I•r•ot"~oePlllfCOI 

~TI:Dl"l~ 'WIU.NIIU~OOl:QLltJIII:I~ 

o........, .. ~ .. -W.OO~e.lLOIIOfto.tZA: ........ ..... 
.-.o)ftl\)fi;MAP>.tUC(I---,.c.to·~·"""""'"'-
-~ ... "õ''t .oo/orl-. ................... _...-
l'ltf_ç,l,a ll'~tl.---·-

0 --- ~~; ~~ ·n~• 
•"))!!MI.I,._,..a,,.'"ttl ....... _,..,. .,.~ 

c-.---....... -~~~~~~~....-c....,l.ll*[l 
CAI.Ditiiii!:JGJl.l. 

PP:EfEilLRA M~IOP.-'L OE NOVA t EIAS 
r;,Hrr - OOUO !tl:«<II-~ ["I>DOCIOP~ 

~· lolo)Oao-~..-• * · c:-9 ,.....,u iCI''• l!lt6o).t l llt 
'-'' ~D:!I.~ rJr l.l~·· 

...... .:)lkJ!Wl!'Cif.UC" Ac:J,Oir' tlf/11111 
• IIOct- WTOotuc.tT,t,Ç!oll" lltnlll 

Olo./E\'0: COom!.Ut;J.o Cl( l~U l»t~ .. AU f"a.ztll 
UVC.i.oi'ICI.WCIOI'lÇASf~OOVtieu..O .... .,..<IIO U I>UC.I 
AYV U H ,Of tNCllo:rt: 4 ' 1101'-' O( 't'CkULOJ 011 UC:IIfhiU.& O( 

U~T(N(;I.I~W.OOIIIUJ«iioooct:HOYA;~·"-

e-...___,..,.._ __ "'-"' __ .. 
,.. ,,_&.>coo~...- .. llhWG~I.- ••~--..,-•....-oo 

M )$ --~·,._..,~ ... ,.; l'f'l..a • •--·oo-~OOAII 

............ - - """"""" ..... ~---~""-· ........ -t lt•• n•\Jol> l'< o....-•Po•-·_,. · ,, ... 
Ce<ll-~lf---....... c-.~r.W:ICU!.Cit,rtlA.011<>' .. .... 
C,...lilll,_o<t>l'l~'o;••--uv-,q.,._.....,.._ 
- - <D!'I>OM.h""'"""f ... Uol_.,. , _)_o.......,_ 

Hf'..O.UN&SZ!f:KJI[JI:U N 
AAU(Jl.A _IC.W...._ 

0_ ..... ~-.... --~--·-... ......._ ....... _ ... . 
=-~::."!!'.:::.':" "'"'~"" .. -· ... - b.- ,..,.. .............. ... 

. _____ ... _ ... __ , .... - ......... -
t'«t ............. l 
VIOI.~I~O• l•&o_ ............... _ ..... .._"'..;.....•u.-.. 
-•----.o~~~ - eo_ . ___ ._...,.., _ _ l'll.. 

:;;;.::~.=:==: ... ;~~~~~E'"~·~~..:~ 
~:;:r~~:=t...:::-:S.;E~~~ 
, .. v_,,...,._., .. _ .. '",.. 

i 

... ~~~~':. 

EDITAIS 

6 M U NICfPIO D E ':!~!..:~NTU 
-,..,._....,..,,,, .. ,...,N,~" 

LI I" CU r ' P tMI'J#' ' ·i'"'•t M •• 

··~-~---"":;:;' ..... ----··-
~Hifol<l<~•iilf"MI·M."·'rillf.l-~ -·--

'tffiiiO 0E t+Ot.IOLOGAC1o E ADJYOlCAÇ10 

0,_,,_4:II.Vcei0111 t;~t,-tlctt,lt'*'et'MII'II ""~'~ 
~Aillll'~t'c<;)II, Wildtlill'lb& il!!dlii!"'*"41-~W~.:...,I'ln t 
J~lo'llt~Gt,cr.IÇ(IIf~IIINI_,pcr.a,l>f' O'lQf'-' ttO-. 
fl.rdl.~,_,~bflO\'~IIESOt.Vf, 

Art. I' - to~·~• ~~,.,,_..,~ilwod,~ ..... ~ ... :lçl l'! "'!Hikl 
N" 111m15. 

Ml"·~'-"'.:O~tll-11011i1(1ra:ll:la/Gdi~U<;Ill~tftf 
0:11'-te-)lltl 

J» __ DÇ»:: 

~.120rrvo...to.dtl01~ 

Dac~~W~II1 -""""fi'~Jie<>Eq~""'~~UIIII'<*~iJ 
tl,JoijOINEI CAI.OOOf,~C\IZA 

PREFEJTI,ifV.. MUJ'.tCIPAL 0E HOV4 TE.BAS 
c'""J -tJC>IIJO t "2<0001«o u~oooo•~ 

•• ~ ....... -ft-6 ç.,.,. '"""" .. (0-42~,..:. 11 :5 
·- ........ a,:r,....,lt())• ..,.. ,,_.._,!...,_, .... 

OA .. ItfTI:O.S.••t.I'Cri'A 

llA!YoCAÇJO 

I'!IOCfOIIIVITOD(VCIT&CJ,(iWOW2'0!1 
lHUIOti ii. IO;f.OCCifUÇIJ&o;loOW' 11fl»11 

08.1U0o COOITIU>l M;.I.O 011 lW!IiC:lA UHC:I4UUCI-& " 411.1> ft.J:lll 
!t(\IIU,O Mei.IJIHDO ....:ç.u f K.IMCOI 00 Y(lcUI.O .Lh ' (IIIO Lt f>UC.l 
AVY UU •lllltloiCl~l" A 'IIOU I)( W"ik:VI.O. 04 UCII(U JIII& ot: 
&U!Si biCI.o. IOI;IA4,D0tll,llfi(;WIO CIII! !>IOV.C.TUAI-•"'-

'"'* ''"' .......... -.... ..... ... .... , .......... .. 
~=~·~· o•raon- · -·-*~n-.. •ldo L• 

~··--·-""'- . .......... , __ .. ~~·· ---v.t<l-
Cono. ... lll.&lFICO -· • leo...,_ ~ ... • """""'"' • 

,...".,_"'-~ • • a t7nt-n ,.,, • """"' '"'",.,.
,_,._._.,, -~ --PtJII,I,MIOf-Y(IclJlCI L10.._ _,.. "'1!-t""'.PIÍIII' 
.... . ... ,.__,~_.,_.,.,...,. ... ~ ,.l' • l.1l t\I"'W-"O....-•O.cii..:O 

.~oo ...... . , .... ~;o .. to .... ~ 

HlltO~A,.,..UZtKA:~UH 
l'!lff"[f!.l ttiV~A~ 

o-.~--· ··••·- .. ·--~-,-::.!;l•--"'•r"" ..... .. ---... -~.~ -·""",. "''''"' .. 

~:.:.:·.:x~ ....... ___ .. ~ ...... - .. ~., .... ··-~ 

~'!':':.ç .. '!'.~.::::.~:::."'.:..=~:-:::::::.~.:: .. .... _ 

PAEFEITIJJV,. J,I\JJ•UC'I'AL DE NOVA TE8AS 
Cliõl"h .. WC Ut<O!JC"! ·U U;J~ot>QOO P&JUNio 

.._.-~~-- e....... ... .,..... ,r·•l.t)(ol,_,,"" 
'"'• ~r' "'ll.r4 1 ........... .,1tJoo,.H" • V'U.:Moó•., 

"l'l'if2"'"'mw•'$%K'P""' ' "'D" 
"f"C!" '"RNlf QC\;Çq&ÇAQ K OIW!I 

t4~fiV>I~ CC C-U. U'l~~ ,......, '..:tfll 

•t~oUOIIICUJ!ItOO l't:Ç&I' ( W.IIII!Çot 00 W:ICUI.O I,O.YI:Ifl!01,411toi(.,._ 
u"' ••.u .,-• ltHC:CHTt & UIOU llf 1tiiC.ui..OI O• MQI:lU~ ot. 
U-Tf..'CI.AIOC ... L OO....,.,ICJ"'ICJI.!OO'o'.&l'( ... ,.ll. 
~ .... 011 Rl Tllt U o ..... M!Qo.oloo-•C.CII••.,'--•I"" C.""'•O.< 
""--"'Oilt ....afi.,eu,.,l ! -c..-"'"":1011 o t•"'"'o. .... .,,.-.....-«~ 

••O&WoiTO<O.,. __ .....__...., • .,._• <iJ<O'<I .. __ 

<COotllU.UOO:..-~IvtiGIAO~fO. 

~-" .. .:--& 
!ud~OilC~f.llnA · 

PR.EfEITUAA I.IUN ~lPÀI, OE. NOVA TESAS 
C:IIPJ· Il!W0 11MPI!1-o'; (,~1.4tl000~~ •• ._,_.,,, OH ~ F'-'fu(CI"'•~IJ6.').1~ 

,_, .... -'.'~tU.-*"' O'l.l>o••• 

ur~ .. -.-ooe.co.nutOW' ~:011 
•UJC•"-lDACli!"OiucrT•eJ.O-orfl'•lOII 
~t:~~«eQW.I! OITOUCITATOAIO, I WH!. 

cor. .. <>.o\ T.Qil€ ";!'R:.-:~=1't,ol~•ntu - "" 

C0.,11V>f.ut.>. il'lltUthOlYOC: \1~0\rtl.O. 

Cl"''l'·lt.IU,..4MIOOD·4•0> 

c.JUOtCió!lU.Uel.OCil~U'<I!C.I&I.ILAOII> I>•tu•.o.H• 

ltltYlUO 111Cl .....OCI !Of:Ç.U ~ UtltY'ÇOI; CO ..-clc:liLO SAto'(liiO lI ~l&e.l 
&Y'I S4lt • U lUIO<:lNn .0. niOU Of: Y(JeUI.O& O& Uqt:t'UII.IA OC! 
USJS1(NCU.SCIC.Io1400tti~OIJIOY .... RI.C.:t - IO'lll. 

•.Aeo.Uillot10: 0--~-o<ol __ _, ,_.,~ dco~ 

-..-~<M-~ ........... Io>< ... 

V.W..OII. f0f41.~ 1-o _.... -no$1 .. ·~ - · <1~ 1111 l_}\t0,1) fll" M d 

a...- .. ~··-...... -.1-C:•• .... •). 

..:LI)U.IofVI.$lt>(.l(loi~>l 
"'f"~IT<I. Mli'«"'.W.. 

MUNICiPIO DE NOVA CANTU 
E-o!lc rono,_ 

Cl'o'I>JW''n60S»o.ooo1-4l 
~ .... ,...,... •. ,._\ -··-· , ... ,,~_ ... ) , .. ,.,_., ,_.,. r:·.;u ,,.,·,:•-"••"':".o,..,.,..,.., ,;;',.,, 

J"-- to...-w ... , .... 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
~oMI'...-

.:NPJot• n t •!>l"'OCOI-11)-

.~:~.~.~~;:~~ '"~)~:.".::: .. ·~ ... ~~ ', ::.: .~~: , ... 
,__,~ .. , .. , .. ., _., .... 

"""'""""_,_ . ..... .... ).I .. MoH\.IIf() do.ooo ... :O! O """"'I 

·~ ..... ~ . .............. J -..l...L~-··· 1.-<1'<,.. ........ " 

~llu.\<o ""·"-' M I \1., , .,... -·• ,. ... f'• 1, • 

... -J..· ... . ........... ,.,. ..... _,.,.. ..... - .... . 

..... w--~-- -'"'''""' ..... - .............. 1'0;/ ....... .......... ~ 
, ............... .... ._ ....... _,,,""'""' ........... ... 

ur~ • .o~ ..... __ ,.,,., .... , . ... .,..,.,,""•-•' .. , .... -...... ,,...,,., 

...... . '"" •"-' .......,, .. , "" ..... , ,~ •M '""'"" • ' ·• ....... ~. ' "'' '- I 

...... ~.~· ............... ,,~·•li ,,J ·l l l' ' ....... .. 

.............,~•~•· """""''""~ ' • ' ~· - """'• -.u ~' • ,. ,....,, ... " 

.. '" ••!!•• '""''' '' ..-Jt~·-

JUit-.f1C.&""""0_ ....................... ~ ..... ,. ... ...,..,.__ ... 
· - oJ#oN; ... I IW ...... /'("-· __ ... Crt~JCv>e..~*'''"' '"'_... .... , 

P~\\I,...O~o.tAIOfO,.....tO~f .... r U OS'U.-u,&ID(q(lur.OOQ - 1• 

•ow:lli0"!111."--"'Ut~ 

0.._ ........... _. ..... ._ ..... --~-· .......... . _ ... ~ .. ..,..._, ...... - ............... _ ..... ,.,."""""' ...... .. 
CWCI'o -:ooot10•n~!CI Clt __..,. r:IA .. ""'"~ O. u.o~~ OI 
.... ,. .. ç .. ~~~. ................ - ........ ..,..._..._.. ........ ~ ...... . 

:.:::·.;.::::'"'._..._ ... 1 . ...... - ..... r-.... . ~ .... 

~~...í~.';:~.::~;~:.."':'"'.::::::::-::.~·:.-::~··· ........ ,_ 

. " ........... -- . , 
~' " 0-- ••• O M , 

.. ........ ._., __ __ . ....... __ , ___ ,._ .. _.,. 

"" o, - '" "" ., n••.:~..:.:7.:~:~::::.:~ ..... .., "• 

.. ,._,.._ ,.., __ , .. . ............ ,_ ..... .. ..,..,..- ... -·~···-··· 



TRIB~ EDIÇÃO N' 9.234 

,.,..,l i1IPIA_.,04Dif-.>OMCO 
ur~oo•""""""" 

Jno::~~~~~~~ - ----·- . __ ..,.. ._ ---
-~ ·-----·-· 

~ MUNICIPIO DE ~?_;'!'~NTU 
•,o~o W-.)d,..l._.~ ..tn.pM• 

!! ! ' C t!;[JQ ti'1t••~C .. ooW !Htfl• 

.. ~ ... ,._ ... _.. .. ........... __ ,-.;- ..... ,_.,... .. ..... ·- · ~· ~ ... - ,... ........ _ .. ," 
.. ......... -........... -··-·-·· .... -~· - ... ..... ... ~ .. - ..... .......... ..- ........ _.._...,.. ,..,.. ! · · -- ··· ~·- ... :•• 

-.•-:. · •·· ..,.-·-·•-•-"",._ "_r- o.._ .. ,, , ••• ..................... : •. \ ........ _ ..• ~ ....... --- ·"'·•••11• .. •·• .. w.,. ,. •• ,. _ .. 
- . .. o'llt.ouuAD\,......_.r. noo,.-, •• • 
........ _ .. a-... , ... , "'"' .. ~ .. .... ~-.... ... -..... 
1'0° 1• 0l1M > o,.,,a.looM,. ....... , .. ~..,, \>M.&oo ....... ""'""' ·-~- ....... .. ,.,_ ~· 

..... -.. .. , ...... 

WHJ#!'o .o o U.-JtJ_,.! ,..,JUo 

--~ 

~ ~~r~;~~~ --=------------
A'o:'~ Ol .,_~AU.OllltQIITIIO DIE P'fi[ÇQI 

llf.t.AIITf'OlNí~O,~IWOIII(ti(JOOOr.c:ouu.CICIC~ 

op,_,...._.,,..--.,-~cAL~Of:JOJU.."'""',.._ 
~ IOI\IIo\I>Uei..!CO..., __ Oiod.x•~e-.lb>O-

- .. ~•"I"'-"''I•- .. ,. .. "911'1 olt -•-..owoo-~~n NEG.Iolf:_,_...., __ 

~~~t-•• Clmt~.-·-···~ 

PREFEilUJV. I.!UHICIP....._OE ~,t.lEB-'S 
CHPJ-U~1n«o01 -ti; UTAOOOO ~At~l 

.,, ..., ......,_ ~~ c-. ,....._IO"''lJ-»")-uOOJ 
1- ''l"e•M!?:,...•rtn"'!!«• t TPtt~ , 

INII:L'O. I!,>OACC ot utrUÇA.O,. .,I,_,, 
NOC-(0oW(-"'O ~UCtflo(J.0 .. 1~ 

O<LinO. COifTAATI~lO ot--.:l;o\(~~""-' 'lt.lU 
~-.~,o !11«-WIOO "c:.u t ~ 1:10 vtlail.o ...... r .-o u . .-u.c• 
A'fYI.Ui ~(lic:DITr.LfllOlAOC YO::IAOI CIA U:CIIlTIIkll ot: 
.O.UUTtNCo.t. $0CIAI..DOIIU.,...IO OI! MQYA lD/of • l'll, 

c_,,__.,.,..,__.,.Of-..,~· ...... ~ 
... ~ ...... _ _ __ 11111\0:0<t ...... ,..._. _ .. __ _ 

"" n _ .., ,_,, ,.. ,_,.,.,., __, .--.·~-~00411! 

· -·---~- · -- ... ~-...-.. ·-·fll • liG.T)(\I"'"""~·Ot-l """"•,.....••1•• 
t-~),.----··--·-.UOI(If- lltltVI.01.ltl ..... _._. .. 
e .. .-_ • .,.,..~, ... . - .,.,. ... __ .,.__ 
- ...... - • ....., n- , ... ~~-.... •-.J-•-

ND.0.4 N'-lottii Jl!IXh 
• • U UTAIIUHIC""M. 

o--· ... -~·-.... u. - - - ···- · u;,-.-_ ... =:.::'!:.:=.':"--- -· .... --... ----....... 1, < ... 

, -. .. - .... - .... - . .. :lf ...... - .. -u·•··- 1• 
~---~··· J~Ot«< , .. , .,_.... .. _,. __ .. .............. ,.._.._ 

-~---·--~c-~-..... -...... "-·"'-
, ,,.,_..,_..__, .. ,.,... .. ,.... .., ,-.u 

ED TAIS 

·------ ·- --·-· .. ---- ·-- --- --.. 

M U N IC(PIO DE N OV A ÇANTU 
c ............. .. 

" 1 c u r rg !HN1'"' r.."" 'w k 

..... . . ...... ~~-.. ..... .. ,J ___ ,.., _ _ ,, ,.__ . .. , . ..... 
_ _ __ , ,_ ..... , • ._ ...... ............ )1101 0 

'""-''··• ··~-- .. ,-r ..... ,_."_.,.,.., ... ~ .. -,... ... .... ._ . .,,,.,, ___ .... .___,. -·"·~- "' 
"'""''"" ··-··.~<--- ......... , 

•'-·"'' ' ..... T "U\f'f.r•• • ·~\h, I I 1, .. ,._, I '~"''"'" ~ 

--"~'' · · ~\ "' '"'' ""'"'"''· ' "''"' ~ ...... ~ ..... ,, ... ~ ......... ~ -., ....... ,_ , ___ ~ ...... . 
..... . . .... . l . ·-·-~-··---· .... ,_ .. _,_____ ...... -... 

--~.-.... .......... .-..... ...... .. .. ~ .. _ ......... . 
.. _ _ ...... ~ ... \ .. 11• • •"" ..... . . . ..... ... . ... .. OI }O!ItOI 
1:\o ... IQJo>l• - ......... . _ .... ~--· ~ ... .. . .. ~ ......... :.- • .............. , __ 
~:~:~:~:~: :=-==~~__:__ ,. ....... .. 

·.~~-.... ~':;;".-""~"- ~-

U /t/(1-.A \ IoiOM......., ,.f"O. ,._.___,,_....., 

t~· ~~~f~~~~~~~~.! ~ ~-.. ~Ut}W.Ult- C...'-'1.4! •Q'tl~QOO -...0..----.. ...-................... ---

OP~lt"' O<>I.Iul'l:C.C dot~ ~a. P•- ~~<~- Mr:!e 
..... ~bi ..... .,~.~oeolr'dà-~ rlo~• 
JoJ;J.,...'ID d~ Lloalçbll-. :ong~~C~ •- r.~ px11111 ,.. nxm. , z.,., 
~.>lef~1J lf91ilac~''OJtnll.~Vt. 

M. J' - H~• o p__, M Ct'*'IIIÇb ... , 'o&!-'- •~M-r. gril( PR~GlO 
M' 111U2':11S. 

.t.n. l'-~lo.;,< o l:qllo.fa.~ .OIInli:ll ü ~ll.lc-suc t:o\Mo)l·'ftl. -

~J:-..ioMJ!9*1'1101'1:1Eoc,..-lr...,,,~~~~~
~~[IC/t.l~I DE~U., 

PREFEITURA Mut.IICIPAL OE NO'V,t.lE!l.'.S 
(;00ô"J - el)tl\1 1'2.o)30H'$ [$fA()OO()fAAAtd 

•· o.·~·v.. c-.. . ......... (1)--tlj)&-l:l'l!l l 
, _. RI ........ !IQR IL•QI>tH"IPYI" c.'VJ,!!_ ....... , 

C"-. .... C"li~OI I"'IUtrto 

ltA.W'IGAÇlO 

.-.oc.tDiti(HJO OI:UCITa.Ç.I.0 ... 1"-'U1 i 
INCDOIP.IO.t.OI:IX U:nA(J.Q "" t 111• 11 

00-ltl'OJ COHT'Ul 4C.f.O OI! lW'II-U • ~O• , ._..,. r-ute 
~lV!t-'0 IICliJifiQO 1'-t:ÇAJ E Uln'IÇ06 00 lltlaA.O :1.1.~~0 U I>U.C"-. 
"-'f'll U)l "'EIIJtNCtNTt A ' ltOT.t- 1:11 YorieUL01 OA stOII:EU II!.& Ol 
USISflN(.II.t-OÇJ~OOti~IO I)EÓ IOOYl lQ.AJ . ~.Il 

1 - ... .-.q-... .....__ ..... _ ...... ............. . . 

=~· ··oumu- • •-·-- .. .,.. a . looúoet ~· L• 

COII\- ttATiflCO -· n -aM:o ~ooq~, o -~· • 
..... .. , ..._ ... ~ • . " 'nt-1) . ... ~ .-.. ~""'-
14'_I'Cii:l_, -.o - I'IIU.MJD['\OlicUI.O LIOA.. """CI~COIP~'Oif 

oM•~·n,us,..-.al, ..., •-MIUI.li i,'U i\J"' M~ O....-•llu "'t••• 
• ...... 10 . , .... c.~ ...... ~ 

k tL0rt-41\1AIUI(.I(MU N 
~•fiCI1'1.""-""""1"4'L 

_ \. "llt~P~ITUIII:A ""U NICIPAL O e- ~-

t:l ~o~~~~g~-~~eÚ 
<'1112 .. 1J<i!AW 

nnYVOIO!I'UI ,_ IIC~IIIIC-1$& .. (1t1•ltU .... DI. ~o.,.t:"O•o•nt 

""(0J.O""UU0CW.. "'Uiill!J 

o ..... .. .,. .. - ~ ......... ..... -.--~ .... - , ,..., • ......,,., _ ...... _ .. .......... --~-'""·"'· .......... -.. 

......... .............. _ - ·t'«!o .. l .. " -'"'" ........... ,,. .. 

P'fl rl'tfi'UIIAWIMI; .. A~O.-fll..t.IOIIOCO 
(Jiot.!IOOO ~AIU.~ 

o;; ~~J-Kt .. , lo)Q;»I.)I 
tCTCOI«~.C:I'I~UI~ 

:..:.;-,::.;u•~ •o•••u • '"" •,. • tC.•uuo .. ,,,_,,, "-·-~ ~''"" ' 

"-' -~-'-"""""""'"-.., ~ ,.,.._.,.,rn••.., "" 
:. ~~-:-~..:~~:Z:::.".':"' ... :;.':,;-: ·'":.~·~ .... ~7" •. ::.:: .. .......... ~ ..... ..- .... -.. .................. ~ ........ ,. ,_,_ .. ~- ... _ .. 
r:~-.:~~· ·:, .. t'"l·~''r.:.:.~"' .-::.ç ·": ... :;-"::::.,".:; .. ;~.:-

I 
i 

lJJ· 

ee'Xifawr•m>nr , K!l•r"eer ... .,. .. 
! ... W M IQeQU!C UI! !U Çip 'Cti ! !'MII 

CMI:.ICIO; CCIMf'II:U•Ct.o 0~ [II...._U. tptCIAUZ.&0-4 !A.IIA f..Ue 

ll.tWI) ,I.O Wl:lUlHOO ""-Colo.l 1: ft!l'o'ICOl 00 ~ULO ... l'l!oJIO I I ~-"GA 
A'N ~I IO(IIf(IICfOifl a. f •OU 1)1 Ylllo;.o,n..O I DA UC•t:r•••• Oof 

UI',T{ .OC...O. t-OC!Al. OO .. \ol<o>Ç:I...O OI ItOYATcw..l·""'-

vAL.OOII: fllf l J~tl <I.IP! ""'Ow-•ON"""'" •~•l-C.

<HIIa;:O ot,V>OtOIC.IA )!•~ Oo-•?'J>~- • """""'••- -_. ... ....,.,,1~ 

• •0 - ( ><10 O....;M-.. 1·----~, .. -
--. ................. - ...... .~ooa-o 
(.(l><T ..... 1,l00: ""~.,..;ÇI,OLOLTnl> 

~J"" ••m•-.oJ 
:li!S-'O OII.Ç~==-

-- ----------

Pllt,(~ IIVItC.IJ. Ot li<JNATf..S ·Uf40000 'AII .... Io 

CU TT.lTOQe(:l)!oiTJtAfO ... jllr,." 
IIIUIOIIM.IOI.Of:OI! UCITACl O"'tiiiU II 

II'IIOC!OUifMTO\JCfU.TOtiJO'w t ..,_lf 

GO'<IR.t.1.•NIE II'M'( I1\.IIU. tl~ll OltMIYA TU l S ·~11 c.,..,., .•. ua.•n.- •-611 

-ÇLI(TO GO .. TIU,U Ç<ll) ~ IDolf'llt_I.A D"lCI.t.l..l:loD4 ,,..,. '.t.l:'f.ll 
llllltJJ.o ...C~\1110100 ' ' '-" t ""'""'OI- 00 vtlcu~Q ••~O 1,1 ~lACA 
4'1'1 .. n I"(.IITI:ÔICEI'JTC A. A-Otl O( YllíeiA0 1o 0A '-tCWCI' ... I• De 
ISSISTOICioi.$0CIIt.. OO 'IU~OIIIO~.O.Tt.l"-.· · ~" 

PAOAWI.~TO' O.,...._,. .... ~-I_._,~- uo;--o;oo --......-....... --+. .... 
YALOII TOtAl.;; ,_-- - - · ••'~~' »'-" .. •l ' 111 .~) 1\1"' u.o 
O~oO.I IIotlooo-0.,- ! .. o O:..O.-L 

H(\Oil.O.I'I'.UZ~II,I(Jt1CJO 
• U , ( IfA ._,.MIC,""\. 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Eo-40~-

Cioii'J ~ ·n .. l-»--QX!t.ID 
-lt.l.., n'll - '--"•~--· J·~ - · l'tl';ll)""''-'-' 

,_,, .__..,~t-1!<~ '"'!':'·-'"'":0-I ,_J,.. ,_., ~N.._l 
r-·•·•~"""r"'·.,-.1 ...,.., 

••• .... •• ,.. ,.1 ""'•~ ., .... U • " " '' •1naO .,o.'"' • I• " ., -.....
•~-.. -· " -"1 "......_.,,~,...__,,,.~.. •-... ~· ,, 
M~ , I' 1'101 , \.oo ..... ~l";ht U<" '"'-!"' • <" • 1'- .._l ·o..J. 

'"" ...... ~~· .... "' ·"~ "" ~"""-- r~• ~ • .~n. .-~. , .., ..... """'' ,.....,_ "~•· ............ """"""''" ·~ """ .... ~.... ' . ·-~ 
~ ....... . ....... '1', - f"' .~ ........ ~ ..... . .- ............... ~ 

u YJIUir ,......_,.....,.,, ,,. •• ,._,.~., ,~,• • ' ""' ,,..., , • . <'.IO. ... o 

1o "<""_., ..-. ..... ,,,.(.' t~'"Cij oJ)•I fld '" .,-1. 

l..,._,.._.uL.:.,~ .. ,....__.'". ' ·• .... ..,.-,..t.. ......... ! 
"~ "' ~• il ~oU II ~· I , ,._ , 

-~·u .. ~ ... , .. ~~to ,.. Joil«r>J .no- 1-·~0<-; .. ,.~ .. .......... .. __ .. ..,_.......,."""..._.. ....... .,.... .... 

'-'t•~&-'•O;f'..UOCI --·"'~ltl .. ,..,Uolof-I'IC(.(~'l[,.o!l 

-rO-AO-.~"WJllll 

~ .......................... ............. - u;,...-. - ~~ ... . ........... ~., ........ ~ .... --...... ·--"- ·-~· .............. .. 
Qa;<CJOeOHI'lUTo.;•o !X_f ... .._. .. _ITAC&.OotN•YOC;(l!lr. 
u.• .. c..•.-.... - ........... "' ... '"'' ,...,.,..._._. ..... .... 1(1 

~::-.":Z',('"'' __ .., :M-1"' .. _. •• ~1•••••<N<o•• 

C-t>CIItC.O ltl••------*•••· ~·-•••1-t••..,,.. 
. ~ ..... -~~ .... - r.~ . c. _ _ ..,.,_, _,.....,. , ...... ..... 

..,~-ot!l o•-•·-·-·-~•-"''"'-'"'__,,,,,.. ~ . ,, ... ,...._,tt•·- •'-o"-· .... ....., ....... 
~:.·.:.::·:.:..:. -:-::.~: :.:::.::..~:":!":..:.:.'::~.:::::; 
..... -.1 .......... .. --~ . ...... - ..... - ..... - ••• :-.::;. ::.".":-":!'1 .. k::::·:..:r...:!:..;l=;;. --~::.··,., ... 

,_.._..._d_•''-"'• •u•" • 
~-----· .,.. ___ ~ __ _._ .. ·- ..... - ---

.~ ....... -.. .,...-.... -_..._ 
! • '-' .... """" ...... ..... . 

F5: r:~r~t.:::~l:':'~'.~l 
~ .. .., .. ___ _..,___ , 
.. ~--.... ·-"-"'"' ·<-'·-·--·----··"''"' 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/ 2015 
EDITAL DE PREGÃO no 027/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU. PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ 10.814.503/0001-54 

OBJETO: Aquisição de Combustíveis e lubrificantes. 
para abastecimento da Frota Municipal. 

VALOR: R$- 39.056.00 (Trinta e Nove Mil e Cinquenta 
e Seis Reais). 

ASSINATURA: 30 de Outubro de 2 .015. 
VIGÊNCIA: 12 jdoze) meses. 
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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: pmncantu@ig.com. br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 073/2015 

CONTRATANTE; 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃO n° 027/2015 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
Aquisição de Combustíveis e lubrificantes, 
~ara abastecimento da Frota Munic!I!_al. 
R$- 989.500,00 (Novecentos e Oitenta e Nove 
Mil e Quinhentos Reai~. 

30 de Outubro de 2.015. 
12Jdozel meses. 
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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) 3527-1 363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 073/2015 
EDTIAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/ n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOUN, Prefeito Municipal, brasileiro, desquitado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159-68. 

CONTRATADA: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO LTDA, com sede 
em Nova Cantu, Estado do Paraná, na Av. Cantu, n° 797, Cep 87.330-0001 inscrita no C.N.P.J. 
sob o n° CNPJ 80.846.595/0001-30, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Julio 
Cezar Basségio, Carteira de Identidade RG no 1.142.041, C.P.F. no 491.973.559-68, residente e 
domiciliado no Município de Nova Cantu. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 037/2015 - Edital 
de Pregão, na Forma Presencial n° 027/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes 
e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "Aquisição de Combustíveis e 
lubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal", conforme especificações apresentadas na 
Carta Proposta da Empresa Contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá : 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a aquisição; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-989.500,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil e 
Quinhentos Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercia l 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o di reito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato# podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 



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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná . 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

AIRTON ANTONIO AGNOUN 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2015. 

JULIO CEZAR BASSÉGIO 
Contratado 



Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia D

0 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044}3527-l363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 073/2015 - Edital 
de Pregão, na forma presencial D

0 027/2015, para aquisição de Combustíveis, conforme 
especificação no Edital. 

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

LOTEN•ot 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
01 220.000 Lts. Oleo Diesel COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNIT. R$-3,00 

BÓRG10LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 R$-660.000,00 

02 40.000 Lts. Óleo Diesei-S-10 COMERCIO DE 
BÓRGIOLTDA 

DERIVADOS DE PETROLEO UNIT. R$-3, 15 

CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-126.000,00 
03 20.000 Lts. Gasolina Comum COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNIT. R$-3.80 

BÓRGIOLTDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 R$-76,000.00 

04 10.000 Lts. Gasolina Aditivada COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO UN!T. R$-3,90 
BÓRG!OLTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-39.000,00 

05 10.000 Lts. Alcool COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNIT. R$-2.45 
BÓRGIO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 R$-24.500,00 

LOTE N°02 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
01 30- galão20 OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA Unit. R$-199.00 

lts W46 CNPJ 10.8 14.503/0001 -54 

R$-5.970.00 

02 30 - galão 20 OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DECONVENfÊNCIA LTDA Unil R$-139,00 
lts 68 CNPJ 10.814.503/0001-54 

R$-4 .170,00 

03 30- galão 20 OLEO H1DRAULICO FPM LOJA DE CONVEN1ENC!A L TDA Unit. R$-169,00 
lts LS 90 CNPJ 10.814.503/0001 -54 

R$-5 .070,00 

04 30- galão 20 OLEO HIDRAUL!CO FPM LOJA DE CONVENIENC!A L TDA Unit. R$-169,00 
lts 140 CNPJ 10.814.503/0001-54 

R$-5.070,00 

05 50 - galão 20 OLEO HIDRAUL!CO FPM LOJA DE CONVEN!ENCIA LTDA Un it R$-219.00 
lts 433 CNPJ 10.81 4.503/0001-54 

R$-10 950,00 

06 40 - galão 20 OLEO MOTOR 15W40 FPM LOJA DE CONVEN1bNCIA L TDA Unit. R$- I 79,00 
lts CNPJ 10.8 14.503/0001-54 

R$-7.1 60,00 

07 20- 1 litro OLEO DIFERENCIAL FPM LOJA DE CONVENIENC1A LTDA Unit R$-8,50 
20W50 CNPJ 10.814.503/0001-54 



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) JS27-J363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

08 20 - I litro OLEO DIFERENCIAL 
15W40 

09 20- I litro OLEO DIFERENCIAL 
5W30 

LOTEN°02 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO 

OI 300 COMPLETA DE 
LAVAGEM CARRO DE 

PASSEIO 
02 300 COMPLETA EM 

LAVAGEM ÔNIBUS 

03 100 COMPLETA DE 
LAVAGEM MÁQUfNAS 

04 150 COMPLETA DE 

LAVAGEM CAMfNHÀO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
0506123610188-2019-33.90.30 
0507123610188-2020-33.90.30 
050812361 o 188-2036-33.90.30 
0602267820534-2025 -3 3. 90.30 
0603154520323-2026-33.90.30 
0702103010428-2028 e 2029-33.90.30 
080220601 0075-2034-33.90.30 

FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA 
CNPJ 10.814.503/0001-54 

FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TOA 
CNPJ 10.814.503/0001 -54 

VENCEDOR 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
BÓRGIOLTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
BÓRGlOLTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
BÓRGIOLTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 
COME:RCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
BÓRGIOLTDA 
CNPJ 80.846.595/000 1-30 

R$170.00 

Umt. R$- I 0,90 

R$-218,00 

Unit. R$-13,90 

R$-278,00 

VALOR 

Uni!. R$-30,00 

R$-9 000.00 
Uni!. R$- 100.00 

R$-30.000,00 
Uni!. R$-100.00 

R$-10.000,00 
Un it. R$- 100,00 

R$-15.000.00 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.015. 



MUNICÍPIO 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) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 073/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial no 027/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 20 de 

Outubro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 27 de Outubro de 2.015. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~:t~~fi.·_·_·_·_-_) 

o.!1JQ ((~ 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 v.:- ~~ntu 7 

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

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 073/20I5 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencia In• 027/20 15 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada. torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe às Empresas, conforme segue:: 
LOTE N-01 

ÍTEM QTDDE 
OI 220.000 Lts. 

02 40.000 Lts. 

03 20.000 Lts. 

04 10.000 Lts. 

05 10.000 Lts. 

LOTE N-02 

ÍTEM QTDDE 
OI 30- galão 20 

lts 

02 30 - galão 20 
lts 

03 30- galão 20 
lts 

04 30 - galão 20 
lts 

05 50- galão 20 
lts 

06 40- galão 20 
lts 

07 20- I litro 

08 20 - I litro 

09 20- I litro 

LOTEN-02 

ITEM 
OI 

QTDDE 

300 
LAVAGEM 

ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
Oleo D1esel COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT R$-3,00 

LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-660 000,00 

Oleo Diesel- S-10 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT R$-3.15 
LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-I26.000,00 

Gasolina Comum COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT R$-3.80 
LTDA 
CNPJ 80 846.595/0001-30 R$-76.000,00 

Gasolina Aditivada COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNlT. R$-3,90 
LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-39.000,00 

Alcool COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO UNIT R$-2.45 
LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-24.500.00 

ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENClA LTDA UniL R$- 199.00 
W46 CNPJ 10.814.503/000 1-54 

R$-5 .970.00 
OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA Unit R$-139,00 
68 CNPJ 10.814.503/0001 -54 

R$-4.I70.00 

OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TOA Unit. R$-169,00 
LS 90 CNPJ I0.8I4.503/000I-54 

R$-5.070.00 
OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA Unit R$-I69,00 
I40 CNP J I 0.814.503/0001-54 

R$-5.070,00 

OLEO HIDRAULICO FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA Unit. R$-2I9,00 
433 CNPJ I0.8 14.503/000 I-54 

R$-10.950,00 
OLEO MOTOR I5W40 FPM LOJA DE CONVEN!ENCIA LTDA Un1t. RS-I79.00 

CNPJ I0.8 14.503/000I -54 

R$-7 160,00 

OLEO DIFERENCIAL FPM LOJA DECONVENIENCIA LTDA Umt R$-8.50 
20W50 CNPJ 10.8 14.503/0001-54 

R$ I70,00 

OLEO DIFERENCIAL FPM LOJ A DE CONVENrENCIA L TDA Unit R$- 10.90 
I5W40 CNPJ 10.814.503/0001-54 

R$-218,00 

OLEO DIFERENCIAL FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA Unit. R$-13,90 
5W30 CNPJ I0.814.503/0001 -54 

R$-278,00 

ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
COMPLETA DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Unit R$-30,00 

CARRO DE L TDA 

! 
I 

I 

I 
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Prefeitura Municipal de Nova C r.-_01~-------· 
A. C,. 

Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 ~vot-- ,, • S' 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 '' • :::1 -',;... 

E-mail: pmncantu@iq.com.br 

PASSEI CNPJ 80.846.595/0001-30 I R$-9.000.00 
02 300 COMPLETA EM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO B RGIO Unit R$-100,00 

LAVAGEM ÔNIBUS LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-30.000.00 

03 100 COMPLETA DE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO Unit R$-100,00 
LAVAGEM MÁQUINAS LTDA 

CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-1 0.000,00 
04 150 COMPLETA DE COMERCIO DE DERlV ADOS DE PETROLEO BORGIO Unit R$-1 00,00 

LAVAGEM CAMINHÃO LTDA 
CNPJ 80.846.595/0001-30 R$-1 5 .000,00 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dara vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta preJudicada 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu. Paran:í. 22 de Outubro de 2 O 15 
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Prefeitura Municipal de Nova C~ntufb ...... ; 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 .• ~'~ r- "1 .«';; 

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 

ATA DE ABERTURA DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 073/2015 

PREGÃO, na Forma PRESENCIAL n• 027/2015 
Às 14:00:00 hs (quatorze horas) do dia 20 de Outubro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal 

de Nova Cantu, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Sr. Vanderlei Esser, os 
membros da equipe de apoio, e membros da Comissão de Licitações, com a finalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Combustíveis e 
lubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no 
Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
part1c1pantes as empresas: 

EMPRESA /CNPJ REPRESENTANTE/CREDENCIADO 
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA JULIO CEZAR BASSEGIO 
CNPJ 80.846.595/0001-30 RG 1.142.041 

.. 
Fe1to o Credenctamento, em segUJda, o Pregoetro recebeu os envelopes de n• 01 e 02 dos part1c1pantes, e deu 

início ao certame com a abertura dos envelopes das propostas de preços. Os preços apresentados pelas empresas 
participantes, foram os seguintes: 

LOTE N° O I (ÚNICO) COMBUSTÍVEIS -

lte I Objeto Proponente Proposta preços/ 
m vencedora (R$) 
no 

01 220.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Proposta 
ÓLEO DIESEL BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-3. 00 

CNPJ 80.846.595/0001-30 
02 40.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Proposta 

ÓLEO DIESEL S-10 BÓRGIO LTDA preços/escrita· R$-3, 15 
( aditivado) CNPJ 80.846.595/0001-30 

03 20.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Proposta 
GASOLINA BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-3,80 

CNPJ 80.846.595/0001-30 
04 10.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Proposta 

GASOLINA Aditivada BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-3,90 
I I CNPJ 80.846.595/0001-30 

05 10.000 LITROS DE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Proposta 
ÁLCOOL BÓRGIO LTDA preços/escrita: R$-2,45 

CNPJ 80.846.595/0001-30 

LOTE N° 02- LUBRIFICANTES 
ITEM QTDADE Proponente Proposta preços/ 

vencedora (R$} 

01 , 30- galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$-199,00 
OLEO HIDRAULICO LTDA 

W46 CNP J 10.814.503/0001 -54 
02 30 - galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$- 139,00 

ÓLEO HIDRAULICO LTDA 
68 CNPJ 10.814.503/0001-54 

03 30- galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$-169,00 
ÓLEO HIDRAULICO LTDA 

LS 90 CNP J 1 O. 814.503/0001-54 
04 30- galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$-169,00 

ÓLEO HIDRAULldO LTDA 

r ~ 

/ 
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E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

140 CNPJ 10.814.503/0001 -54 
05 50- galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$-219,00 

ÓLEO HIDRAULICO LTDA 
433 CNPJ 10.814.503/0001 -54 

06 40- galão 20 lts FPM LOJA DE CONVENIENCIA R$-179,00 
ÓLEO MOTOR 15W40 LTDA 

CNPJ 10.814.503/0001 -54 
07 20 - 1 litro FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA R$-8,50 

ÓLEO DIFERENCIAL LTDA 
20W50 CNP J 10.814.503/0001 -54 

08 20 - 1 litro FPM LOJA DE CONVENIÊNClA R$- 10,90 
ÓLEO DIFERENClAL LTDA 

15W40 CNPJ 10.814.503/0001 -54 
09 20 - 1 litro FPM LOJA DE CONVENIENCIA R$-13,90 

ÓLEO DIFERENCIAL LTDA 
5W30 CNPJI0.814.503/0001 -54 

LOTE N°03 - LAVAGENS 
ITEM QTDADE Proponente Proposta preços/ 

vencedora (R$) 

01 300 LAVAGEM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE R$-30,00 
COMPLETA DE PETRÓLEO BÓRGIO L TOA 

CARRO DE PASSEIO CNPJ 80.846.595/0001-30 

02 300 LAVAGEM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE R$-1 00,00 
COMPLETA EM PETRÓLEO BÓRGIO L TOA 

ÔNIBUS 
CNPJ 80.846.595/0001-30 

03 lOOLAVAGEM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE R$-100,00 
COMPLETA DE PETRÓLEO BÓRGIO L TOA 

MÁQUINAS CNPJ 80.846.595/0001-30 

04 150 LAVAGEM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE R$-100,00 
COMPLETA DE PETRÓlEO BÓRGIO L TOA 

CAMfNHÃO 
CNPJ 80.846.595/0001 -30 

A Empresa FPM LOJA DE CONVENlÊNCIA LTDA, CNPJ 10.814.503/0001 -54, sugeriu 
que sejam exigidas pela administração em editais próximos que a proposta contenha a marca do 
produtos oferecido. 

O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação das empresas e os 
repassou aos participantes, que após a apreciação e análise, verificoll-se em conformidade com as exigências fixadas 
em edital. 

A Empresa COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BÓRGIO L TOA, CNPJ 80.846.595/0001 -
30 não colocou no envelope de habilitação a CRF (FGTS) e a Certidão Municipal de Débitos, as quais foram 
verificadas de acordo (vigentes), não causando dano ao processo. 

--- í 
( -



Na seqüência, após verificação da aceitabilidade das propostas de menor valor, o pregoeiro declarou que o 
preço descrito acima seria o resultado da negociação/proposta final, referente a licitação em epígrafe. 

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

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
demais presentes .. 

/. ~11J7"'/ ~-'ÉIESsER 
Pregoeiro 

/ 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Outubro de 2.015. 

(ti 
coMERe],. M ,vAoos DE PETRóLEO BúRGIO L T~ 
CNPJ 80 .. ~5/0001-30 

~~ 
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COMERCIO DE 

DERIVADOS DE ,. ,. 

PETROLEO BORGIO 
CNPJ n° 80.846.595/0001-30_ 

ENDEREÇO: Av. Cantu, 797- Centro 
NOVA CANTU- PARANÁ. 

Nova Cantu, Paraná, Paraná, 20 de Outubro de 2015. 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitu ra Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 073/2015 
Edital de Pregão no 027/2015/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas., a proposta de preços 
referente à Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, objeto do Edital de 
Pregão- n° 027/ 2015, conforme segue: 

LOTE n° 01-
LOTE No 01 -COMBUSTÍVEIS· 

~ QTDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO TOTAL 
UNITÁRIO R$-

01 220.000 Litros ÓLEO DIESEL (comum) R$-3,00 660.000,00 
(Duzentos e 
Vinte Mil) 

02 40.000 Litros ÓLEO DIESEL (S-10 - R$-3,15 126.000,00 
(Quarenta Aditivado) 

Mil) 
03 20.000 Litros GASOLINA (comum) / R$-3,80 

':;; 

76.000,00 
(Vinte Mil) 

04 10.000 Litros GASOLINA (Aditivada) R$-3,90 / 39.000,00 
(Dez Mil) 

03 10000 Litros ÁLCOOL (ETANOL) RS-2,45 / 24.500,00 
/ 

(Dez Mil) 

LOTE N° 02 - LUBRIFICANTES 
ITEM QTDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO R$-
01 30- galão UND ÓLEO HIDRAULICO W46 R$-290,00 8.700,00 

20 lts 
02 30- galão UND ÓLEO HIDRAULICO 68 R$-240,00 7.200,00 

20 lts 

v 

/ 

/ 
/ 

/ 
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03 30- galão UND ÓLEO HIDRAULICO LS 90 R$-220,00 / ~~~-~,0~ --- p/ 20 lts 
04 30- galão UND ÓLEO HIDRAULICO 140 R$-290,00 8~~·~i~~· 

20 lts 
05 50- galão UND ÓLEO HIDRAULICO 433 R$-290,00 14.500,00 

20 lts 
06 40- galão UND ÓLEO MOTOR 15W40 R$-240,00 9.600,00 

20 lts 
07 20 - 1 litro UND ÓLEO DIFERENCIAL 20W50 R$-15,00 " 300,00 
08 20 - 1 litro UND ÓLEO DIFERENCIAL 15W40 R$-20,00 " 400,00 
09 20 -11itro UND ÓLEO DIFERENCIAL 5W30 R$-29,00 580,00 

LOTE N°03 -LAVAGENS 
ITEM QTDADE UNIDADE PRODUTO PREÇO TOTAL 

UNITÁRIO R$-
01 300 UND LA V AGEM COMPLETA DE R$-30,00 9.000,00 / 

CARRO DE PASSEIO 
02 300 UND LA V AGEM COMPLETA EM R$-100,00 ./ 30.000,00 

ÔNIBUS 
03 100 UND LAVAGEM COMPLETA DE R$-100,00 .- 10.000,00 . 

MÁQUINAS 
04 150 UND LA V AGEM COMPLETA DE R$-100,00 ...- 15.000,00 

CAMINHÃO 

O pagamento é de até 10 dias, após a emissão da nota fiscal. 

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

Atenciosamente, 

.yú1111l} 

JULIO CEZAR BASSÉGIO 



PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Combustíveis, Lubrificantes, para abastecimento da Frota Municipal, na seguinte forma: 

LOTE No 01 - COMBUSTÍVEIS 
I LOTE 01- NÃO COTADO , 

LOTE No 02- LUBRIFICANTES 
ÍTEM QTOE UND PRODUTO: MARCA R$-VALOR R$-VALOR 

lll'iiT Á RIO TOTAL 

01 30 BALDE OLEO HIDRÁULICO A W 46 PETROBRAS 199,00 ~ v 5.970,00 
02 30 BALDE OLEO HlDRÁULICO 68 MAXON 139,00 v 4.170,00 
03 30 BALDE OLEO HIDRÁULICO LS-90 MAXON 169,00 v 5.070,00 
04 30 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 140 MAXON 169,00 5.070,00 
05 50 BALDE ÓLEO HIDRÁULICO 433 JPIRANGA 219,00 / 10.950,00 
06 40 BALDE ÓLEO MOTOR ISW40 IPIRANGA 179,00 " 7.160,00 
07 20 LITRO OLEO DIFERENCIAL 20WSO MAXON 8,50 . .::' 170,00 
08 20 LITRO ÓLEO DIFERENCIAL 15W40 MAXON 10,90 v 218,00 
09 20 LITRO ÓLEO DIFERENCIAL SW30 MAXON 13,90 

/ 

278,00 
VALOR TOTAL DO LOTE N° 02: R$ 39.056,00- (TRINTA E ~OVE MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS). 

LOTE N" 03 - LAVAGENS 
I LOTE 03- NÃO COTADO 

-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

MARINGÁ- PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 
/ v ,./!// 

~~te a- I , 1 ~ ~ v{ c, ~ 
15)UARDO RODRIGUES FERRAR! 
SÓCIO PROPRIETÁRIO f~ ~Ltd3· 
CPF: 039.915.759-06 ~Lo\6~,..54 
RG: 7.964.027-1 - SSP/PR Ra%~~~:'~;!t'9o-4.sO'~~Ca'llll0 t.~outâO 

\C\IC- és (( !;ga9 • S3 ç/3 .pR 
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FPM LO;tX1}E~~~ÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54- Inscrição Estadual: 904.80185-29 -

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005 - fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial - Maringá - PR 
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c NPJ - 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 0121/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arqu ivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de coM DE 

DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA, inscrito no CNPJ sob no 
80.846.595/0001-30 , situado na Avenida Cantu, deste município de Nova 
Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (Sessenta) d ias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 20 de Outubro de 2015. 

,r 
C' 

I ~':? .. -

REGíA~~R~~S~SANTOS 
Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.nallacantu.pr.gall.b r 



20/10/2015 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8084659510001-30 

Razão Socia l: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

Nome Fantasia:POSTO BORGIO 
Endereço: AV CANTU SIN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-

000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certif ica 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 servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015 

Certificação Número: 2015100404063401992300 

Informação obtida em 20/10/2015, às 15:36:04. 

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/CrfiCrf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5360669&VARPessoa=5360669&VARUf=PR&VARinscr. .. 1/1 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secrcrarl• do P:uenoa 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013816609-44 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.846.595/0001-30 
Nome: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 

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. 

Página 1 de1 

Válida até 16/02/2016- Fornecimento Gratuito --
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido via Internet Pública (1911012015 09:40:15) 



19/10/2015 

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: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 

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 filiais, 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>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:04:38 do dia 03/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/03/2016. 
Código de controle da certidão: F572.AAB9.AF70.C952 
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.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=80846595000130&Sen... 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 80.846.595/0001-30 
Certidão n°: 177448200/2015 
Expedição: 19/10/2015, às 09:35:22 
Validade: 15/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert i fica - se que COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 80.846.595/0001 - 30, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Le1s do 
Traba l ho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso l ução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil1dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
ante r 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 f1liais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória trans1tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emo l umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ1co do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

• •. . ~i ,, 



, 
COMERCIO DE 

DERIVADOS DE 
PETRÓLEO BÓRGIO 

CNPJ n° 80.846.595/0001-30_ 
ENDEREÇO: Av. Cantu, 797 - Centro 

NOVA CANTU- PARANÁ. 
Nova Cantu, Paraná, Paraná, 20 de Outubro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 073/2015 
Ed ital de Pregão no 027/2015/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão no 
027/2015, 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 . 

Aten cto~a mente, 

JULIO CE~AR BASSÉGIO 



, 
COMERCIO DE 

DERIVADOS DE 
PETRÓLEO BÓRGIO 

CNPJ n° 80.846.595/0001-30_ 
ENDEREÇO: Av. Cantu, 797 - Centro 

NOVA CANTU- PARANÁ. 
Nova Cantu, Paraná, Paraná, 20 de Outubro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 073/2015 
Edital de Pregão n° 027/2015/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qual idade 
de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - - Pregão 
n° 027/2015 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. 

Atenciosa mente, 

JULIO CE~ BASSÉGIO 

I 

o 
f . 



, 
COMERCIO DE 

DERIVADOS DE 
PETRÓLEO BÓRGIO 

CNPJ n° 80.846.595/0001-30_ 
ENDEREÇO: Av. Cantu, 797- Centro 

NOVA CANTU- PARANÁ. 
Nova Cantu, Paraná, Paraná/ 20 de Outubro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 073/2015 
Edita l de Pregão n° 027/2015/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito1 na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório 1 sob a modalidade - - Pregão 
n° 027/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu 1 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. 

Atenciosamente, 

JULIO CEZAA BASSÉGIO 



, 
COMERCIO DE 

DERIVADOS DE , , 
PETROLEO BORGIO 

CNPJ n° 80.846.595/0001-30_ 
ENDEREÇO: Av. Cantu, 797- Centro ,. 

NOVA CANTU- PARANA. 
Nova Cantu, Paraná, Paraná, 20 de Outubro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 073/2015 
Edital de Pregão no 027/2015/2015 

DECLARAÇAO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade 
de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - - Pregão 
no 027/2015 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. 

Atenciosa mente, 

( 

(} 
JULIO CEZAR BASSÉGIO .........._ 

---
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1. KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO, brasileiro, empresário, casado em 
Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Aracaju - SE., nascido em 
data de 29/0711983, inscrito no CPF sob o n°. 038.040.849-07 portador da 
Cédula de Iqentidade RG n°. 7.537.695-2 expedida pela Secretária de Segurança 
Pública do estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Professor João 
Faria da Costa, 680, centro, casa, na cidade e município de Nova Cantu - Pr. 
CEP 873 3 0-000 e, 
2. FRANCIELY DEMARI BORGIO, brasileira, empresária, solteira, maior, 
natural de Aracaju- SE., nascida em data de 27/02/1987, inscrita no CPF sob o 
n°. 055.905.089-59, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 8.402.332-9 
exp~dido pela Secretária de Segurança Pública do estado do Paraná, residente e 
domiciliada na Rua Governador Parigot de Souza, 505, casa, centro, na cidade e 
município de Nova Cantu - Pr. CEP 87330-000, únicos sócios da empresa 
comercial "Comercio de Derivados de Petróleo Borgio Ltda", com sede na 
Avenida Cantu, 797, sala comercial, centro, município de Nova Cantu - Pr. 
CEP 87330-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n°. 
41202067738 em 23/0811988, e ultima alteração contratual n°. 08 em 
17/06/2013, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob o n°. 
20133144852, inscrita no CNPJ n°. 80.846.595/0001-30, resolvem, assim em 
alterar o Contrato Social. 

1 a. A empresa tem como Atividade Econômica Principal o Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores CNAE 47.31-8-00 e como 
Atividade Econômica Segundária o Comercio varejista de lubrificantes 
CNAE 47.32-6-00, Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional CNAE 
49.30-2/02, fica por meio desta alteração contratual criado mais uma Atividade 
econômica secundária sendo o Comércio varejist.~ de pneumáticos e câmara 
de ar CNAE 45.30-7/05. 

7a_ Permanecem inalteradas a demais cláusulas do Contrato Social consolidado, 
não modificada por esta alteração. 

sa- Fica eleito o fórum da comarca de Campina da Lagoa para o exercício e o 
cumprirneuto dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

{},., ~ ~-.~ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 09 DA SOCIElJADE COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 
NIRE 41202067738 
CNPJ no. 80.846.595/0001-30 

E, por estarem assim justas e contratos assinam a presente alteração em 
03 vias. 

Nova Cantu 18 de novembro de 2013 . 

-- -~ ----~ 

JUNTA .éÔMERC!Àl oo -;;;~~x- ::----:---:- --:::- ·· -··-~::- :-. 
AGENCIA REGIONAL DE UB!RATA 
CERTIFICO O iEG•s-,qo ~'.!· - ~ .t - • •? O i -; 
SOB NUI.E~C - - - " ::::; o - :-=, 0 ' - - I - - ~ 
Protocolo: 13és23c9~7-õE'2st1 1 /2013 tZ_,,d,(._. 

'~"'>'L«.>d : H ~ ): C ~·-: ? 1(!!0//4! • • 
L'i'g~ D:;::u ·:.:._J;~ JF :~:-: :::;: : .. _ __ ~·· ·. ·-- - -· ·- · ·-~--- ··· - -·-·· 

. - - - . - -- - . . 

SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 
. . - - - .- -.- - -
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) JULIO CEZAR 
BASSÉGOIO portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 1.142.041 - SC e CPF/ MF n°. 
491.973.559-68, a participar do procedimento licitatório sob o modalidade Preegão n..,.7 
027/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETRÓLEO BORGIO LTDA- CNPJ 80.846.595/0001-30 outorga-se ao 
acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de 
recurso. 

Em 19 de Outubro de 2015. 





PROCURAÇÃO PARTICULAR 

Por meio desta a Empresa 11COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO BORGIO LTDA", pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Avenida Cantu, 797 centro, CEP 87330-000 na cidade de Nova Cantu

Pr., inscrita no CNPJ nº. 80.846.595/0001-30, Por seu Sócio Administrador 

o senhor KACIANO LUIZ DEMARI BORGIO, brasileiro, casado, empresário, 

residente na Rua Professor João Faria da Costa, 680 centro em Nova Cantu 

- Pr., inscrito no CPF sob o nº. 038.040.849-07 e portador da RG nº. 

7.537.695-2 - Pr., Entrando na Sociedade como Sócio Administrador, 

conforme Alteração Contratual nº. 07 clausula 6ª., ao final assinado, 

nomeia e constitui seu procurador o Senhor JULIO CEZAR BASSEGIO, 

brasileiro, casado, agricultor, residente na Rua Rio Grande do Sul, 140 em 

Nova Cantu - Pr., inscrito no CPF sob o nº. 491.973.559-68 e portador da 

Cédula de Identidade RG nº. 14/R 1.142.041 - se., com poderes 

específicos de representa-lo junto as empresa fornecedora e fregueses da 

empresa consumidor final, pessoa jurídica e física e instituição bancaria, 

financeira, Banco do Brasil S/ A agencia 2349-3 e SICREDI Cooperativa de 

Credito de Livre Admissão Vale do Piquiri ABCD, e C-VALE posto de Nova 

Cantu, podendo assinar cheques, verificar saldos, pedir extratos. E em 

Órgãos Públicos, tais como Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr. 

Participar de licitações e na Receita Federal do Brasil e Receita Estadual 

do Paraná, assinar e requerer documentos, representa-lo em nome da 

empresa. 

Nova Cantu- Pr., 10 de junho de 2015. 



19/10/2015 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 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

80.846.595/0001-30 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO L TOA 

TÍTULO DO ESTABEUECIMENTO {NOME DE FANTASIA) 

POSTO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.31 -8-00- Comércio varej ista de co mbu stíveis para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00- Comércio varejista de lubrificantes 

DATA DE ABERTURA 

23/08/1988 

49.30-2-02- Transporte rod o viário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
45.30-7-05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores 
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veiculos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV CANTU 
NÚMERO 

797 
COMPLEMENTO 

SALA O 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

emanuelguerreiro@uol.com.br (44) 3527-1263/ (44) 3527-1232 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 19/10/2015 às 09:32:23 (data e hora de Brasília). 

Í
1 

íconsuita O.sAí C~ital Social 

~ 
http://www .receita.fazenda.gov .br /preparar lm pressao/lm pri m ePagi na.asp 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/09/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr.BENEDITO WANDERLEI 
FERREIRA MENDES, portador da Cédula de identidade sob no 
4.086.506-3 - SSP/PR e CPF/MF no 513.048.059-72, a participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade - PREGÃO, na forma 
Presencial no 027/2015, instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa: FPM LOJA DE 
CONVENIÊNCIA LTDA, outorga-se ao acima credenciado, dentre 
outros poderes, apresentar lances verbais, e renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

MARINGÁ - PR, 15 DE OUTUBRO DE 2.015 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54 - Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005 - fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial - Maringá- PR 



FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP 

CNPJ - 10.814.503/0001-54 

NIRE- 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

JOSÉ FERNANDO PARRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1992, 

residente e domiciliado na Avenida Doutor Gastão Vidigal n°. 2919, Zona 28, Casa 16, 

Condomínio Renaiscense, Maringá - PR, CEP 87053-31 O, portador da carteira de identidade 

n°. 9.205.849-2 SSP/PR e CPF n°. 061.1 05.019-64; 

EDUARDO RODRIGUES FERRAR!, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/09/1983. 

residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa n°. 2.081 , Jardim dos Príncipes, Maringá - PR 

CEP 87080-175, portador da carteira de identidade n°. 7.964.027-1 ISSP/PR e do CPF n° .. 

039.915.759-06; ~. 
Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira nesta praça sob o nome de 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP, com sede na Rodovia PR- 317 n°. 5989, Lote 

201 -A-1 (REM), saída para Campo Mourão, Sala 01 , CEP 87065-005, Parque Industrial , 

Maringá - PR e inscrita no CNPJ sob n°. 10.814.503/0001 -54, registrada na Junta Comercia 

do Paraná sob o n°. 4.120.647.076-6 e última alteração registrada sob n°. 20146543270 em 

04/11/2014 resolvem alterar e consolidar o seu contrato social mediante as condições nas 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL - Fica alterado o ramo de 

atividade para Loja de Conveniências, Comércio varejista de móveis , Comércio varejista de 

eletrodomésticos, Comércio varej ista de bebidas alcóolicas e não alcóolicas, Comércio 

varejista de cigarros, Comércio varejista de óculos, Comércio varejista de produtos de 

limpeza, comércio varejista de utensílios domésticos, comércio varejista de higiene pessoal, 

Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos. 

Comércio varejista de lubrificantes e troca de óleo, Preparação e fornecimento de refeições 

ou pratos cozidos, inclusive congelados, entregues ou servidos em domicílio e fornecimento 

-.:...-
-U"'TA ::OMER(IA~ 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP 

CNPJ -10.814.503/0001-54 

NIRE- 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

de marmitas, atividade de vender e servir comida preparada, com ou sem bebidas 

restaurante e similares. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem em vigor as demais cláusulas contratuais que não 

colidirem com a presente alteração. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Os sócios resolvem por este instrumento particular de contrato, ',r 

consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e ' .) 

condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, passa a ter a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

JOSÉ FERNANDO PARRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1992. 

residente e domiciliado na Avenida Doutor Gastão Vidigal n°. 2919, Zona 28, Casa 16, 

Condomínio Renaiscense, Maringá - PR, CEP 87053-310, portador da carteira de identidade 

n°. 9.205.849-2 SSP/PR e CPF n°. 061 .1 05.019-64; 

EDUARDO RODRIGUES FERRAR!, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/09/1983, 

residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa n°. 2.G81 , Jardim dos Príncipes, Maringá - PR, 

CEP 87080-175, portador da carteira de identidade n°. 7.964.027-1 ISSP/PR e do CPF n°. 

039.915.759-06; 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP, com sede na Rodovia PR-317 n°. 5989, Lote 

201 -A-1 (REM), saída para Campo Mourão, Sala 01, CEP 87065-005, Parque Industrial , 

Maringá - PR e inscrita no CNPJ sob n°. 10.814.503/0001 -54, registrada na Junta Comercial 

do Paraná sob o n°. 4.120.647.076-6 e última alteração registrada sob n°. 20128359277 em 

27/12/2012 resolvem alterar e consolidar o seu contrato social mediante as condições nas 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP 

CNPJ -10.814.503/0001w54 

NIRE - 4.120.647 .076w6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira 

sob o nome empresarial de FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA EPP, sito à Rodovia PR-

317 n°. 5989, Lote 201-A-1 (REM), saída para Campo Mourão, Sala 01, CEP 87065-005, 

Parque Industrial, Maringá- PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 1. 
qualquer momento abrir ou fechar filial ou outra dependência no pals ou no exterior, mediante 

alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 

SOCIEDADE w A sociedade iniciou suas atividades em 20/05/2009 e seu prazo de duração é 

por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objetivo a exploração no 

ramo de Loja de Conveniências, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de 

etetrodomésticos, Comércio varejista de bebidas alcóolicas e não alcóolicas, Comércio 

varejista de cigarros, Comércio varejista de óculos, Comércio varejista de produtos de 

limpeza, comércio varejista de utensitios domésticos, comércio varejista de higiene pessoal, 

Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos, 

Comércio varejista de lubrificantes e troca de óleo, Preparação e fornecimento de refeições 

ou pratos cozidos, inclusive congelados, entregues ou servidos em domicílio e fornecimento 

de marmitas, atividade de vender e servir comida preparada, com ou sem bebidas -

restaurante e similares. 

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) divididos em 40.000 {quarenta miO quotas de capital de valor nominal de R$ 1,00 {um 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA EPP 

CNPJ -10.814.503/0001-54 

NIRE- 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

real) cada uma, subscritas e já integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios e 

distribuídas da seguinte forma: 

SOCIO I % QUOTAS VALOR EM R$ I 
JOSE FERNANDO PARRO 99% 39.600 1 39.600,00 
EDUARDO RODRIGUES FERRARI 1% I 4oo I 400,00 I 
TOTAL 1oo%T 4o.ooo I 40.000,00 J ,. 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada / / 

sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social , conforme dispõe o art. 1052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 

indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 

outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 

preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas 

a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 

deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando quantidade de quotas postas à 

venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que exerçam ou renunciem ao direito de 

preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 

seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 

possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 

poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 

EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá aos sócios, JOSÉ FERNANDO 

PARRO e EDUARDO RODRIGUES FERRAR!, com os poderes e atribuições de genr e 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TDA EPP 

CNPJ- 10.814.503/0001-54 

NIRE- 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

administrar os negócios da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, com 

assinatura individual, representá-la ativa e passivamente . judicial e extrajudicial. perante 

órgãos públicos, instituições financeiras , entidades privadas e terceiros em geral, bem como 

praticar todos os demais atos necessários à concessão dos objetivos ou à defesa dos 

interesses e direitos da sociedade. 

§ 1°. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da sociedade , sem autorização dos outros sócios. 

§ 2°. Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir. em nome da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 

especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram 

sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 

lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 

contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA- RETIRADA PRÓ-LABORE- Os sócios poderão, de comum acordo, 

fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore, observada as disposições regulamentares 

pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NO RESULTADO- Ao término de cada 

exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA EPP 

CNPJ- 10.814.503/0001-54 

NIRE - 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 

demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária , elaboradas em 

conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos 

lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na 

sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em ':j . 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 

poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de An tecipação dos Lucros, 

proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição 

dos lucros quando a distribuição afetar o capital social , conforme estabelece o art. 1.059 da 

Lei n° 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS - Nos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 

administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para reunião, o balanço 

patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos. por escrito , e com a prova do 

respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS -

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 

herdeiros, sucessores e o incapaz .. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos 

sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanços 

especialmente levantados. 

~:...... 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TDA EPP 

CNPJ - 10.814.503/0001-54 

NIRE - 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EXCLUSÃO DO SÓCIO POR JUSTA CAUSA -

Ressalvando o disposto no art. 1.030 da Lei n° 10.406/2002, quando a maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão . 

pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá ), 

excluí-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração do contrato social. 

§ 1° A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para 

esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitlr seu comparecimento e o exercício do 

direito de defesa. 

§ 2° Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio será apurado e 

liquidado na forma prevista na cláusula décima segunda deste contrato . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DE SÓCIOS- Os 

sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião I assembléia 

de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do 

contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação. se 

não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá 

retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes á deliberação, aplicando-se, nesse 

caso, o disposto no art. 1031 da Lei n°. 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Maringá - PR para 

o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com 

expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiados que sejam ou venham 

ser. 

-....
JU~TA COMERCIAl. I 
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FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA EPP 

CNPJ- 10.814.503/0001-54 

NIRE - 4.120.647.076-6 

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração em 01 via 

de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si , seus herdeiros e sucessores legais a 

cumpri-lo em todos os termos. 

Maringá - PR, 13 de maio de 2015. 

( 

;. 
- ~,... 

JOSÉ FERNANDO PARRO 

' EDUARDO RODRiGUES FERRARI 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2015 09:29 SOB N• 
20152337741. 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUV 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL- SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001 1 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial - -- ----
FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA - EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas- NIRE (Sede) 

41 2 0647076-5 

CNPJ 

10.814.503/0001 -54 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

08/05/2009 

Data de Início 
de Atividade 

20/05/2009 
~--------------~------- ---- ----L-------------~-------~ 
Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RODOVIA PR 317, SAlDA PARA CAMPO MOURAO, 5989-LOTE 201-A-1 REM, SALA 01 , PARQUE INDUSTRIAL, MARINGÁ, PR 
87.065-005 

Objeto Social 
A sociedade tem por objetivo a exploração no ramo de Loja de Conveniências, Comércio varejista de móveis, Comércio 
varejista de eletrodomésticos, Comércio varejista de bebidas alcóolicas e não alcóolicas, Comércio varejista de cigarros, 
Comércio varejista de óculos, Comércio varejista de produtos de limpeza, comércio varejista de utensílios domésticos, 
comércio varejista de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de 
brinquedos, Comércio varejista de lubri.ficantes e troca de óleo, Preparação e fornecimento de refeições ou pratos cozidos, 
inclusive congelados, entregues ou servidos em domicílio e fornecimento de marmitas, atividade de vender e servir comida 
preparada, com ou sem bebidas (, restaurante e similares. 

Capital: R$ 40.000,00 

(QUARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(QUARENTA MIL REAIS) 

40.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférmino do Mandato Ténnmo do 
Nome/CPF ou CNPJ Participacão no capital (R$) Espécie de Sócio Administrador Mandato 

EDUARDO RODRIGUES FERRAR! 
039.915.759-06 

JOSE FERNANDO PARRO 
061.105.0'19-64 

Último Arquivamento 

Data: 08/06/2015 

Ato: ALTERAÇÃO 

400,00 SOCIO 

39.600,00 SOCIO 

Número: 20152337741 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

15/603627 ·4 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o número 156036274 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 

CURIT IBA · PR, 07 de outubro de 2015 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETAR IA GERAL 

A 

Administrador xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



c;o\ tfRNO n o EnAno 
Sterttart. da Fuenoa 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013324660-98 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.814.503/0001-54 
Nome: FPM LOJA DE CONVENIENCIA 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 como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
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Válida até 20/10/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido v.a Internet Pública (2210612015 08:34:31) 



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: FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TOA - EPP 
CNPJ: 10.814.503/0001-54 

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 filiais, 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>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/1 0/2014. 
Emitida às 08:58:30 do dia 12/06/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 09/12/2015. 
Código de controle da certidão: 5400.ECC1.3A84.A645 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARING 
Estado do Paraná 

Certidão Negativa de Débitos No 40414 I 2015 

CERTIFICAMOS. conforme requ erido por FPM LOJA DE 

CONVENIENCIA LTDA EPP, CPF/CNPJ n° 10.814.503/0001-54, para fins DE 

LICITAÇÃO. que NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS 

MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros 

Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de FPM LOJA DE 

CONVENIENCIA LTDA, CPF/CNPJ n° 10.814.503/0001-54, situado(a) na cidade de 

Maringá. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 

posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

Certidão emitida com base nas seguintes normas: 
CTN - Cód igo Tributário Nacional 
CTM - Código Tributário Municipal 
Decreto Municipal n° 564/20 I O 
Emitida em 19/08/2015 

Válida até 15/0212016 
Código de autenticação: 71343.33761.53652 
Certidão emitida gratuitamente 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1081450310001-54 

Razão Sociai:FPM LOJA DE CONVENIE NCIA LTDA 

Endereço: PR 317 I IGUACU I MARI NGA I PR I 87065-005 

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 cobra nça de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/ 10/ 2015 a 07/11/ 2015 

Ce rtificação Número: 2015100907453340844547 

Informação obtida em 13/ 10/ 2015, às 09 :25:03. 

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

https://www.sifge.caixa.gov. br/Empresa!Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?V ARPes... 13/10/2015 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FPM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.814 . 503/0001-54 
Certidão no: 163139604/2015 
Expedição: 01/10/2015, às 17:32:42 
Validade: 28/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FPM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS } 

inscrito (a) no CNPJ sob o no 10.814.503/0001-54 , NÃO CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores 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 Traba~ho na 
Internet (http://www .tst.jus .br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Just iça 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. 

" 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial no 027/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO, 
na Forma Presencial no 027/2015, 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. 

MARINGÁ- PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

I 'f
0
(cÚofd{ I:c~(c 

~UARDO RODRIGUES FERRAR! 
I SÓCIO PROPRIET ÁRlO 

CPF: 039.915.759-06 
RG: 7.964.027-1 - SSP/PR 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54- Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 n° 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005- fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial - Maringá- PR 



PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, 
na Forma Presencial no 027/2015 instaurado pelo Município de Nova 
Canto, 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. 

MARINGÁ - PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

) ,.. 
~~ / 

'( CcLCbt { J I '-' ~ r 

/E))uARDO RODRIGUES FERRARI 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 

FPM . ..........aa Ltda-
CPF: 039.915.759-06 aH'I'"LCJ\8 de~_54·-
RG: 7.964.027-1 - SSP/PR RazêO~NPJk~~~~~~campoU~ 

\nSC. • 5989 • saída .PR 
eÇ>:>' Rod.PR 3~ ~IJ\8\ • t.~afin9à 

e;.noef · p~ 1 
8
, ne5-0()05 ce:.l': ·• .vv 2222 

fone: t44) 3026-

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54 - Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005 - fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial- Marin~á- PR 
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PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO 

Decla ramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, 
na Forma Presencial no 027/2015 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. 

MARINGÁ- PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

y 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54 - Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005- fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial- Maringá- P~ 



PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 - PMNC. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, 
na Forma Presencial n° 027/2015 instaurado pelo Município de Nova 
Canto, 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. 

MARINGÁ - PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54- Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005 - fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial - Maringá- PR 



~----------------------------------------------------~~üRA~ú 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ;f,_tv 1--,... 

ri 0 

::::::b::n;:~os de Identificação da Pessoa Jurldlca e. se houver qualquer divergência. p;;.:~t::lo. ~} 
à RFB a sua atualização cadastral. (J rc . / 

I . . 
A : 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

I ~ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.814.503/0001-54 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TOA - EPP 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

FPM LOJA DE CONVENIENCIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

08/05/2009 

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

47.32-6-00- Comércio varejista de lubrificantes 
47.29-6-01 -Tabacaria 
47.23-7-00- Comércio varejista de bebidas 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domicil iar 
46.41-9-02- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
56.20-1-04- Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
56.11-2-01 -Restaurantes e similares 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

COMPLEMENTO I LOGRADOURO 
ROD PR-317 LOTE 201-A-1 REM SAlDA P/CAMPO MOURAO 

SALA 01 

I CEP 
87.065-005 

I BAIRRO/DISTRITO 
PQ. INDUSTRIAL 

I MUNICÍPIO 
MARINGA 

TELEFONE ENDEREÇO ELETRÓNICO 

l.alfonso@uol.com.br (44) 3056-5315/ (44) 3056-5314 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
"'"******* 

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

Emitido no dia 01/09/2015 às 11:33:52 (data e hora de Brasília). 

Consulta Q§A I Capital Social 1 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/05/2009 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 

Voltar 



PARA: 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar 123/2006) 

Pelo presente instrumento, a empresa: FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA 
LTDA, inscrita no CNPJ no 10.814.503/0001 -54, com endereço à Rod. PR 317, 5989-
Saída p/Campo Mourão - Parque Industrial - CEP: 87065-005, na cidade de Maringá
Pr, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EDUARDO RODRIGUES 
FERRAR!, portador do documento de identidade RG n° 7.964.027-1, emitido pela 
SSP/PR, e do CPF n° 039.915.759-06, DECLARA, sob penas da Lei, que se enquadra 
como: empresa de pequeno porte, nos termos do Artigo 3° caput, incisos I e II da Lei 
Complementar 123/2006. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

MARINGÁ - PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54- Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 no 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005 - fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.c(om.br 
Parque Industrial - Maring, - PR 

~ 



GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGI STRO MERCANTIL - SIARCO 

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

Nome Empresarial 
FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA L TOA - EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

41 2 0647076-6 10.81 4.503/0001-54 08/05/2009 20/05/2009 

Endereço Completo (Logradouro, Ne e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RODOVIA PR 317, SAlDA PARA CAMPO MOURAO, 5989-LOTE 201-A-1 REM, SALA 01, PARQUE INDUSTRIAL, MARINGÁ, PR, 
87.065-005 - -- - --- ---- ----
Objeto Social 
A sociedade tem por objetivo a exploração no ramo de Loja de Conveniências, Comércio varejista de móveis, Comércio 
varejista de eletrodomésticos, Comércio varejista de bebidas alcóolicas e não alcóoticas, Comércio varejista de cigarros, 
Comércio varejista de óculos, Comércio varejista de produtos de limpeza, comércio varejista de utensílios domésticos, 
comércio varejista de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varej ista de 
brinquedos, Comércio varejista de lubrificantes e troca de óleo, Preparação e fornecimento de refeições ou pratos cozidos, 
inclusive congelados, entregues ou servidos em domicílio e forneciment o de marmitas, atividade de vender e servir comida 
preparada, com ou sem bebidas <, restaurante e simila~ 

l Capital: R$ 40.000,00 

, (QUARENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado : R$ 
(QUARENTA MIL REAIS) 

40.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n2 123/2006) 

Empresa de pequeno porte 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Mandato Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (RSl Espécie de Sócio Administrador 

EDUARDO RODRIGUES FERRAR! 
039.915.759-06 

JOSEFERNANDOPARRO 
061.105.01 9-64 

Último Arquivamento 

Data: 08/06/2015 

Ato: ALTERAÇÃO 

400,00 SOCIO 

39.600,00 SOCIO 

Número: 20152337741 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

15137591 1·9 

CURITIBA - PR, 21 de agosto de 2015 

------'~-· -
LIBERTAO BOGUS 

SEC RETARIA GERAL 

I 

Administrador xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

Situação 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I 
I 
I 

Para venficar a autentiCidade acesse www.Juntacomercial.pr.gov.br 
e informe o numero 153759119 na Consulta de Autenticidade 

Consulla disponível por 30 dias 

Documento Assinado Digitalmente 21/08/2015 
Junta Comercial do Paraná 

p,t") •~ têrxl" ~~· R.o:pub'~e<t 
( ;n;) {.i VII 

CNPJ:77.968. 170/0001-99 
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Emis~ão tlo CICAD 
htlps:.· 'ww\\'. <Winrernet.pr.g~lv br-cadJcms · 

I de 1 

RECEITA ES1ADJAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral- CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90480185-29 

Inscrição CNPJ 

10.814.503/0001-54 

Empresa J Estabelecimento 

Nome Empresarial FPM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 

Tftuto do Estabelecimento FPM LOJA DE CONVENIENCIA 

Início das Atividades 

0512009 

Endereço rJo Estabelecimento ROD PR-2'7 SAlDA PARA CAMPO MOUR, 5989, LT 201-A-1 - PARQJE 
INDUS'RIAL · CEP 37065-005 
FONE: (44) 3056-5315 -FAX· (44) 3056-5314 

lvluniclpio de lnstéllação MARINGA - PR, DESDE 05/2009 

< Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Alua I ATIVO -REGIME NORMAL I NORMAL - DIA 12 DO MES+1. DESDE OS/201 5 

Natureza JuriClJCa 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 

. _ 0 , 47?:9-6199 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 
AtiVIDade Economtca ' nnclpal do OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS 

EslabelecJmenlo ANTERIORMENTE 

4732-6100- COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 

4723-7100 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA OE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
CONSERVACAO DOMICILIAR 

4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO l<.tividade(sl Econonw;afs) 
Secundar a(s) ao E:>t.'lbP-•ec1m,n~o 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 

RECREATIVOS 

Tipo 

CPF 

CPF 

5620-1104- FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 
PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 

5611 -2101 - RESTAURANTES E SIMILARES 

4729-6/01 - TABACARIA 

Quadro Societário 

Inscrição No111e Completo I Non1e Ernpresana• 

039.915.759-06 EDUARDO RODRIGUES FERRAR! 

061.105.019-64 JOSE FERNANOO PAR RO 

Este CICAO tem validade até 28J10/2015 
lr.Ni 
-~~' 

Qualificaç~o 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

;.:-St(1(1Q do ~~aranã 
:St;çret?Jra a~ EstarJn da c:n7end;, 

Coordenação da Rec~ta do Estado 

CAD{ICMS N" 90480185· 29 

Os dados cadas trats riest•e eslabeledrnt:nlo poderào ser _or.fJ rl11ad::J~ • Jil 

Interne! www.f;g9nd{J.pr.gov.br 

ErMrl:J E'lefrç,r~::am~or.• JG lwemel 
28/09/2015 17:25:06 

Dados l"'"''"thlos de fo"nla SE<;~u re 
1 ~cr ok1·;J~ l .tll::Pfll< 



FPM LOJA DE CONVENIENCIA. LTDA*********** ***"'*** * * * * * **.** ·;; *-x* * ** * * 1:-.1: * * * * ** • ** * 

LOCALIZAÇÃO:----------------------------~~----------------------~ 

[

ROD PR 3 1 7 , N.5989 . 

~L 01 - LT 201-A-l(REM)************************ 

AREA UTILIZADA: 6 0 M2 

ZONA I QUADRA I DATA - --.., 
47 000 20lA 1 

CADASTRO IMOBILIÁRIO __ 1
1 47215 400 

(ATIVIDADE: -------------------------------------------------------------------------------~ 
l COMERCIAL- LOJA DE CONVENrENCIA***** *** *********** ***** **************'****** 

PROIBIDO MUSICA AO VIVO E UTILIZACAO DE SOM AMPLIFICADO* 

r
OBSERVACÃO: 

MARINGÁ, 14 DE JULHO DE 2009 • 

r- GER~~~J"RI~_..~liT !\CÃO 

I 
/ /~_/[,

=T-e::;ç~----- I 
Potygvara hOungues Pimentel 



PODER JUDIC I ÁR IO 
Comarca de Maringá - Estado do Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

CERTIDÃO NEGA TIV A 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Número: 201510060822401281775 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http:llwww.distribuidormaringa.com.br 

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da 
· Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc ... 

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o 
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CIVEIS, nos mesmos constatou a 
INEXIST~NCIA, de quaisquer pedidos de FAL~NCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL (Lei n° 11.1 01/2005) contra: 

FPM LOJA DE CONVENIENCIA L TDA EPP 

CNPJ: 10.814.503/0001-54 

Observações: 

Não Há. 

""* Buscas Efetuadas nos Últimos 5 anos. 

***Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor( a). 

***CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19 . 12.2006 . *** 
***EMOLUMENTOS-> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 25,90- 155 VRC *** 

O referido é verdade e dá fé. 

Maringá, terça-feira, 6 de outubro de 2015. 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁIPR 
assinado digitalmente 

Páaina 1 de 1 
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c> = .=.; -.... -~ ..._ 
= -....... !;; -C1l ... 
""' "' ... .... .... 
& .... -



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/201 5 - PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e Lavagens, para Frota Municipal. 

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

MARINGÁ- PR, 20 DE OUTUBRO DE 2.015 

EDUARDO RODRIGUES FERRARI 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 
CPF: 039.915.759-06 
RG: 7.964.027-1 - SSP/PR 

FPM LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA 
CNPJ: 10.814.503/0001-54- Inscrição Estadual: 904.80185-29 

Rod. PR 317 nQ 5989 - Saída p/ Campo Mourão 
CEP: 87065-005- fone/fax: 44-3026-2222 

EMAIL: Wanderlei@naclub.com.br 
Parque Industrial - Maringá- PR 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA CANII!J 
1963-2013 

Eu fielÇ6- ff wde !])~ta !lli.ó ÚÍ!Úa 
-=PARANÁ==

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 011/2015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu. Estado do Paraná. no ust' 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal no 10.520 de 17 de Julho de 2002: 

RESOLVE 

Art. 1°. - Designar o Servidor VANDERLEI ESSER, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 4.738. 716-7. pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. r. - Designar ainda, Eliane Ferrareto da Silva - RG 7.700.462-9. Luaz 
Geraldo de Oliveira RG 8.286.072-0, Sueli de Fátima Mello RG 8.326.552-3 e Eleani Mana de 
Andrade RG 7.834.949-2, membros da Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. - Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora Eleani Maria de Andrade RG 7.834.949-2. 

Art. 4°.- Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão. obsen·ados os preceito!' dél 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°.- Esta Portaria entrará em vigor a pa1tir desta data. 

Nova Cantu, Estado do Paraná. em 02 de março dt! 2.015 . 

\...._.... 
Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 

Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-matl prefeitura@novacantu .pr.gov br 

www.no11acantu.pr.gal/.br 



PR!i:FEITURA MUNIC IPAL Oi;; NOVA CA!\Tl' 
ESTADO DO PARAI\ A 

CI"PJ n" 77.845.39410001-03 
Rua Bal1ia. 85 • CE:P 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n" 073/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n" 027/2015 - PMI\C 
OBJETO: Aquisição tle C~mbustiveis e Lubrificantes (Prot:~ Municipal). 
ABERTURA: À partir tias 14:00 (quatorze) Horas tio dia 20 ele Outubr~ 
de 2.015, na sala úe reuniões elo Pa ·o Munici >ai, em :>lova C:mlu, P;lran:i. 

A P3sta com inteiro teor do Edital. ane:o;os e informações pod~rào ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE 1--0VA CAl-- TU - PARAl\Á. junto a 
Dlvisão de Licita ão. no horãrio das S · 30 as \I 00 Hs c das 14 ·()() as 17 00 Hs 
Telefone/Fax 44 35271363-3527-128 I 

!'fova Cantu, Estado do Parani, O I de Outubro de 2.01 ~ 
AIRTON ANTO~IO AG NOLIN 

PrdeiiO :\luuici 1a l 

jl)RN.· 1 
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N' 190, segunda-feira, 5 de outubro de 2015 

QUE FEZ PARTE DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL. MEDINDO 
307,80 M2, WC;\LIZADO NA RUA SUTIS SIN, JARDIM PE· 
DRALLI, JAPURAPR, CONSTRUIDO ATRAVÉS DE RECURSOS 
PROVENIENTES DE CONVtNIOS N724423120091MDIC CELE
BRJ\DO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IN
DUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR. E A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE !APURÁ ESTADO DO PARANÁ. CONFORME 
ANEXO VII. a emprc.Q 3prCS('otou o número de emprcg:Klos • 1 O 
(dez). obtC'fldO 30 (trinta) pontos e número de:: meses= +SO (maior ck 
cinquenta) , obtendo I O (dez) pontos, totalizando 40 (qu:nenla) pon· 
tos. 

Homologo a presente hc:it3cao 

ORLANDO PEREZ FRAZATTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

Comunicamos 303 inrcre1~dos que serão disponibilizadas as 
licitações a se~ir: 

PREGÃO ELETRÔNICO N' PG/SMGP-0182120 1;- Aqu•
siçi!o de Suprimento.<: de Informática c: Nobrcak c o PREGÃO PRE
SENCIAL N• PGfSMGP 0183/201S- Registro de preços para a C:Ycn
tual aquisiç3o de areia 11'\idia. pedri..<co 0-8, p1so cer.imtco esm:.ltado 
e p:lStilhas cer:imicas. o, Edit.:lis poderão ser obtidos Jtra,·és do si1e 

~=~on(~~)'·))~~~b;94Qu~~squ:~i~~fo;:~çõ~~r::;~~ssri~~~@~!~d~: 
Jl.:l.pr.go, ... br. 

Londrin:1, 2 de ou1ubro de 2015. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secretãrio ;\1un•cipal ck: G\:stào PUblica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 10312015 

EXCLUSIVA PARA MIYEPP CONFORME LC 12312006. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE fNSTRUMENTOS MUSICAIS. MATE
RIAL DE CONSU)>IO E PER.\>IANENTE PARA O CAPS. ABER· 
TURA: Ás 14:00 (qu:Jtorze) horas do di:~ 16 de Outubro de 2015, IW 

UnidAde de Licitações, sltuad:~. n:. Prefeirun. Municip:~l de Manda
guari, Praça dos Três Poderes. 500. Maiores lnfonnaçõcs e côpi:~s do 
Edh:~1, poderão ser obuda.s na Unidade de Licitaçõel, no hor.ino de 
expediente, de Scgwuta a Sexta-feira, entre às 7:30 ã.s 11 :30 c das 
13:00 às 17:00 horas. Fone: 44.)23).8451 

MJnd:lgu:~ri-PR. JO de setembro de :!015 
ROMUALDO BATISTA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 

;.'VISO DE I.ICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAl. N" 10312015 

blico par~ ::,~~~~~I~~n~c ~:i~:~~us~:do~5~~~. ~~ ::o~d:·c~O:: ~~i 
n•. 8.666, de 21 de junho de 1993 c suas alrcnçõcs. Lei n•. 
IO.S20/2002 Decrt-to Municipal n•. 103812007, Decreto Federal n•. 
3.55512000 c a Lei Complementar 123/2006 .. c: alterações, encontro-se 
abt.:n~ :t licitaçílo. na modalidade de PREGAO, na fom' a PRESEN
CIAL. do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e que no d~a 
27110/2015. :i.s 14h00min, na ~la de reuniões d:i Prefeitur.a do Mu .. 
niclpio de Mandirituba, estará iniciando :1 ,:es!ll:io púb1it:~. par.~ con
tr.naçõo do objeto abaixo descrilo: OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELE
TROELETRÓNICOS PARA OS CMEIS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL. O Edi"'l eomplc1o e do 
fonna impressa. poderi ser :~dquuido no Dep<1namento de Compras c 
Licitações, das 08h00min às t2h00min c das 13h00min às 17h00min 
horas , nos dias úteis, na sede da Licitante, na Praça Bom Jesus , n• 44, 
Centro, Mandiriruba, telefone (41) 3626-1122- romal 224 e 246. ou 
através de solicitação pelo cmail: licitacocs@mandirituba.pr.gov.br 

M:.mdirituba-PR. 2 de outubro de 2015 
ONILDO GêLATTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

F.XTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

Espécie: TERMO ADITIVO N' I. CONTRATO n' 3712014. Li· 
citação: Tom:ub. de Preços OOS/2014. Contr:llante: Municipio De Ma
riluz Contr:atada: Quadra I Construções - Ltda. ME. Objeto do Con
trato: Construção de lmôvc:l Denominado Aca.dcmÍà de Sa·údç, com 
50m2 , no Munlcipio de M::triiU7/PR. Objeto do Aditivo: Prorrog'l.çào 
de vi::Cncia Nova d:1t:1 rénnino: 09/0412015. Marituz. lO de janeiro 
de 2015. 

Esp<cie: TERMO ADITIVO N' 2. CONTRATO n' 3712014. Li
cit:~.çâo: Tomada de Preços 00512014. Conlr.atonre:: Municlpio De Ma
nluz. Contrar:xb: Quadr:1 1 ConstruÇões - Ltcia. ME. ObjetO do Con
trJto: Construção de Imóvel Denominado Aca.demia de SaUde, eom 
SOm', no Município de Marlluz/PR. Objeto du Aditivo: Prorrogação 
de vigência. Nova data ténnino: 01VI012015. Marituz., 09 de abril de 
2015. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

Espécie: TERMO ADITIVO N' 3. CONTRATO n• 37t2014. Li
cit:.ção: Tomad4 de Preços 005/2014. Conlr.!.lantc: Municipio De M:~
riluz. Contratada: Qu:adr.a I Construções - Ltda. ME. Objeto do Con
trato: Construção de Imóvel Denominado Aeadcm1a de SaUde, com 
SOmJ~ no Município <k Marilu11PR. Objeto do Ad iti\'o~ ProrrogaçàQ 
de vigência. Nova dal3 términ o: 0810412016. Mariluz. 25 de setembro 
de 201 S. 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 2612014 

PROCESSO LICITATÓRIO N'" 33/2014. DATA DA ABERTURA: 
19/1012015- IIORÁRIO DA ABERTURA: 09:0011 OBJETO: Aqui
sição de 11lCdicamcntos ~:,cnêricos e similares. dcstin:tdos a ~cretaria 
Municipal de Saúde, do Municlpio de Mariluz.-PR., eons-tanlcs cb lista 
oficial da Cümar:.l de Regul:lri:~.ação-CEMED/ANV ISA. PREÇO MÁ~ 
XIMO TOTAL • VALOR ESTIMADO: RS 1.000.000,00 (um milh;o 
de re:~i~). TIPO: M.:~ior desconto .sobre o preço de fábricm d;) lista 
oficial da Clmar:J de RegulanZ3ç00-CEMWIANVISA. Desconto Mi
mmo: 30'A (trint:~ por cento) dos medic:.n1entos constames da llst:~. 
oficií!.l díl C6míl.ríl de Regul;,rizGÇ.do - CEMEDIANVtSA. REGIME 
CONTRATAÇÃO: Global. CONDICOES DE PAG.~MENTO: Mcn· 
s31 10 (dez) dias apói a c:m1ssào da nota fiscal. CONDIÇÕES DE 
ENTREGA; Parcelada no mhlmo 48 (quarenta c otto) horos após :. 
solicilaçâo. O presente cdÍial poderá ser retirado nos seiuJRtes ho
r.irio: da,o; 8:00 3.< 11:JO c dls 1):30 oh 17:00 hor.ts, no prédiQ da 
PrefcHura Municipal de ~vl:lrilu;o -PR. siluada â A\'cnida Marili3 1920, 
cenlro. lnfonnações pelo fone (44) 3534-8000 com Edson Torres. 

VALDECY JOSE OA SILVA 
Pn.·go.:iro 

PRlFLITURA ML;NICIPAL Dl t-;U\A CANTL; 
CNPJ 7U45.J9410001~J 

AVISOS DE LICITAÇ.i.O 
PREGÃO PRESENCIAL :-1" 27/2015 

::~b~~~0L~~~;~~~~~it~~ n;f~:~~~~~ic~li~~~roAC:i~;~~c~e~~:~~;n 
cthtal. ABERTURA: À p:utir do." 14:00 Hor3S do DIA 20 de Outul;lr 
1lr 2.015. na sa1a de reuniões 00 Paço Municipal. em Nova CJntl 
l':mmi. 

A P::~sta çom in1ciro teor do Edital, anexos c in fom1lÇú ... ' 
r•lder:io ser ooliciudos na PREFEITURA MUNIC IPAL DE. NO\' 
CANTU - PARAXÁ, JUnto 3 Divisão de Licil:~çào, no horário d: 
J 00 às 11 :00 lls c das 14:00 às 17:00 JJs. Telefone/ Fax: (J ·• 
l '71"11<'1 .;,:-- 111! riiHh nt 11>! •t h: 

TOMADA DE PREÇOS N" 1312015 

Processo Ucitaulrio n" 070'2015- OBJETO: Contr!)t:lçio de 
Empresa pl13 Rcfomt:I!Remodcbçio. d3 Rodoviin3, confonne es
pecificações em edital. ABERTURA: A pnrtir da.s 11 :00 (onze) Hora.~ 
do DIA 20 de Outubro. de 2.015, n:. $3la de: reuniões du Paço 
Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 

A P:ssu com inteiro teor do Edilal, anexos c informações 
poderlo ~cr $Oiicit::~dO$ na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, JUnto a Oi\'isão de Licitação, no horárto das 
8:00 ;, 11:00 Hs e d;u 14.00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmne:.nru@is.com.br 

TOMADA DE PREÇOS N" 141l015 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 07112015. OBJETO: Con
tratação de Empresa p:~ra Rcfonna!Rcmoddação/Ampliação do Ccn. 
tro de Saúde Emi líanu Gonif:ieio C:.~mpigotto - Nova Cantu. conforme 
cspccilicaçõcs. em edital. ABERTURA A partir d:1.'~ 09:00 (nove) 
Horas do dt3 20 de OuiUbro de l.OIS, n:l sala de reuniões do P3ÇO 
Municipal. em NovQ Clntu. Pora.n:i . 

A P.tsta com inteiro teor do Edito!, 311exos t intOrm:~.ções 
poderio ser solicitadns na PREFEITURA Mln'1CIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, junto • Otvisão de Licitação, no horàrio das 
8:00 às 11:00 ll s c das 14:00 is 17:00 lls. Tclcfonc/Fox: (44) 
35271363.3527-128 1 - pmneantu@i~.com.br 

TO.~IADA Dt: PRECOS N" 1512015 

Processo Lidtatório n .. 072/2015. OBJETO: Contr.H3Ção de 
Empre~ ~1'3 Refonn.l!Amp1i.3ç5o Unid.nde Básica de S:lúde D1s1nto 
Sonto Rei. confonnc espcciticaç6cs em editAl. ABERTURA: A p:~rtir 
das 09:00 (nove) Horas do DlA 20 de Ourubro de 2.0 15, no sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parani. 

A P3SI3 com inteiro teor do Edital. anexos c infonnaçõcs 
poderão ser soliciUldos na PREF'Eil URA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU -PARANÂ. junto a Divi=-õo de Licít:1çCio, no hodno d:.~s 8:00 
os l i :00 Hs c <hl• 14:00 !ls 17:00 Hs. Tclcfonc!Fax: (44) 33271363 • 
3527-1281 - pmocantu(~ig.com.br 

No\"3 c..,nru. I ~ de outubro de 20 15. 
AIRTON ANTONIO AGNOUN 

Pr.:fcito 

!SSN 1677-7069 239 
:AA~ 
~} 

PREFEITURA MUNICIPAL DE. PORECATU 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PR~SENCIAL 1'1' 41/1015 

Objl!to: .Aquisiç;io de cquip.1mcntos e material permancnh: para a 
Secreun.:~ de S:~üde com re:curso.s <b Emenda Parl.Jmenbr n• 
2M430004, Proposta n• 09412.450000/1130-04. V!!lor m~xlmQ do:
lotcs: lote I RS 31.900,00; lote 2 RS 7.900,00 (sete mi l ~ nov~cc.ruto~ 
reais) e lote 3 RS 10.200.00. DotJç:lo orç;~mentári.l: 
I 007.4490.52.00 00·1334 e 2.050.449052.00.00-1535 Abcnur.~: 
!111012015 "09h30. 

\VALTER TENAN 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAl DE PORTO VITÓRIA 

PRF.G1~S.?RrtF.~~~~t~~~51l015 
O Município de Porto Vhôri:s, Esu.üo do P:J.r.má. toma pU

blico qu.: farã no dia 21/10/20 I S. as 09:h00rnin horas, :1. rcuni:io ck 
recebimento de dofumentação e pr<>pOSL:) p!lr:3 'l ticilaç3o na mo· 
dalidade de PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. ob
JCUvando: AQUISIÇÃO DE BATERIAS QUE SERÃO UTILIZA· 
DAS NO DECORRER DO ANO PELOS VEICULOS PERTEI'· 
CENTES A FROTA DO DEPARTAMF.l\10 DE OBRAS E Sf· 
CRETARIA DE EDUCAÇÃO. Maiores infom1~çõcs no Pr~:dio dJ 
Prefeitua"l de seili.Jnda .i seXI":l fe ira. dlS OShPGnun :i.s 17h00nun, ou 
pelo (onc (42 ) 3573 12 12. 

P(IMIJ V•tôn::., 2 de ou rubro t.lc 20 I S. 
MARISA DE FÁTIMA I DE SOUZA 

Prefeilíl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA 

AVISO DE CHAMA~ENTO PÚBLICO N' 312015 

Licit:lçâo n• 14U2015 
O Municipio de Prodo Fcm.:ir.~, Estado do l'araná, tomJ 

p4blico aos inlcress.o.dos. que: cstã procedendo ao CHAMAMENTO 
PUBUCO. e lem por objelo a seleç~o de empres.1 do ramo da coM
tru~o civil CQm quJiific:IÇio têcnicJ e capacubdc opC1'3eiunJI p;trõl 
:~prcscntação de proposta para oonstruç:io de número máximo (h: 
unid:~des h::~blt01cionais que o projeto comporlc p:1ra :1 :ire;~, dt; lC01do 
com !l le~ís.laçCio municip::1l \11gcnte. 

...... 
OI ., ' ·~IV . ii S. ES lt() 

VALOR TOTAL - RS 11.882.490.39 (Onze M1lhõ.,, 01-
coccntos c Oitcnca c Dois Mil. Quatrocemos c :"\'ov.:nl:t Reais e Trint~ 
< Nove Ccn\jvos) DO PRAZO E LOCAL PARA O CREDEN
CIAMENTO: O credenci.:m1ento ocorrer:í no periodo de OSJI0/2015 J 
27110'2015 d3S ogh às 12h c 14h is 17h. no [Xp:~n:~mcnt\> de Com
pns e Licitações da Prefeitura Municíp:.1l de Pr;~do Ferrcira-PR, Sl· 
tuodrt a Run S;lo Paulo n" 191 , ('entro, Prado ferreiro DATA DA 
ABERTURA: 27/IOnOI5 às 09h no Oepartam~nto de Compras c 
Lic itações da Prefeitura Municipal de Prado F..-m:i.ra-PR. SltU3dl :.1 

R1.1.:1 S:lo Paulo n" 191. Centro. P1':1do Ferreir.1. fnfonnnçües COin
plc:nwnhlrcs: O Edita l eslar'.Í. :\ disposiç~o dos intcrcssadu$ no ~11c du 
Município www.pradorcrrcir.a.rr.go\".br. Maior~:t infonnoçõcs podcr~o 
ser obhdas pelo telefoM (~3) 324-i-1143 

WILSON HF.RBEI\ FILHO 
Prr;:s:tdcnlc rL Comissão de [JCJiaÇÕI!S 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 

AVISO DE I.ICITAÇÃO 
PREGAO PRESEi'CIAL N" ~612015 

Processo Admrnistrativo n~ 69/2015 
O Fundo Muntcipa1 de S:wta C na de Monte C:lStelo. Esbdo ó.~ 

P3r.Ulj1 inscrito no CNPJ de n" 08.857.186/0001-0t, alJ'lvCs d.1 ~refciluroJ 
MW1icipul de Sanm Cruz de Monte C.IStdo. Estado cJo Par.ma. p;.~sua 
juridjc3 de direit() rúblico interno. wcnb no CNPJ/~F sob o n•. 
75.462.&2010001..02. com sede l Av. Paufo Liblnio. 100 - Centro, nclõtC 
ato repccsentado pelo seu pf\"feito Jos~ Maria Pcreir.~ Fcmandcs, totna 
pUblico a abertura do cerume epigralldo objet.h-:l.lldo :1 cnncretLZ<~;çit'l do 
repasse Fundo a fundo E.~tadu;~l de SaWc {Rc.~oluç~o SESA n. ~7&S/2014) 
par.a :~quisiç:.'io de 1r.msportc unit:irio do Programa de Qualificação Oe 
AtençS.o Primaria :1 Saúde - APSUS. ~uisicio de Ol .,.ciculos ;~u1omo
«ores bai,os confonnc de~>cnç:io miruma no ed•ul. no valor m;ixímo de 
RS 120.000,00 (çcnto c vin1c mil re:tis). Demais descrição oo \.-ditai. Os 
envclopcs "Documenl~ç.lo de Hlbilitac;:3o c Prorosu'' deverão ser cn
lregues no ~or dC" Lici~ções e Contratos - situ:ldo â Av. Paulo Lib.intO. 
n.• 700- Centro ~CEP: 87.920-000 - S:mUI Crw:dc Monte Casldo-PR, att.: 
~s l0h30min do dia !5/1012015, com ahcrtulil p.:lrl o mes-mo Ui:l 
(15/10 2015) i~ IOh)Smin. O proponcntt 1nteress:~.do em p::~rticiplr de"cr11 
es1:1r c.1dasuo no municíp10 p.:lo [).-;.'(reto Muni..:ipal n.''OS5f2005. lnfor
rmçõcs ohtKb.s OJlravés do Fone/Fax (O:o:44) 3542~1155. 

~ Cruzd~Monte CJ..,.fti().PR. JOde sttembl<lík 2015. 
JOS~ MARIA PEREIRA FF.RNA~"DES 

PrcfCJto 

Es1e documento pode ser verifica.do no endereço eletrônico http://\vww.in.go•:.br?~J1tnll, 
pelo código 00032015100500239 

Documcnro assin::~do digí1ahn~nrc conforme MP n! 2.200-2 d~:: 24108/2001. que institu i :1 

lnff:II."'Sirutun de CI\3V\."S Püblica.s OrJsik1ra • ICP-Bras:il. 



DiárioQFICIALParaná 
Comlrc.lo, l11d ús1th co Servlto• 

I Mariluz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TER:\10 ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 036/2014 
TOMADA DE PREÇO 004/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAR I LUZ. 
CONTRATADA: MARTINEZ CONSTRUÇÕES CIVIS- LTDA. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: O 1104/2016 

Ma ri luz, 25 DE SETEBRO DE 2015. 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

Contratante 
C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. 

Clcber Ruiz Maninez 
Contratada 

PREFEITURA MUI\'ICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 03712<114 
TOMADA DE PREÇQ 005/20 14 · 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARrLUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES- LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 09/04/2015 
Mariluz, lO de janeiro 2015. 
Paulo Annando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES- LTDA - ME. 

Michel furlan Rodrigues 
Con<ratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZIPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 00512014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA 1 CONSTRUÇÕES - LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/10/20 I 5 
Mariluz, 09 de abril de 2015. 
PauloAmtando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES- LTDA- ME. 

Michel furlan Rodrigues 
Contro.llatla 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICfPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA - ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/04120 16 
Mariluz, 25 de setembro de 2015. 
Paulo Armando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÓES-LTDA-ME. 

I Morretes 

Michel furlan Rodrigues 
Contratada 

85549/2015 

85577/2015 

85578/2015 

85580/2015 

EXTRATO PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N' 050/2015 PREGÃO PRE
SENCIALN' 34/2015 CONTRATO NoOS0/2015 - 10 No 108 CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MORRETES CONTRATADA: ORIENTELC LIMPEZA E CO>J
SERVAÇÃO EIRELI - ME, com registro no CNP 11M F sob o n' 76.022.490/000 l-Q9. 
VALOR TOTAL de RS 38.950,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinquentarcais). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, 
desrutiZ3Ç':ÍO e controle de morcegos, em at~ndimento às Secretarias Municipais 
de Saúde e de Educação, conforme especificações constantes do ANEXO 1-TER
MO DE REFE~NCIA. VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 12 
(doze) meses a panir de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2015. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS. PREFEITO 
MUNICIPAL E O SR. VALDECIR FRANCISCO LEITE PELA EMPRESA 
ORIENTELC LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E! RELI - ME. 

85723/2015 

I' Nova Cantu 

PtH;FEITURA MU:>IICIPAl, DE NOVA CANTU 
ESTADO 00 PARAI'A 

CI'PJ n' 77.8~5.39410001-03 
Rua Bahia, 85- Ct::P 87.3Jti-OOO 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO UCITATORIO o' 068/2015 
TO :I>! ADA DE PREÇOS - N• 01212015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Locação 
de Equipamentos de Sonorilação e Outros. conforme especificações em 
edital. 

ABERTURA: À partir das 16:00 (dezesseis) Horas do dia 20 de Outubro 
de 2.015, no sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canlll, Paraná. 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n" 01012015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" OIJ/2015- PI\·INC 
OBJETO: Contr:.taçiio de Empresa para Rcfonn:>/Ampliação do 
Terminal Rodovi:lrio Municipal, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 11:00 (Onze) li oras do dia 20 de Outubro de 
2.015, na solo de reuniões do Paço 1\lunicipal, em No•·a Calltu. Poran:í 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n' 07112015 
EDITAl DE TOMADA OE PREÇOS n' 014/2015 -PMNC 
OBJETO: Contratação de Em)Jresa para 
Reforma/Remodelação/Ampliação do Centro de Sautle Emiliano Bonifácio 
Campigollo, conforme especificações em editaL 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço :vlunicipal, em Nova Cantu. Paran:i 

AVISO DE li ClT AÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 072/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 015/2015- PMI'íC 
OBJETO: Contratação de Empr<S3 l>au Reform:l/Ampliação do C eutro 
de Saude do Distrito de Santo Rei, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas d o dia 20 de Outubro de 
2.015. na ~ala de rrunii>c~ do Paço ~1unicir>al. em Nova C antu. Paraná 
-~\ISO UE UCllAÇri.O - l'ROCL:;,SO LIU IATOIUO u• U7J/2Ul5 
PREGÃO, na forma P~cncial n• 017/2015- P:I1NC 
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para a f rota 
Municipal, coo~orme especificações em editaL 
ABERTURA: A partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 20 de Outubro 
de 1.015. ll&l \:..d;l th' r<'uuiÕt\ do Paço ~lunic-ipal. em NO\':l Canlu, r~ra.n:t 

A Pa.sta com inlciro teor do Ed1tal, anexos c inrormaçih:·s podcC"di.l ser 
solicitado' na PREFEITURA MUNICIPAL DE I'OVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divis<io de Licitaç~o. no horãrio da~ S:30 às 11 :00 H~ c tla/1 14:00 ãs 1 i:OO Hs. 
Telefone/Fax: 144) 35271363- 3527-12R I 

Nova Canlu. Est::.tlo do raranâ. O I t.lc Outubro de 2.01 5. 

AIRTOI' Ar\TD:; JO ACNOl-11' 
Prcf4!ilo t\luniL·i lal 

85287/2015 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

PREGÃO PRESEI'CIAL n" 123115 (menor 11reço por item) 

Objeto: Aquisição de OI (um) veículo utilitário tipo Pick- up. Ok 201512015 
conforme tem1o de referência de~ae et.lilal. 

Reali7.ação: dia 20/10/2015 às 09:30 horns. 

----~----~H-----------------------------
PREG,\0 PRESENCIAl n• 12~ /15 (ntcnor preço por item) 

Objeto: a Contratação de empresa especializada em Organização de Eventos, 
para realização do aniversário do Municipio. 

Realização: dia 21110/2015 i•s 09:30 horas. 
_____________ !! ____________________________ ___ 

} 

Not:.1: Os êdit:"~ is encontram-se d ispúnívcis :i consulta, gr:nuitamcn1c. na sede da 
prefeitura. hupJ/oonill orticucira.nr gov.br/. Maiorl!s informações pelo telefone 
(42) 3277-1388. Onigucira-Pr, 02 de outubro de 2015. 

ROSANAAPARECIDAARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Mumcipal 

85804/2015 
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PROCESSO LICITATORIO No 073/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 
ABERTURA: 20/0UTUBR0/2015 HORÁRIO: A Partir das 14:00 Hs 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 20 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 
PREGÃO, na Forma Presencial, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com 
o que determina a Lei n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme 
segue: 

l-DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Combustíveis, para abastecimento da Frota Municipal, da seguinte forma: 

LOTE No 01 COMBUSTÍVEIS· -
1TEM. QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 220.000 Litros ÓLEO DIESEL (comum) 
(Duzentos e Vinte Mil) 

02 40.000 Litros ÓLEO DIESEL (S-10 - Aditivado) 
(Quarenta Mil) 

03 20.000 Litros GASOLINA (comum) 
(Vinte Mil) 

04 10.000 Litros GASOLINA (Aditivada) 
(Dez Mil) 

03 10000 Litros ÁLCOOL (ETANOL) 
(Dez Mil) 

LOTE No 02 LUBRIFICANTES -
ITEM QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 30 - galão 20 lts UND ÓLEO IDDRAULICO W46 
02 30 - galão 20 lts UND ÓLEO HIDRAULICO 68 
03 30 -galão 20 lts UND ÓLEO HIDRAULICO LS 90 
04 30 - galão 20 lts UND ÓLEO HIDRAULICO 140 
05 50 - galão 20 lts UND ÓLEO HIDRAULICO 433 
06 40 - galão 20 lts UND ÓLEO MOTOR 15W40 
07 20 -11itro UND ÓLEO DIFERENCIAL 20W50 
08 20 - 11itro UND ÓLEO DIFERENCIAL 15W40 
09 20 11itro UND ÓLEO DIFERENCIAL 5W30 

LOTE N°03 -LAVAGENS 
I ITEM I QTDADE UNIDADE PRODUTO 



01 

02 
03 
04 

Prefeitura Municipal de Nova 

300 

300 
100 
150 

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@ig.com.br 

UND LA V AGEM COMPLETA DE CARRO DE 
PASSEIO 

UND LA V AGEM COMPLETA EM ÔNIBUS 
UND LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS 
UND LA V AGEM COMPLETA DE CAMINHÃO 

1.2 - Os produtos acima especificados serão retirados/solicitados/entregues de forma 
parcelada, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova 
Cantu, de acordo com a necessidade, em local designado pelo Licitante. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

3- DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 



4 - HABILIT AÇAO 

4.1- O envelope de no 02- HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: I 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; ,-
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; ~ 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; ~ 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (tst.jus.br) ~ 

I 
b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

t) 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 autenticada do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, e Prova 
de Inscrição no CNPJ, para comprovação de que a atividade da empresa, é ou está ligado ao 
ramo pertinente do objeto desta licitação; 

h) 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: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

5- DA PROPOSTA - ENVELOPE n° 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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

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

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

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

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

- Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

HORÁRIO: 

6-DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

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

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

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

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

7- DO JULGAMENTO 

7.1 - O julgamento será procedido da seguinte forma: 

7 .1.1 - O critério de julgamento será o menor preço por ítem. 

7.1.2 - No momento em que os credenciados das licitantes classificadas desistirem da 
apresentação de lances verbais, observada a ordem estabelecida no subitem 8.1.3 deste Edital, o 
Pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva do certame. 
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7.1.3 - Encerrada a etapa competitiva do certame o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atendimento às exigências editalícias e decidirá 
motivadamente a respeito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 
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8 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO e CONDIÇOES DO RECEBIMENTO: 

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

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

8.3 - 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 através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros 
Recursos destinados ao Transporte Escolar. 

8.1.1 -O Pagamento será realizado mediante a entrega e aceitação dos materiais/produtos 
pelo órgão responsável, e apresentação da fatura/NF. 

8.1.2 - O Pagamento será realizado até o 10° (Décimo) dia do mês subseqüente ao mês do 
fornecimento. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão 
0506123610188-2019-33.90.30 
050712361 o 188-2020-33.90.30 
050812361 o 188-2036-33.90.30 
0602267820534-2025-33.90.30 
0603154520323-2026-33.90.30 

0702103010428-2028 e 2029-33.90.30 
0802206010075-2034-33.90.30 

10 - DOVALOR 

Secretaria 
Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Agricultura 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria de Assist. Social 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-1.105.180,00 (Um 
Milhão Cento e Cinco Mil e Cento e Oitenta Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1 - 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. 

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

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

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

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

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

13 - RECURSOS: 

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

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



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

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

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

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

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

15.5 - 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. 

15.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 
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15.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

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

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 07 de Outubro de 2015. 

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

â~ ~ 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 2015. 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 073/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 027/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados in idôneos 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 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 073/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 027/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 
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(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 027/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

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 
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(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 027/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 027/2015 

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 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 073/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial n° 027/2015- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e Lavagens, para Frota Municipal. 

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

Nova Canto, Paraná, ----~d::..:e::.,__ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNPJ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO no 073/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Combustíveis para 
abastecimento da Frota Munici al. 
VALOR ESTIMADO R$-1.105,180,000 (Um 
Milhão Cento e Cinco Mil Cento e Oitenta Reais). 

PREVISÃO I 

DATA: 05 I 10 I 2015 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 
Visto: DATA: 05 I 10 I 201 5 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Carta 
Convite 

( 

PARA: 
COMPRAS: LIC{TAÇÃOIREQUISIÇÃO DATA 05 I 10 /2015 

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


