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AVISO DE LICITAÇÃO 

CANCELAMENTO 

Processo Licitatório n° 076/2015 
Edital de Pregão n° 028/2015 

Pregão n° 028/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, 
através de seu Prefeito, Sr0

. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, torna público o 
CANCELAMENTO da licitação acima referida, que tem por objeto Horas 
Máquinas/Escavadeira Hidráulica, POR RAZÕES DE INTERESSE 
PÚBLICO ante a necessidade diversa verificada ao longo do certame. Mais 
informações: compras@novacantu.pr.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVACANT 
1963-2013 

Eu 9-aça fi>Wtk :l>~ta :J&Wtia 
-==PARANÁ-=

CNPJ -77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 011/2015 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal n° 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. 2°. - Designar ainda, Eliane Ferrareto da Silva - RG 7.700.462-9, Luiz 
Geraldo de Oliveira RG 8.286.072-0, Sueli de Fátima Mello RG 8.326.552-3 e Eleani Maria 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, observados os preceitos da 
Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°. - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 02 de março de 2.015. 

Airton Antônio Agnolin 
Prefeito Municipal 
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A\'ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DI!: PREÇOS N' 6/2015 • PMJ 

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administr.1çào 
d:l Prefeitura Municipal de Janiópolis. na Rua Rui Barbosa, n• 286, a 
TOMADA DE PREÇOS N' 006/2015 • PROCEDIMENTO LICI
TATÓRIO N' 098/2015, TIPO • TECNICA E PREÇO, REGIME DE 
CONTRATAÇÃO • GLOBAL. que uuu da CONTRATAÇÃO DE 
AGêNCIA DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA • Munkipio de Jo 
ni ópoli.:c-Par:mi. 

A abc:nura dos <:nvclopcs dar-se-á no dia 15 DE DEZEM
BRO DE 2015, is 09:30 ho~s. O protocolo dos cm·clopcs dcveri se r 
rcalizildo no balc:to de protocolo da prcfeirura, onde não scr3o ::.ccitos 
envelopes com protocolo após is 09:30 horas. 

A Paclil Ti:cn1e3 com o inteiro teor do cdil:l l c: seus anexos 
podcri ser examinada no endereço mencionado acima, a partir do di3 
lO de Novembro de 2015 no horário das 08:00 às ll :OO horas, c srn 
fornecida mediante a aprcscntuç:l.o do rc~ibo de pa~a.mcnto cb Gui:s 
de Recolhimento no võtlor de RS 15.00 (Quinze reais). O licilador o:io 
:wume responsabilid:tde çom a propos1:11 (envelope n• I. n• 2, n• 3. n• 
4 e n• S) <b proponente que não recebeu este edil:ll, sew anexos 
diretamente do licirador. Neste caso. não serão aceitos protestos ou 
reclo.maçõcs de C1llprc:w em relação a tais: documentos. Infonnações 
adic:ion:ais, dUvidas e pedidos de cscluc:dmento deverão ser dirigidos 
:l. Comissão de Lic:it:.çio no endereço acima mencionado - Telefone 
{44) 3553-1411 ou "c-mail" llcitacao@janiopoli$.pr.gov.br. 

J:.mopolis, 9 de novembro de 20 15. 
ELISANGELA DIAS DA SILVA 

Prcstdcmc da Com•ssõo de licttação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI 

AVISO DE H0.\10LOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 45/2015 

O Prefeito do Munid pio de M>~rumbi, Est>~do do Par.má. 
Senhor Marlon CaJtro P:lYc:Si Pini. no uso de suas atribuiçõ~ por 
l c:í: 

Fica hornolocado o resultado do Pregão Presencial n• 
4512015, que teve como vencedoras o.s empresas: V.S. Costa & Cia 
Lldo • CNPJ n• 05.286.960/0001-83. Comerei:.! MS Licitm Ltda Me
CNPJ n• 12.501.67710001-92. C:lldini & Cia Ltda Me • CNPJ n• 

04.226.644/0001-SJ, Royal Distribuidofll Ltda Epp • CNPJ n• 
14.918.62210001.08, Muniz e Rocha Ltda Me - CNPJ n• 
03.919.93210001-20, Plnsmedic • Comercio de M>~eriois pm Uso 
Médico e Laboratori:~l Eireli - CNPJ n• 09.200.303/0001-22. Al
tcnned M:uc:nal Mêd1co Ho$pitalar Ltda - CNPJ n• 00.802.00210001-
02. 

Marumbi • PR. 4 de novembro de 2015. 
MARLON CASTRO PAVESI P[NI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 28/20 15. PM'IC 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 076/2015 
OBJETO: Aquisiç:lo de lloros M~quin:1s. 
ABERTURA: À panir dOJ 10:00 (dez) llorns do DIA 23 de No
vembro de 2.01 S. nll saln de rcutliõcs do Pnço Municipal. em No\• a 
C:1ntu. Par;m5. 

A PQSLa com tnte1ro teor do Editol. nnexos e infonmu;ões 
l)(lderão 5er $O i icih1do~ na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. JUnto a Divisão de licitação, no hor.irio da~ 
8·30 as 11:00 Hs c das 14:00 as 17:00 Hs. Tclcfonc/Fox: (44) 
3~"!"1363 - 352'?-12111 

TOMADA DE PREÇOS N" 17/2015 • P.\11\'C 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 075/2015 
OBJETO: Con1n1taçào de Empresa para Rcfonna/Remodcl:~ção d:t 
Rodoviária, conforme c:spc:c•fieaçõcs em edital. 
ABERTURA: À ponir dH 09:00 (nove) Horos do DL'- 23 de No
vembro. de 2.0JS. D3 S3)1l de reurUões do P:~ço MurUcipal. em r\ovo. 
Cantu, P:;ar.mo\. 

A Puta com inteiro 1eor do Edital, anexos e infonnações 
poderio ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ, junto 3 Divis5o de Licitação, no hor:irio das 
8:00 ;. 11:00 Hs e das 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fox: (44) 
35271363 -3527-1281 • pmncontu@ig.com.br 

Nov:~. C:mlu-PR. 5 de novembro de 2015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PI\EGÃO ELETRÔNICO N ' 89/2015 

Processo Administrativo N•.4SI6/20J S 
A Prc~~;ociro do Munic:tpio Pa!mctra toma j)Úb\ico que rea

lizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO. tipo Me· 
nor Preço, dia 20/1112015, ;l~ 13h30min 

OBJETO: Registro de Preço visando à :squistção de um ca
nunh3o toc;o com caç01mba b:1sculonte p3ta atender 11 dem:1nda da 
secretaria de planeJamento deste munidpio. Os interessados podcdi.o 
obter o edital na intCSr3 atravél do endereço eletrônico www.pal
mcir:~.pr.aov.br. lnform3çôc:s adicionais. dUvidas ou pedidos de es
clarecimentos poderio .ser solicitados :un.vts do fone: 42-3909· 
5014. 

Em 6 de novembro de 20 I S 
LEILIANE COSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISOS DE SUSPENSÀO 
PREGÀO ELETRÔNICO N' 62/2015 

A Prc:rcuura Municipal de Par.magu3, atr:1vês de sua Prc
gocu·3 Ofici:al nomc:ad3 pelo Decreto Munteipal n• 2.8S6/201S, toma 
pUblico que o preg:lo em eprigr:1fc est.3 SUSPENSO até ulterior de
liberoç:lo. Outros esdarecimentos poderão ser fornecidos pela Pre
goei ra, Ru3 JUii:a d3 Costa, 322. Centro, no hor:irio d:ls 08:00 ô.s 11:00 
c das 13:00 b 18:00 horas ou pelo telefone n• (41) 3420-6003. 

PR•;GÃO EL.:TRÓNICO N" 63 /2015 

1\ Prereitura Municipnl de Pnron:1gui , atrave.s de sua Pre
gocirn Oficial nomc:td:l pelo Decreto Municipal n• 2.856/2015, toma 
pUblito que: o prcgiío em epri&rafe está SUSPENSO aré ulterior de
liberação. Oulros esdarecimentoi poderJo ser fornecidos pei:J Pre
goeir:l, Run JUiia da Costíl, 322, Centro, no horário d:lS 08:00 is li :00 
e das 13:00 às 18:00 hor.ls ou pelo telefone n• (41) 3420·6003. 

P:mmoguá. 6 de novembro de 20 I S. 
ANA PAULA PINliERO DA SILVEIRA ROSINA 

PregocirJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTO 
CENTENÁRIO 

EXTRATO DE REGISTRO Dr. PREÇOS N' 57/2015 • PMQC 

Prc:g5o Presencial N*. 12120 I S-Pmqe-Spr 
Tipo: Menor Preço Por Lo1e. 
Objeto: Registro de Preços visando a futun c cvcnrun.l aquisição de 
pneus. c:i.mnrJs de ar c protetores. para atender tlS necessidade." dn 
frotA de ,·eículo~/mâquinas d::.s SecretAri:lS Municipai~ c do Tr.ms
porte E.seolu do Muntcipio de Qu:uto Ccnten:ino!Pr. 
Contta.tantc: Munieipio de Qunno Ccntcn[mo/Pr. 
Fornecedor: Ovidio S Moreira • Pneus • EPP 
CNPJICPF: 73.304.537/0001-19 
Lote: 01. 
Volor Toto l do Lote: RS 379.000.00. 
Vigénein; A presente: Atn de Registro de Preços terá vigéuei -. de 12 
(doze) meses, a partir da d:ttn da sua animuura, com cficdcia legal 
após a public3ç3o do seu extrato. 
Data da AssinaturJ do Contnuo: 29/10/20 15. 

EX1'RA1'0 DE Rt:GISTRO DE PRt:ÇOS i'\' 58/2015 • PMQC 

PregàQ Presencinl N'. 7212015-Pmqc-Spr 
Tipo: Menor Preço Por Lote. 
Objeto: RegiStro de Preços VIS:lndo a fu1ura c eventual aquisição de: 
pneus, cim:mu de ar c protetores, p:m1 atender as necessidades da 
frota de vc: lculos./máquina:c d:.s Sccrct:.ri:L(; Municíp:1i~ c do Trons
porte Escola.r do Municipto de Qu;~.rto Cc:ntenário/PR. 
Contratomte: Municipio de: Quarto Ccntc:nirio/PR. 
Fornecedor: A A Santos r ncuS • EPP 
CNPJ 'CPF: 80.540.404'0001-07 
Lotes: 02 c: 03. 
Valor Tot:al do Lotes: RS 32.400.00. 
Vigência: A presente Atll de Registro de Preços teci vig.~nci3 de 12 
(doze) meses, a partir da data da SUJ assinatura, com eficácia le~al 
após a publicação do seu c:xtnto. 
Data da Asstn:ttura do Contru.to: 29/1012015. 

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESE'ICIAL N' nnol 5-PMQC 

O Prefeito Muntcipal, REINALDO K.RACIIJNSKJ. no uso 
das atribuições que lhe slo conferidos pela lcgisl3ç:io en1 vigor, CS· 
peci;~lmente a Le1 n". 10.520102. Lc:1 n•. 8.666/93. Lei complem(ntar 
n~. 123106. e demai,; legislações aplicáveis. :a vista da Ata de: Sessão 
de Pregão Prcscnc:ial e P:uccer Juridico, resolve: 

N' 214, terça-feira, I O de novembro de 2015 

OI - ADJUDICAR e HOMOLOGAR t1 pn:sent( L1Cttaç.1o 
nc;o:te termos: 

PROCESSO N.' 144/20 I S 
PREGÃO PRESENCIAL N'. 07212015-PMQC 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTU

RA é EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS. CÂMARAS DE AR é 
PROTETORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRO
TA DE VE!CULOS/MÀQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICI· 
PAIS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 
QUARTO CENTENÁRIO PR .. 

RIOIPR. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENÁ· 

Fornecedor. OViDIO S MOREIRA • PNEUS • EPP 
CNPJ/CPF: 73.304.537/0001-19. 
LOTE: OI. 
Valor Total do Lote: RS 379.000.00. 

O Prefeito Municip3l, REINAlDO K.RACIJI'NSKI. no uso 
d:u atribuições que lhe s3o conferid3S pc:l3 lcgislo.ç:~o em vigor. cs· 
peci:alm(ntc: :a Lei n'. 10.520 02. Lei n•. 8.666'9). Lei complementar 
n•. 123/06. c dem:us legislações :.plic:ivcts. :a vist:a da Ata de Scss5o 
de Pregão Presencia.! e Parecer Juridico, resolve: 

OI • ADJUDICAR e HOMOLOGAR 01 prc:.sente Ltcit:açJo 
neste tcnnos: 

PROCESSO N." 144/2015 
PREGÀO PRESENCIAL N• 072120 I l -PMOC 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTU

RA F. EVENTUAL AQUISIÇÀO DE PNEUS. CÂMARAS DI! AR E 
PROTETORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FRO
TA DE VE(CULOSIMAQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICI· 
PAIS E DO TRANSPORTt ESCOLAR DO MUNICIPIO Dt 
QUARTO CENTENÁRIO/PR. 

RIO/PR. 
CONTRATANTê. MUNICIPIO DE QUARTO CI!NTENA-

Fomocedor: A A SANTOS PNE US • EPP 
CNPJ/CPF: 80.540 404/000!.07 
LOTES: 02 c 03. 
Valor Total do Lotes: RS 32.400,00 

Quono Centen:ino·PR. 2Q de outubm de 2015 
R~INALDO KRACHINSKI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE 

RETIFICAÇÕES 

No Aviso do Edital de Pre~lo Presencial n• 02812015 · dc.-:tc 
Mwucipio de Rancho Alegre, corn o objeto de Aquisição de: tnllcrial 
de consumo de Gêneros Ahmenticios. todos produtos de J• hnha. 
para. divc~os setores do Muntclpto de Rancho Alegre, c também par.~ 
atendtmcmo ao Pro,n.ma Nacional da Merenda Escolar do FNDE, c 
VALOR: O Mâx1mo total RS 162.876,22 (cento e sessenta. e doiS mtl 
oitoccnlos e ~ctcnta (; seis rc::m e VInte e doi' ccnt:l,OS). Que (o, 
micialmcntc pubhcado no d1a 06 de novembro de 2015 no Dulno 
Oficial cb União- Seçio 3 • n• 294. pigin:~ 212 

ONDE S~ L~: 
CREDENCIA.\1ENTO/ENTREGA DOS ENVELOPES· Das 

09hl0m 3J 09h40m, do di::. 18 de No,embro de 2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: À panir dos 09h5Sm. do 

dia 13 de Novemhro de 2015. 
LEIA·S~: 
CREDENCIAMcNTO/t NTREGA DOS eNVELOPES: D" 

09hl0m &s 09h40m, do dia 25 de Novembro de 2015. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: A portir dos 09h55m. do 

dia 25 de Novembro de 2015. 
LOCAL: PrcfciturB do Mut11cipto -Unidade Compro!! I LJ· 

citação • Av, Br:~.sil. 256, Centro 
AQUISIÇÃO DO EDITAL. Sot< www.r.mchoolc-

gre.pq~ov.br 
Prédio da Prefe itura Munictpal de Rancho Alegre • Umdadt 

de Compras e Ltcttaçiks dás 08:00m às li :30m. e d3s 13:30m as 
16:30m. 

CNFORMACÕI!S Unid:tde Compra..IÇ I Ltcttaçii.o • (43} 3540.. 
1311 

P:~.rn tod3.S õlS rcfcrénct3.S de tempo será ob.scrv:.do o ho~no 
de Broullia (OF).OA.TA: 05/1 11201 S. Procc$~0 A.dm1ntstratt\oO n" 
048/2015 

No Aviso do Edit31 de Pre~;üo Presencial n• 027. 201 S • De.(;\C 
Município de Rancho Alegre. com o objeto d..: Aquisição de dtversos 
m:..tcriais de consumo. que se~o :adquiridos com recursos do pro
grama de apo•o .., creches - Brasil C01rinh0$0, c VALOR: O M:iximo 
total RS 11 9.lnS,g9 (cçnto c dc-tcnovc mil c oitocentos e s.ctcnta c 
oito reais c oil(ftt3 e nove cc:nt;,vos). Que foi inicialmente: publicado 
no dia 06 de novembro de 2015 no Di:irio Oficial da União - Seç5o 
3 • n• 294, p~gina 212 

ONDI': SE LE: 
CREDENCIAMENTO/ENTREGA DOS ~NVELOP~S: Da> 

09h10m U 09h40m. do dia 17 de Novembro de 2015 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: À poMir d" 09hlSm. do 

dia 17 de Novembro de 2015 
LEIA-SE: 

E~te docum(nto pode ser verific:~.do no endereço eletrônico hUp://www.in.go .... tximu:n~JIII'lll, 
pelo código 00032015111000286 

Documento :assinado digitalmente eonfonnc MP n' 2.200-2 c.Je 24/0812001, qu~.: instiru i tl 

InfraeSirutum de Chaves PUblicas Orasiteim • ICP·BrJsil. 
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I Marechal Cândido Rondon 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PARANÁ 
A VISO DE LICITAÇÂO 

Modalidade: Pregão Presencial n• 13412015, através do Sistema de Registro de 
Preços 
Tipo: Menor preço 
Regime de Compra: Menor preço, por item 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para a 
Merenda Escolar e os Centros Municipais de Educação Infantil. 
Abertura: O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública 
às 09:00 horas no dia 20 de novembro de 2015, no Paço Municipal Arlindo 
Alberto Lamb, sito à rua Espírito Santo, n• 777, centro, Marechal Cândido 
Rondon-PR. 
Edital: O Edital estará disponível aos interessados na Prefeitura Municipal de 
Marechal Cândido Rondon, situada à Rua Espírito Santo, n' 777, centro, em 
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, durante o horário normal de 
expediente, das 08h00min. às 11 h45min. e das 13hl5min. às 17h00min. Fone: 
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr.pr.gov.br link: 
Portal de Serviços On Line; Fornecedor; Consulta de Licitações. Publique-se. 
Marechal Cândido Rondon-PR, em 05 de novembro de 2015. (a.a.) Moacir Luiz 
Froehlich - Prefeito 

I Mariópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÂO 

EDITAL DE CONCORRtNCIA N' 33/2015 
Processo n' 727/2015 

97063/2015 

O Município de Mariôpolis, através do Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes 
Paulek, e a comissão pemtanente de licitação designada pela portaria n• 5312015 de 
31 de março de 2015 c com fulcro no Decreto Municipal n• 43, de 29 de agosto de 
2007, regulamenta o Sistema de Registro de Preços, toma público aos interessados, 
que até o dia l O de DEZEMBRO de 2015, às lO (DEZ) horas, estará recebendo, 
no Protocolo de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes 
contendo Credenciamento, a documentação de Habilitação e Proposta de Preços do 
Edital de Concorrência n' 3312015, que tem por a implantação de Registro de Preços 
para futura eventual aquisição de tintas c materiais de pintura que scr;;o utili7_ados 
para refonnas e manutenção das vias e prédios públicos do Município de Mariópolis, 
de acordo com a descrição constante no Anexo IV, sendo a licitação do tipo ''MENOR 
PREÇO POR ITEM". A licitação será regida pela Lei n' 8.666/93, suas posteriores 
alterações e demais legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatório e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data, junto à Comissão 
Permanente de Licitações no telefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal de 
Mariôpolis, no horário de expediente, na Rua Seis, N' 1030. em Mariôpolis-PR, ou 
pelo e-mail francisco bucno@mariopolis.pr.gov br. Mariópolis. 5 de Novembro de 
2015. Mario Eduardo Lopes Paulek- Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 34/2015 
Processo n• 714/2015 

96899/2015 

O Município de Mariópolis. através do Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes 
Paulek, e a comissão permanente de licitação designada pela portaria n' 5312015 de 
31 de março de 2015 c com fulcro no Decreto Municipal n' 43. de 29 de agosto de 
2007, regulamenta o Sistema de Registro de Preços, toma público aos interessados, 
que até o dia l i de DEZEMBRO de 2015, às lO (DEZ) horas, estará recebendo, 
no Protocolo de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, os Envelopes 
contendo Credenciamento, a documentação de Habilitação e Proposta de Preços do 
Edital de Concorrência n• 34/2015, que tem por objeto a implantação de Registro de 
Preços para futura eventual contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza e lavagem de pista, pintura de ligação com emulsão asfáltica RRI C e aplica
ção de massa asfáltica (CBUQ) em toneladas e em sacos de 25 kg nas diversas ruas 
c estradas vicinais do município de Mariópolis. sendo a licitação do tipo "MENOR 
PREÇO POR ITEM". A licitação será regida pela Lei n' 8.666193, suas posteriores 
alterações e demais legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatôrio e seus 
anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data. junto à Comissão 
Permanente de Licitações no telefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal de 
Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, N' I 030, em Mariópolis-PR, ou 
pelo c-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Mariôpolis, 5 de Novembro de 
2015. Mario Eduardo Lopes Paulek- Prefeito Municipal. 

I Matinhos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATlNHOS 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÂO 
TOMADA DE PREÇOS N' 014/2015- PMM 

96912/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÂO DE 

PSCIP (PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÍ:NDIO 
Município, conforme Edital. 

VALOR MAXIMO GLOBAL: R$38.995,40 (trinta e oito mil, 
noventa c cinco reais c quarenta centavos). 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÂO: Poderão participar desta 
Tomada de Preços. as empresas devidamente cadastradas ou as que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior ã data 
da abertura das propostas. observadas as necessárias condições para qualificação. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 25/JI/2015. às 09:00 horas, na sede da 
Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão. n' 22- Centro, em Mar
inhos - PR, onde poderá ser obtido informações complementares. no horário das 
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: 
(41) 3971-60031601216140 c fax: (41) 3971-6143. 

Matinhos , 05 de novembro de 2015. 

Janete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 01512015 - PMM 

97291/2015 

OBJETO: CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MURO E GARAGEM NA RUA 
CASTRO E COBERTURA EM POSTOS DE GUARDA VIDAS NA ORLA. 
neste Município, confonne Edital. 

VALOR MAXIMO GLOBAL: RS 42.992,95 (quarenta c dois mil, novecentos c 
noventa e dois reais e noventa e cinco centavos). 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÂO: Poderão participar desta 
Tomada de Preços, as empresas devidamente cadastradas ou as que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data 
da abertura das propostas, observadas as necessárias condições para qualificação. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 26/1112015 1ts 09:00 horas na sede da 
Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n' 22 - Centro, em Mar
inhos - PR, onde poderá ser obtido mformações complementares. no honir10 das 
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone· 
(41) 3971-6003/6012/6140 e fax: (41) 3971-6143. 

I 

Marinhos , 05 de novembro de 2015. 

Janete de Fátima Schmitz 
Presidente da Comissão Pennanente de Licitação 

97292/2015 

Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITA~ AO- PROCESSO LICITATORIO n• 076/2015 
PREGÂO, na forma Presencial 

N' 028/2015- PMNC 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas, conforme especificações em 
edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 23 de Novembro de 
2.0 15, na sala de reuniões do Pa,o Municipal, em Nova Cantu, Paranã. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infom1ações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÀ. junto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-128 1 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 05 de Novembro de 2.0 15 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

97486/2015 



~RAM~ 
----------------------------~~-- ~ 

Sábado â Segunda-feira. 7 a 9 de nove~~! .2015 
0 

7-; ~ l'!'lllRIBUNA EDIÇÃO N' 9.230 1:,11 00 ......... 

EDITAIS 
o. . ~-----r 

r~~~-~-u-,-~-.-.-t-~-.. -d-o-~-.--~--~-~--P-R_E_U_t_ro_U_M_U_N_I_C_~-A-!-~-E-~-N-I-X,-~--~-E-F-E-rr-U-U--M-U-N-~-1-Pll-_-D-E-F-t-N-~-~-~--p-~--E-Iro-U-M-U-N-I-C-~-~~~~E:F_,-.-~~.~-•••• ••• 

~""""'""•" -T""""'"""''""" "'""'""-""'"'"" •o•"''""'u"".,... ~~ Cantú _ç«-
o""' .... _,...•!)o!v•511.-• •...,.. · - -
~- ....... - .. "'--

'-·-·-o...___ ,_,_n.,....,. .... , ...... __ ___ .._ 

~--.- .. r-~. ,.. .. ~·*· 
/ / 

I " 
'~.:-

I 
L-

Plll!JTURAIIJIICI'.IL 

EIIGEIIIIEIIO&aTIIO.piR.Ilf4 •• 
A ~..,....t....,_ .... .,_,.,....,.....,. 

O!al s...a..o..,_ • ...,. ....... ~
~--......-....~""""' '' •·ms ,...wa• ....... •UU.•"-•..., .._._., • .,...,..,. ........ ,,_..,"-"'•...W...-.. -*-'"·-·-_. ............. 
~ ..... .....,..Jm 

.i. PREFEITURA MUNICI:.L.!!,~.~ 

,_.~CllliiDCDIOUCI'INIII 

MCX:DI:IIIIILmleio'IIMltll -..,*mcwt.•IIOOD.,._._. 

&o.-~.~ ........... HTw.~·'""· - ......... 'In.. 
I(IQ.CI;M.t.,_~ .. t~st ........... 

,_.,.._.,_,.1\, ... I~·QIIIDI~~Hil 
~M,Cl ......................... _ ... _ 

_ ........... ,.,. ... "" ............. iftlllln,_, 
oiMILIII\QMtCJ;S~~10111~ ·~--·-w·-s:~Z2.1Dr ... 
,_.,._...__,... ......... ~.-......... -. 
..._ ... ~ •• ..,_e Oia: 

~ --
"'!II!"IM n·v:::.;;n.·:r.r .. v::.w;:;oo· )"ft]' I .,_ ... __ ,_... .... . _ - ""'- .. -~ .... ,_ ... . ,_ ... _ ........ ___ , ... ........... __ .... __ .. __ 

......... _,......__"'_ 

- ............... \t._'Ot ......... _ .., • ....,..._ ....... ,., ... ,.u, .................... .., 
-~ .... ...... n a ..... _ .. .......... ~ ... ............. ~ .......... -.... --.. -'". 

I~ 
., , ............ ~ .. ·~··-··· -

I.OeAUU••~- .. ~~- ...... ....,,). -MIIooc,o..__ .. lit •~·0,.0- • 511!"'1 

1nno.o... OOQOAI.- .. _...,. __ ._ .. IW~· - ... ·- .. 

11!(1111 ........... .... 1 .. _ --·"'-

-.l.Qoo ... _ 

_ , FVT\IIU. E E'YUf1VAL. AO!JltdO OI. TUeQS PONTA 

t: .aLSA.---.~o. o.r- """""-
~·T ..... -~.~ .. 

--:loto,·----1. 
.,./~;;:;;: .. ~,;, --

o ~''-'TO WVKI('Jht.. oc n:,.u •• r.n.o.oo 
DO rA""~Á, --·-----....-. 

-·· ·---·b· -..,.ff'III~I .... Jt.~•,...._HillL' 
ovvo ......... ~ .... ..-t,ol-.Ot" .. -:'11?\. .. 1 . 

--·c--c-...•c:-· ... -ou.J.o,.,. .. ., .............. . . J -r .... ____ ... 

::...:,-,..,.,._..._...__.,, .. _ 
-.,. . .._... .. ~-

·••u:nACo~G 
MOC&Ditii(~ UCJI<o-fl!' l<l1(1m 

"'IG.IO~··~~~ ... , 

ux... ~.~~o .. c...-....,._ .. ~- .. -..-. 
_ .. ... W,...,. ... o'ltO·t-.· ....... M-
•n- DO IOT~ • ...... o.......,, 
'~"''' »oo• .. w••nOih. .. __ 

DOT•Dol~tj>l._ 

CIUlO~~-f.YWj.l'""'llltol.f.toe.AOA' W<O'f"""' 

Q,IIIQOI~OO--~<;rot"' •Ci!WUAO• 

4 PREFEITURA MUNICI~!L~~! 
-····"-"".,.* .. "'~-·--·..,...._-a.-...lllll.l!CM--ft ----.-...... ~ .............. _ -·----··-·--· .... -·-· - ~-1Qif . ... 9~-~~.au...-.. ---·-·---.--·----·---·-·--- ... ~--·-· ~---·----.... ·
--oCI'ft·-~ ... .,_ <-• tN'l .... ·-.. --..... ·'--·-... _....,._~ 
::.==~.;.:-::: .. ::~=-:-.. -:::::::.:::..:: 
i':l"":'_____. - l -1"'" :;: :: 
r;--;:=-.:.-.::=~~.-.~..-

f '~- j li ~~--·- L 
A' l \U"tlt!"' '••muu 

""'l'''!t"••••AMht••nw•• 

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

··----·-·_ ... ___ , __ _ --,.-··--···--_ .... -_ .. ____ ... 
-- ·- ' #o - ,. ~ .• ·-· - - ....._ ... -':'~ ..... ..;::.::·- ,_ ____ ......... ,. ... ..-.... 

..................... , ........ . --
rP..(<iluo• .,\~ J. 'BoJo .. ']m<a 

E•.J.k'J'.u.J 
•".,.-o(M• 

i\ti\IU.I.rl>I.WI.a" !o('-
..._wru .. \t,.loi.'OUIAI ..... W .. Cta~ -.....,...._ .... "' .... ..,.,.., 

(l ,.....,....., ..._llM,Io&.l"-''ri'aftUA 
IUIIUl!o(Wio •-ft·•~ ... nOC""_ .. ..,_ 

"'tr.lo ....... "'l\I,P::.~=:I'af('Wto,f-101\ol. 
-fltoO ..... \liDI~t•.W,UI.""'-"'i""llt l ... ' > .. ,.l ... 
,...,,.,,.ll ol,,.I,.,Ul>tW .. IIut.,.eil>O\_\fl'i• .... •\l o 
)1\>lii\III0\ \ ....... ,\1 0.1"1'"''-'"'"' ' "'1 1 .. \1\ll 
1't1 ""-'f'\UOI1t. W(,I.\.III11 U I!IU 
::.i::-:..:~~~ · ... ,. •.•. ,tol ........ .. ., ..... ,. _ _ "")I 
~-..1~1 1.0 I " r-o>f\ ........... r\4\II IOIH; lo\ ' b OI· l i 

I"'""'"""'OUfUWI'UW"Yf..,_llfN'I>l. .J\o ,.,. .. .,, 
_,.,, IUUI ..... o 01 .. \n ........... ,,. 1'1;1 '"' 

'""·~···~ ............... ....... , ,.. .. "".~ ' "'' "'W "' Q..<I.U Ntrl.o(fo> 1\t:tWI.A(Ia ti 

N t ... OO..Iol .. .... n .... 1 .. 1\1 . .. ""'""' n l \lloo 
_.,._.,. ... '"' .. """'!iltt,tU!IIi""' ""'"'Ut•>U> .. ,. ..... ..._...,..., ..... .,.. ,. ...,_,..,_.a. ·" N<*\oi'N' 
"· \ I I!Doi. IU • .._...,, ,,, """,_...,,..,., ,.,..._ ... " " ' " 
·<oi~IOOI""" .W\fo.AI!(II.It_.,-.;U • .... ••.r.IH•N 
tlft.J!I.Ol"""tl .. ,. l .,_,f•Utl 

=:.:"'.:...."::-:~~:~ 

O N.S:IItiTO ... 1-."fi(JrAL 111. rfJi~X. P'TIII IIO 
nor,r,aA.\4.,._._..........., • ., 

"'"'"·'-•......,.• - ... •c- • 
('--..w .. ( ...... t- o - T1:11U I'\HA 41'0111:14 

IC.IUIA."tt.•-·.,·-·::!111 -r-&ao_. __ ...,. __ .,_ 
,.._..,_ .............. . . - .. :!Ml. 

..... ,. .... .__... .. -.-... -

H.Efat\Jilltu«fAL 

EHGtNKUIOI!lTIIO·•WHA 

...CSOOI!,IC;Ti(J<I 

NQC:{o.tiiL..-T'CLCIU.JOloN' .. IiX>II 

. !I). 

\QCAI. a.;, .. e-M-- 111 L ... ~- 00 .......,,. 

........ ~ ...... .._ •• ,IIO•C...·....,..._. .... 
JltiA.oDI DO ta\1"4. • ._.,., • ...- .. ..,_ aoo ••• ,,»oo •• ,. •• \1 ..... __ 

,_.IO~f/E~WIJU6..l!Ut<l'!)rt~·~ 

IDoi'INOIIIUW~~UJ-...cf'Wl••lf-tl 

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

--

~~ ___ M_u_•_•c~l.~<~!....,;o~~;;:·~;;;!::,. o~v_•_c_•_•_ru __ 

~-----...._.. 

___ ________ ._ .. ____ -___ ...... _ ....................... ___ .... _. 

=..::::-.::E~-:~E':!',:;.r~~-:.f.E:~ 
: -:.;:::"!"",.~':.~ J:";.·.-=::.;;•.; ..... -.::~?:t.::'•·':~ ..-... .. -... ~ ... _ ... _., .. ... , ______ , ... _ 
:.: -::..:..":'"'_-::,:;;.::::-_-..=7;~~.~:::.~~

•. _::;!:.::,-:::-:;.o;:.--=.7.:::.:::-:=:::~'.!:.~':'.;:::-; ·:::.::-...:-----..... ·-- ...... ,._ .. ...... , , .... , .... 
... ....:::. .. ::<;:::::::.:,:;:::.."'.::'..:;_'-""''"'- ·- - - ·- -

·- ... -.... -...... -.. -,..,. .. __ , ... ... ~ . )11 • 

{li,g\ Cima~ a Municipal de Engenh-'ro ltltrio 
~ ~ .. -........ ---=---

..--r-~------.._ .. .._._ .. '-_ 
, ________ ,... 

, . 
-~·~ ... ~ ... --·1(>(-

O ..... faTO Ml.l9o'ICI'AL OI rlloa. Uh~ 
IOOroiA.Nl..--•-..-.....,......., 

-r·---·-·---•-......,_ ___ •111•-• • ' 

............ 
~uato"'*\1'~11 

M(;.ICO~II' IU.I 

•• 
Lo::IO. ""'OOt...- ,...,_111 ~.,.._, .............. 

....... .. ~.-,.,.· • • c.... • ...,._~ 

~Ui tollll.•...- · ··- .. - -

........... -•M 

--
MUNICI"O DE JUIU.NOA 

..c-··~ .._ ___ UII•C...•o;.,Of-

th!ttMQeetrttM._M 

..... ~ .. 
o .......... _~ .. ....._ _..__-..,. ... w. 

r- .. ··~ ......, :.--•-·-•......_ .. ..------
BM*M'* ' faWM GltQI1 ! 

,..., •• ...,..,.....,. .. nm•• 

Olopo,. ' Oflh[C,N(o;to tJt W.l(lltl.f.ll ~"""" IH!lAI.IoÇÂO Gr. I) 

""'AAt U.Ot OI: Alll COMOICIOMOO '"""'A TbiOI.II toS loltClW:IOAOIJ 

OoJr. UC.OLAioiii0>1CII"AL "AU.0 1'10«!tiO 

II ... Oiit !IISI IOOOO IS.0.""'•--1 

~-----M_u_•~•c~IP#'~~o~~~~-s"norvA_c_•_•_r_u __ 

~------
~OO"(M. IM(OIU!lc;Ao 

_ .. ·-- ·-·-.--. ,...~- ~--..---·-·- ...... _ .. ·- ··"' . ,, .._ __ _ 
·-~-·-· · ... -· .. 14 " ........ - _. . . ....... . . . -· _ ..... ____ ........ .. ........... ..... .... ... _ .. -... ,_ .... , .... ·- ---~· ... -... , ... -~. _ ...... ....... _ ... --·" ···~- - ·--· ·.·-·- - ... ... ~ .. ·--- ... -··--·-------... -··-·-· a. ___ ...... . . ... ...... ......... - • • -.. 

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

... ,. .. _._ ......... __ .,. .......... .... _ ... _,..._. 
.. _ _ __ .lo_ ..... _ .. .,;..,_ .. · - " -

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

.-. .. - -·····-· ... 

'llrEffil.\ \11 \IU,\LO[ \0\ \f \\n 
ffi\DOOOP\a\\ 

'''J~j)~-1 ... 
Mu lbWa,. l4- tl.tllJ>l.4oll 

,\\'t;;(J O( IJCI[\ O · f'l(l(l._\\\OUCrf\1~10• ""•.!tiS 
I'AlC. ~O.IY itotiU Pr_ .. 

Y ll'-""tl•· f'\1 '1(_ 

on.sun: . l ~•t«h ir u.,.. \lllf_.u, ··•f.n 1: ., .<c,r.;.,.,'f' r• 

"'"' 
AllfRrl .lt.\ ,\jwl~ •iai:IIJ1 •.1-t•M.f l• li :l olo.'í~ r.l •~ J. 
~ .,, l..l >.ibd.:lr&M'O ú l'zr 'J.IIOcl.t l ,, t l ~""'- 1.-tlll 

o\~.:-r.-~~:•rt.o lr.lllt.'Wi t •i-11lit'('(• p.~ 
..n ... ,w .. n f UI - .. 1.1. N'l'ttlY\1 lf -'11\'4 l' \\1 • ,...,.,u., ,.., ~ c"'IIUl: l.olLç ... ..... . u._, • .,, .... , .. ,,~ 
ll •h • IH:.OII. 

\ lltffi\ \:O.'IO:O.ICI\(,:0.0\1\ 
l'rril'lll'i•lf'1 I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 076/2015 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 028/2015- PMNC 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas, conforme especificações em 
edital. 

ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 23 de Novembro de 
2.0 15, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 05 de Novembro de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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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 

PROCESSO LICITATORIO N° 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 028/2015 
ABERTURA: 23/NOVEMBR0/2015 HORÁRIO: A Partir das 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
10:00 Horas do dia 23 de Novembro 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: 

1 - DOOBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de 
Serviços de Horas Máquinas para Corte de Cascalho, remoção de terra e outros 
serviços, da seguinte forma: 

LOTE N° 01 -único· . 
l'mM_ QTDADE UNIDADE PRODUTO 

01 1.500 (Um Mil e Horas Horas de Locação de Escavadeira 
Quinhentas) Máquina Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com no 

máximo 05 anos de uso, potência mínima 
125 HP, Peso Operacional mínimo de 17.470 
K~s, Caçamba 1,40 M3

). 

As Horas Máquinas serão utilizadas conforme solicitadas pelo Município nos serviços 
de Retirada de cascalho (quebra de pedras), remoção de terras e outros serviços de interesse 
da administração. (As Retiradas de Cascalho serão executadas em diversas 
comunidades/localidades do Município). 

1.2 - Os produtos acima especificados serão retirados/solicitados/entregues de forma 
parcelada, conforme requisição emitida pelo Departamento de Compras do Município de Nova 
Canto, 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 pessoa jurídica de direito público. 



CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
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3 - DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4 - HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

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

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



d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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; 

g) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, apresentar declaração 
firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as 
penas da lei; 

h) Declaração de Responsabilidade de Transporte (anexo VI); 

i) Cópia do Registro do Operador e cópia da apólice de seguro do mesmo, para 
cobertura de eventuais acidentes; 

j) Atestado de capacidade técnica (com firma reconhecida do emitente) 

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 Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA PROPOSTA- ENVELOPE n° 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

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 Cantu 

HORÁRIO: 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

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

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

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

6.1.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro dará início à abertura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa análise quanto ao atendimento 
das exigências editalícias, deliberará sobre a desclassificação daquelas consideradas desconformes 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) superior(es) à de menor valor 



acrescida de 10% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participação na 
apresentação de lances. 

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

6.1.2.2. - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 
desempate será realizado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue ou solicitado de forma parcelada, de acordo com 
necessidade do Município. 

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 
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8.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros 
Recursos destinados a Secretária de Infra Estrutura. 

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 30 (trinta) dias, após execução e aceitação do 
serviços e emissão da NF. 

9 -RECURSOS FINANCEROS: 

9.1 - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, com 
a seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0602.1854.30534-1013-44.90.39.9909 Secretaria Municipal de Infraestrutura 
0602.2678. 20534-2025-33.90.39 .21 
0603.1545.20323-2026-33.90.39.21 

10 - DOVALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-367.500,00 (Trezentos e 
Sessenta e Sete Mil e Quinhentos 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 CONVOCATÓRIO: 
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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 
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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 21106/93 e suas alterações. 

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

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

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

16 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
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16.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia, N° 85. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 04 de Novembro de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 076/2015 
REF.: Edital de PREGÃO, na Forma Presencial n° 028/2015- 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 ______ _ _ de2015. 
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(MODELO ANEXO Il) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

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° 028/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial no 028/2015 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento Iicitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 028/2015 

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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 028/2015 

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 



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

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

Objeto: Aquisição de Serviços de Horas Máquinas com Escavadeira Hidráulica. 

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

Nova Canto, Paraná, ____ ____:d::.:e:....._ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Carimbo CNP J 



PARA: 

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 

(MODELO ANEXO yn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 076/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 028/2015 

................................ , Paraná, ....... de ........... de 2.015. 

Prezados Senhores, 

.... ....... .... ....... ................. ................... , inscrita no CNPJ n° .......... .......... ......................... , por intermédio de 

seu Representante legal o(a) Sr(a) ......................................... , portador da Carteira de Identidade RG n° 

.............................. , SSP/PR e do CPF n° .......... ......... ....... .. , DECLARA, para os devidos fins, que o 

transporte da máquina utilizada na execução do serviço, no trajeto da sede da empresa até o Município de 

Nova Cantu, e até o local da execução dos serviços, ou vice-versa, será realizado em veículo apropriado 

para este fim, e que todas as despesas referentes a estes transportes serão de responsabilidade da empresa 

contratada. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITATÓRIO N°076/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas 

VALOR ESTIMADO - R$ - 367.500,00 (Trezentos e Sessenta Sete Mil e Quinhentos Reais) 

PARA· 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
Dotações: cc:.o-z.. l 8 5~3o .".5~4 ..... _10 .:!3 .• "' 4q c; .3'1 ~"1 o~ 

uGoZ.lG 1-e 1.vS34-Z.o2S ·· .1~c:\ o3'{2.1 
•.:.-<:- o3 lS Ít 5 'Lo 3 2..3 " lo z..c;- 33 °1 O jC('Z. . .!. 

____.,--....., 
Vist~-

I ;; Data: 04 I 11 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NÃO AUTORIZADO 

PARA: 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão 

X 

I 2015 

Tomada 
de 

Pre o 

Data: 04 I 11 I 201 5 

Rua Bahia, SJN•- 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 ou licitacao@novacantu.pr.gov.br 


