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

C1\'PJ N.• 77.845.39-'/000 1-03- Fone (04-') 3527-1281 -Fone F:~x (11-'4) 3527-13(>3 

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

TERMO DE 1/0MOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu. Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei c, tendo em vista o Processo Licitatório n° 081/2015- Edital 
de Pregão, na forma J>rcscncial no 030/2015. que tem como objeto a Aquisição de Peças e 
Pneus para ônibus, conforme especificação no Edital. 

Torna-se públ ica a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

NILDEOMAR L. FARIA CIA LTDA- LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrito 
no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72- LOTE 01 - Itens 01, 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 c 30 no valor TOTAL de R$-
89.552,33 (Oitenta c Nove Mil, Quinhentos c Cinqucnta c Dois Reais c Trinta c Três 
Centavos). 

Nova Cann1, Paraná, 17 de Dezembro de 2.0 15. 



, 

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

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Li citatório n° 081/2015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 030/2015. 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 11 de 

Dezembro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Dezembro de 2.015. 

~~~~FF 
OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

l/Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo no. 040/2015. 
Processo Licitatório n°. 081/2015. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 030/2015. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 030/2015 Aquisição de peças, 
pneus e serviços. 

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

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

Nova Cantu, 15 de dezembro de 2015. 

É o parecer, s.m.j. 

~~~Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

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

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



Prefeitura Municipal de Nova 

TERMO DE AD.IUDICACÀO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presenc ialn' 030/20 15 

1\ Comissão Municipal de Licitações. <tpós anúlisc c 'cri ricaçêio cb documcntaçJo c proposta aprcscntnd~t torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe il Emprcs~1. conforme segue:. 

i'\ILDEO~IAR L FARIA CIA LTDA - LUME PEÇAS E 
SERVIÇOS :vlEC.,\NICOS 
CNI'J 00.176.319/0001-72 

LOTE OI- Itens OI, 02, 03, 0~. 05,116, 07,118, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 , 23, 24, 25. 26. 27, 2S, 29 e 30 
no valor TOTAL de R$-89.552,33 (Oitenta c :-lovc Mil, 
Quinhentos e Cinqucnta c Dois Reais c T rinta c Três 
Crnt:wos). 

Comunica outrossim. que a comissão de l ic1WÇ~O darú v i st <~ s ao respecti vo processo licltatório, o quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu. Parana. I I de Dezembro de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

C NPJ N. 0 77.845.394/000 1-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATÓRTO no 08112015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL n. 0 030/2015-PMNC. 

Às IOhOOmin (dez Horas) Horas do dia l i (onze) de Dezembro do ano de dois mil c 
qu inze, na sede da Prefeitura Munici pal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 
85, reuniram-se os membros da Comissão Municipa l de Licitações e Pregão. nomeados pela 
Po11aria n.0 00 I e 002/2015, para o julgamento da propostas apresentas, do Ed ital de Pregão, para 
Aqui sição de Peças e Pneus para Ônibus, conforme especificação em edital; 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas pa11icipantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O I e 02. Ini ciou-se então a abe1tura do envelope contendo a 
documentação de qual i fi cação da pa1tici pante, e, contatou-se que as Empresas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qual ificada/habilitada a participar do referido ce1tame, 
onde participaram da presente licitação as seguintes empresas : 

EMPRESA /CNPJ 
NlLDEOMAR L. FARIA & CIA LTDA 
CNPJ 00.176.319/000 1-72 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas/vencedores, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA : LOTES E/OU ITI~NS: 
NILDEOMAH. L. FARIA CIA LTDA - LOTE 01 -Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
CNPJ 00.176.319/0001-72 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 c 30 no valor 

TOTAL de R$-89.552,33 (Oitenta e Nove 
Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois H.cais c 
Trinta c Três Centavos). 

Procedeu-se à abe11ura do envelope contendo a documentação de habilitação das empresas 
e os repassou aos partic ipantes, que após a aprec iação e anál ise, verificou-se em conformidade 
com as exigências fi xadas em edital. 

Na seqüência, após veri ficação da aceitabi lidade das propostas de menor valor, foram 
declarados que os preços descritos acima seria o resultado da negociação/proposta ti na!, referente 
a licitação em epígrafe. 

As empresas pa1ticipantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando 
integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação 
a qualquer documento. ato ou fo rma de procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que os objetos li citados sejam adjudicados aos vencedores: 
- LOTE OI - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 c 30 no valor TOTAL de R$-89.552,33 (OitcntH c Nove Mil, 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128 1 - ( 44) 3527- 1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527- 1363 

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



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais c Trinta e Três Centavos) : NILDEOMAR L. FARIA 
CJA LTDA - LUME PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS, inscrito no CNPJ sob o n° 
00.176.319/0001-72; 

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

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2.015 . 

Comissão de L icitações: 

Rua 13ahia, S/W - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1 28 1 - ( 44) 3527-1096 ( 44) 3527- 1280 fax (044) 3527- 1363 

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



LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- cNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 08112015 - Edital de Pregão- n° 03012015 

• Apresento para apreciação de Vs. S3s. , a proposta de preços referente à Aquisição de Peças e Pneus 
para Onibus, conforme segue: 

LOTE n° 01 - PEÇAS PARA ÔNIBUS 
ITEM PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 
01 AMORTECEDOR TRASEIRO 08 587,85 / 4.702,80 
02 ARVORE DE O/REGAO IVECO 01 1.590,00 / 1.590,00 
03 BARRAAL 02 298,50 597,00 
04 BARRA DIREÇÃO LAT 02 358,92 717,84 
05 BATENTE/ COXIM AMORT 0/ANT 04 96,50 I 386,00 
06 BOMBA MANUAL 02 85,95.1 171,90 
07 BRACO OSCILANTE ESQ 01 1.791,55 / 1.791,55 
08 BUCHA IVECO 10 199,90 1.999,00 
09 CAIXA SA TELITE COMP 01 1.910,56 / 1.910,56 
10 CHAVE SETA ONIB IVECO 01 1.561,25 / 1.561,25 
11 CRUZETA CARDAN 02 114,55 229,10 
12 DISCO FREIO 02 689,20 1.378,40 
13 ESCAPE SILENCIOSO 02 296,00- 592,00 
14 JG. PASTILHA FREIO TRASEIRO 03 215,20/ 654,60 
15 KIT EMBREAGEM 01 1.421,50 / 1.421,50 
16 LONA FREIO TRAS 04 136,90 547,60 
17 MOLA MOLEJO 03 198,90..- 596,70 
18 OLEO H/O A TF SAE 1 OW 03 23,90 _. 71,70 
19 PALHETA LIMPADOR 03 186,28~ 558,84 
20 PIVO SUSP 04 159,90/ 639,60 
21 PONTEIRA DIREÇÃO 01 758,38 758,38 
22 REPARO CX DIREÇÃO 02 815,22/ 1.630,44 
23 ROLAMENTO 04 245,30 981,20 
24 ROLAMENTO DE RODA 0/ANT 04 210,15 840,60 
25 SAPATA FREIO CILONA 02 652,11 1.304,22 



26 
27 
28 
29 
30 
-

LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua /piranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

SUPORTE FIXAÇAO 03 158,30/ 474,90 
TAMBOR DE FREIO 04 657, 17-" 2.628,68 
TANQUE COMBUSTIVEL 01 1.215,97- 1.215,97 
PNEU 225X75X17.5 40 615,00 24.600,00 
PNEU 1 OOOX20 30 1.100,00 33.000,00 
TOTAL 89.552,33 

Total R$-89.552,33 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) 

A Forma de pagamento é à vista, na 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, 



10/12/2015 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 

00.176.319/0001 -72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA- ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

LUME- PECAS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOM. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATNIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

45.20-0-01 ·Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
45.20-0-03 ·Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 
45.20-0-04- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

01/09/1994 

AV JOUBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

132 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

lume.pecas@hotmail.com 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL(EFR) 

***** 

MUNICIPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

(44) 3527-1167/ (44) 3527-1232 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

26/0212005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 10/12/2015 às 11:44:46 (data e hora de Bras ília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

http://www .receita.fazenda.gov .br/preparar lm pressao/lm prim ePagina.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

I Voltar ! 
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• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sec.r«tlr1a de Fezenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014067440-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 00.176.319/0001-72 
Nome: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA L TOA 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 08/04/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (1011212015 11:52:46) 



10/1212015 

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: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 00.176.319/0001-72 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 11:46:46 do dia 10/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/06/2016. 
Código de controle da certidão: BCC9.6E15.E310.0E08 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 
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C AIXA ECONÓM I CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 00176319I0001-72 
Razão Social: NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA ME 
Nome Fantasia:AUTO MECANICA ALINE 
Endereço: RUA IPIRANGA SIN SALAO 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, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

, Validade: 30/11/2015 a 29/12/2015 

Certificação Número: 2015113000565110005887 

Informação obtida em 10/12/2015, às 11:44:44. 

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 

o~ssaJdWI- leJ)sepe:) o~6en11S ap a o~6p:>su1 ap a)ueAoJdWO:) S~OZ/Z~/0~ 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=109094&VARPessoa=109094&VARUf=PR&VARinscr=O... 1/1 



PO DER '-TUD I CIÁRIO 
JUSTI CA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: NI LDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 00.176.319/0001 - 72 
Certidão n°: 203589232/2015 
Expedição: 10/12/2015, às 11:50:41 
Validade: 06/06/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que NILDEOMAR LUIZ FARIA & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.176.319/0001-72, 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 n° 12 .4 40, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribu nal 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 Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhis tas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos j udiciais traba l histas , 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. 

Duvid~s e sugestões: c~d:@ts~.jus.br 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08112015 
EDITAL DE PREGÃO No 03012015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 03012015, 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. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- cNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua /piranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08112015 
EDITAL DE PREGÃO No 03012015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 03012015 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. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- cNPJ oo.176.319Jooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08112015 
EDITAL DE PREGÃO No 03012015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 03012015 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 Federal9854199, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 



PARA: 

LUME-
PEçAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & C ia Ltda ME- CNPJ oo.176.319!ooo1-72 

Rua lpiranga, salão- Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08112015 
EDITAL DE PREGÃO No 03012015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento /icitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 03012015 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. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 



LUME-
PEÇAs E SERVIÇOS MECÂNICOS 

Nildeomar Luiz Faria & Cia Ltda ME- cNPJ oo.176.3191ooo1-72 

Rua lpiranga, salão - Centro - CEP. 87.330-000 
Nova Cantu-Pr 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 08112015 
EDITAL DE PREGÃO No 03012015 

Objeto: Aquisição de Peças e Pneus para Ônibus. 

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

Nova Cantu, Paraná, 11 de Dezembro de 2015. 

Nildeomar Luiz Faria 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNP J n• 77.845.394/000 I -03 
Rua Bahia 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
081/2015 
PREGÃO, na Forma Presencial N• 030/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Peças e outros I serviços, para ônibus 
escolares. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA li de Dezembro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 ás li :00 
Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Novembro de 2.015 . 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na 1 
Avenida Maca li, n• 255, Centro, Fone (46) 3525-~ 
do Paraná, de 2' a 6' feira, nos horários das 08:: 
horas, onde poderão ser consuhados e adquirido: 
marmclciro.pr.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Infonnações e esclarecim• 
telefone acima citado. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
678893615 

:a da Colina 

Documento emitido em 27/11/2015 09:55:29. 
O DE LICITAÇÃO 

Mannclciro, 24 de oovcmt 
GILMARGEHL 

Pregoeiro 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços L DE LICITAçÃo 

N° 9585127/11/20151 PÁG. 36 NCIAPÚBLICAN•o5/2015 

Para verificar a autenticidade desta página, basta in~ lO R OFERTA E PREÇO 
Códigq Localizadorflo sire do DIO ÉRICA DA COLINA · 'd' · · www.omprensao o c ia .pr.gov. · , pessoa JUn oca de dorcno 

publico. l:N n. /).~L/.LU4/U001-08. com sede na Avenida Paraná. n• 276, 
neste ato representando pelo Prefeito Municipal - ERNESTO ALEXANDRE 
BASSO autorizado pela Lei Municipal 298/2014 de 23/03/2014 e a Lei 329/2015 
de 06/03/2014, de acordo com a Lei Federal n• 8666 de 21/06/1993 e suas 
a h e rações. através da Comissão de Licitação designada pela Portaria n• O 17/2015 

I Moreira Sales 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 058/2015 

Objeto: Seleção de proposta para aquisição de medicamento a serem adquiridos 
parceladamente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Moreira Sales 
em atendimento aos Munícipcs. através da tabela Anvisa. 
Regime de Execução: Menor Preço através do Maior Desconto. 
Data Abertura: 09 de dezembro de 2015, as 09h00min. 
Informações Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 c 
pmms(a")visaonet.com.br. 
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal. 

10500412015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N• 058/2015 PREGÃO PRESENCIAL 
N• 038/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 
e o Pregoeiro do Município de Morretes torna público que fora declarado 
FRACASSADO, devido à inabilitação dos interessados no Pregão 
Presencial n' 038/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Ação Social, conforme descrição no ANEXO I -Termo de 
Referência. Morretes, 26 de novembro de 2015. MURILO ROBASSA 
VEIGA PREGOE IRO MUN ICIPAL 

1 0524512015 

TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 
030/2014 P REGÃO ELETRÔNICO N• 2012014 O MUN ICÍPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJIMF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 10, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 20/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para Estruturação da Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos, conforme Convênio n• 76119612011/MSIFUNASA, 
nos termos da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n• 8.666, 
com suas alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido 
processo fica CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado; justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo 
em vista a não efetivação do referido convênio. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 
TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 
056/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 3312014 O MUN ICIPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.49010001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n' 10, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste alo, representada pelo Prefe ito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 33/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para a estruturação da rede de saúde, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Emendas 
Parlamentares 2844012, 28780010, 22810001 e 28450007 , nos termos 
da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n' 8.666, com suas 
a lterações, registrando-se, a respeito, que: O referido processo fica 
CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo em 
vista a não efetivação das referidas emendas parlamentares, após 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓF/LO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 

10527012015 

de 09/02/2015. toma público que no dia 06 de Joneiro de 2016 à• 09:00h 
horas. no Departamento de Compras c Licitações, no Paço Municipal. localizado 
na Avenida Paraná. n• 276, serão recebidas as propostas referentes à presente 

CONCORR.tNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE 
URBANO, objetivando a venda dos bens imóveis descritos no Anexo I do edital. 
1.2 -0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente no Setor de 
Licitações, localizado na sede da Prefeitura, no endereço supra, durante o 
expediente administrativo. das OS h às l i h c das 13h às 17h. de segunda à 
scxta·fcira. como também. ou, ainda. gratuitamente, através do sitc www. 
novaa merica da co li na. pr.gov.b r 

1.3 - Local da realização da sessão: na sala de reuniões do Depanamonto de 
Compras e Licitações, siruada na sede n Prefeitura Municipal de Nova América da 
Colona. ~Avenida Paraná. n• 276, Centro CEP 86.230-000. 

WAGNER MARIANO DA SILVA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

10506212015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Run Bnhio. 85 - CEP 87 .330·000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 077/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 018/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Escola 
Proinfância- Projeto 2 Convencional, conforme especificações em edital-
(Termo de Compromisso PAC2 10130/2014).), conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 16 de Dezembro de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 07812015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n' 029/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Horas Máquinas (Escavadeira Hidráulica), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia li de Dezembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 07912015 
TOMADA DE PREÇOS n' 01912015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asf:íltico (Distrito 
Ceremias Lunardelli), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 080/2015 
TOMADA DE PREÇOS n" 020/2015- PMNC 
OBJETO: Execução De Serviços de Galerias Pluviais, conforme 
especifi cações ~m edital. 
ABERTURA: A partir das 10:30 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 081/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 030/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Pneus c outros I Serviços para Õnibus Escolares, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 11 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A rasla com inteiro teor do Edital, anexos c inronuaçõcs p~dcrào ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA. junto o 
Divisão de Licioação. no horirio das 8:30 às l i :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44)35271363 - 3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Parani, 25 de Novembro de 2.01 S 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

10506812015 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

~ó~~giR~~~~L~~~ift~ 
processo_de licitaçã_o; 1:'-rt. 3'". Gste Dec~eto entra em vis;or nJ data. de 
SU.3. publleaç:1o. Edthcto do Paço Mumcipa\. aos 23 dias do més de 
novembro de 20 I S. 

Simões (entre a Ru<t BalsilS e Rua Linhares). DO VALOR: O valor 
global do contrato pussa :1 ser de RS 444.793.44 (Quatrocentos e 
quarcma c quatro mil, setecentos c noventa c trCs reais c quarenta c 
quiltro centavos). Dall:l da Assinatura: 19 de novembro de 2015. 

~ Expin1d0 o prazo recursal, toma-se pública 3 HOMOLO
GAÇAO do proce dimento licitat6rio em epli,.'l'lfe do objeto (obra de:: 
pavlmc::nução asf:ihica de diversas ru::&s do município de Jussara com 
um total de 22.426,28 m1 de área) a ravor da empresa vcncddor:J.: 
LEPAVl CONSTRUÇ0ES LTDA. com o volor de RS-1.671.556,65 
(u!n mi~hão, seiscentos ~ setenta c um mil, quinhentos c c:inqucn\2. c 
sc1s rc~us c sessenta c ctnco centavos). 

Jussarn-PR, 26 de novembro de 2015. 
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTrNl 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' !54/2015- SRP 

Objeto: Aquisição de materi::lis elétricos, peç:u e ferramentas paro uso 
exclusivo da Divisão de Manutenção e Melhorumento da 1\uminaçào 
PUblica c. Sinalizadorcs de Garagem. que scrlo us:t.dos n:I..S entrado..~ c 
saldas de veículos dos prédios da PrcfciturJ. Municipal da Lapa. 
Recebimento das Propostas: das 0910 horas do dia 14 de dezembro 
de 2015 até as 15:00 hor:u do dia 16 de dezembro de 2015. Abertura 
das Propostas: das 15:01 horas do dia 16 de dezembro de 2015 até âs 
17:00 horas do dia 16 de dezembro de 2015. INicio <1:1 Scss5o de 
Disputa de Preços: is 09:30 horas do di:~ 17 de dezembro de 2015. 
Valor Máximo Admitido: RS 1.149.355,79 (Um milhiio, cento e quõl· 
renta c nove mil. trezentos c cinquenla c cinco reais c :;;ctcnta e nove 
centavos). lnfotmaçõc5 Complementares: O Edíul completo poderá 
ser examinado c adquirido, au-avés do sitc \Vww.bU.org.br. 

Outras infonnaçõcs poderão ser obtidas na Divisão de Lici. 
tações da Prefeitura Municipal da Lnpol!PR, .siru3da na Ru;a Bardo do 
Rio Br.mco 1709 (Fundos) - Centro, no hor:írio compreendido <bs 09:00 
is 12:00 e dos 13:30 is 17:00 hor.>S. ou pelo <elefone (41) 3547-8029. 

U.pa·PR. 25 de novembro de 2015. 
REGrNA MARIA BRUNATIO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

!~-VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 223/2015 

Comunicamos aos interessados que scr1 disponibiliz:uia a li· 
cilação a seguir: Prcgüo Presencial n ~ PGISMGP-0223/2015- Rcgislro 
de preços p.:~ra eventual aquisição de materi:r.l médico hospitalar. 

O Edital poderá ser obtido nl.r.lvés do si te www.londri· 
na.pr.go\·.br. Quilisquer infoml.:IÇÕes necessâri;:.s pelo telefone (43) 
33714476 ou ainda pelo e·mail: licita@londrina.pr.gov.br. 

Londrina, em 26 de novembro de :!015. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

Secrct:írio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LlC!TACÀO 
TOMADA DE PREÇOS N' 37/2015 

Processo Adminislrativo nl264/2015. Objeto: Cont:nração de empresa 
especializad:~ na prestação de serviços especializados em coleta, tnmS· 
pane, trat:lmcntos c destinação de residuos de saúde dos grupos A, B 
e E. gerodos pela Secretuia Municipll.l de SaUde e todas as Unidades 
de Siude do Municipio, pelo Menor Preço por hem. Oblenção do 
Edital: Prcfcituro MunicipJI de Marialv-.1 Rua Santa Efigênia. 680 
Marialva.Pr. Valor do Ediul: RS 20.00 (vinte reais). Recebimento das 
Propostas: aré 15 de dc1.cmbro de 2015 às 08h30min. Abenura das 
Propostas: 15 de dezembro de 2015 âs 09h00min. Informações: (44) 
3232· &370 (voz c f11x) ou compras@capitaldauvafino..com.br. 

Marialva.PR. 25 de novembro de 2015. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

Ay!SO DE REVOGAÇÃO 
PREGAO PRESEI"CIAL N' 33/2015 

Revoga o lote 11 do procedimento Licit.:ltório descrito no 
Editnl do Pregão P~encbl n• 033/20 I 5, c dá outras providcncia.'i: O 
Prefeito Municipal de Marilu7 .. no uso de SU3S atribuiçõe~ que lhe são 
conferidas pela Lei O~ânica do Município c especialmente pela Lei 
8666/93, c, considerando o fóllha níl elaboração da descrição do objeto 
do lote 11 do procedimento licitatório descrito no Pregão Presencial 1\

0 

033120 15, DECRETA: Art . l". Fica revogado o lote ll do proce
dimento licitóltório na mod.1Iidade Pregão Presenci:l.l n• 033/2015, que 
tem por objeto n aquisiçtlo de micro·(mibus destinado ao transporte de 
paciente:;; d::a Secretaria Municipal de Saúde. Art. r. Fica o De· 
p:ntomcnto de Compra.o; c licitações incumbido da edição de novo 
edital, cscoimado dos erros constantes na descrição do objeto a ser 
adquirido. § \mico, ficam convalidados os demais atos praticados no 

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 
l'rcrcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

1VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL i'<' 5812015 

Objeto: Seleção de proposta para :t.quisição de mcdic::uncntos a serem 
adquiridos parecladólmcnte pólra o Fundo Municipal de Saúde do mu· 
nicipio de Morcir:~ Sales em atendimento a.os Munícipcs :!.través da 
tabela Anvisa. Regime de Execução: Menor Preço ntr:lv~s do M::.ior 
Desconto. O:Jl:J Abertura: 09 de dezen1bro de 2015, as 09h00min. 

lnfonmçõcs Complementares e Aqui~içào de Edital pelo Fo. 
nc: 44 3532 8103 c pmm.~@vis.:~onct.com.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
Prefc110 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AYTSOS DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL!'<' 29/2015 

Processo Licitatório n• 078/2015. OBJETO: Aquis ição de l·loras Má· 
quinas (Esc;:.vadcira Hidráulica}. ABERTURA: À partir das 09:00 
(nove) Horas do DIA li de Dezembro de 2.015, na snla de reuniões 
do PD.ç.o Municipal, em Nova Contu, Palilmi. 

A P:lslo com inteiro teor do Ediml, unexos c inrorm;1ções 
poder-lo ser sol i eim~os na PREt=EITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junto a Divisão de Licitação, no horário das 
lf2~1;s631~:~~2~~~2~ 1 das 14:00 às 17:00 lls. Tclcfone/Fox: (44) 

PREGÃO PRESENCIAL K' 30/2015 

Processo Licil.:ltório n~ 81/2015. Objeto: Aquisição de Peças e outros 
I serviço5. pnrn õnibus escolares. ABERTURA: À partir d:tS 10:00 
(dez) Horos do DlA \ I de Dezembro de 2.015. na sala de reuniões t.lo 
Paço Municipal, em Nova Canru, Paran:i. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c i.ufonu:~çõcs 
poderão ser solicitados na PREFEITURA MlfNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, JUnto a Divisão de Licit01ção. no honirio das 
8:30 is 11:00 Hs e d>s 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3521-1281 

TOMADA D~ PR~ÇOS K' 1812015 

Processo Licit~Hório n'" 07712015. OOJETO: Contr:llnç5o de Empresa 
para Consrruç:io de Escola Proinfânci:t • Projeto 2 Convencional, 
confonnc especificações em ~dita\ • (Tenno de Compromisso PAC2 
10130/2014). ABERTURA: A ponir dos 09:00 Homs do DIA 16 de 
Dezembro de 2.015, n:1 sala de r~uniões do Paço Municip<~.l, em Novil 
Cantu, Par:~ni. 

A Past~ com inteiro teor do Edital, (!.nexos c inrormaçõcs 
poderão ser solicita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA, junto a Divisão de Licit:~.ção. no hor:irio das 
9:00 às 11:00 lls c das 14:00 is 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) 
35271363 • 3527·1281 - pmncnntu@ig.com.br. 

Nova C3ntu·PR. 25 de novembro de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE I.IClTAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO ~'<' 79/2015 

Registro de Preços n: 4712015. OBJETO: Aquisição de Equ ipJ.mcnlo 
de Protcçi1o lndividu;~l - EPI. em <~.tendimcnto bS Sccrclari3.S Mu. 
nieip:tis. TIPO: Menor Preço Unit~rio Por hem. PERIODO: 12 (doze) 
meses. VALOR ESTIMADO: RS 181.730.40 (cento c oitenta c um 
mil setecentos e trinta rcnis c q}larcntu ccnt.:~vos:). DATA DA ABER· 
TURA: 1111212015 - HORARlO: 09:JO horu. ENDEREÇO: 
www.pnrnnagua.pr.gov.br e www.\icitacoes·e.com.br. Legisl:tç:lo Apli· 
d\'cl: Lei nu 10.520!2002. Lei n• 8.666/1993, Lei Complementar n• 
123/2006 com as altençõcs da Lei Complemcmar n" 14712014 c o 
Decreto Municipal n• 94312006. 

Outros esclarecimentos poder;io ser fom..:cidos pela Prc~;oci· 
m, Rua Jú\ia da costa, 322 • Centro, no hor.irio eomcrcit~l ou atr,tvés 
do telefone n' (4 1) 3420-6003. 

Paranaguá·PR. 26 de novcm\m> de 2015. 
SlLVANA DE MORAIS 

Prcgocir;1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTI\ATO DE TE1{M0 ADITIVO 

AVTSO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PI\ES~NCIAL N' 76/2015 

. O Município de Piraquara Toma público, para çonhccimento 
dos mteressados, que a :~.btrturn do Pregão Presencial n' . 7612015, 
que tem por 1>bjeto registro de preço~ pnrn 3qui:-:ição de mobili:lrios 
para :ncndcr as Secretarias do Município de Pirnquara, pelo pcriodo 
de 12 meses, fica ADTADA par;~ o dia 15/12/2015, às 09h00, no 
mesmo local indicado inicialmente. MOTIVO: Esclarecimentos e ai· 
tcraçõcs no edital estArão à disposição dos interessados n.:~ Divisao de 
Comprns c Licitações d<1 Prefcituro~, na Av. Getúlio Varg:J..~. 1990 -
Centro - Piraquara-PR. das OShOO is 12h00 c d:IS lJhOO às 17h00. ou 
no site: "'"'vw.piraquar::..pr.gov.br. 

Piraquara.PR. 15 de novembro de 2015. 
SHElLA GUIMARÃES VELOSO 

Pregoeir::t 

AVISO DE SORTEIO 

Sorteio Público p.:~rn deliniçüo da Subcomissão Técnica. Para 
Julgamento das Propostas Técnicas t.lo Processo n1 21474/2015 Para 
Concorréncin Públie: Referente a Licitaç3.o de Serviços de Publi~ 
cidade da Prcfcitulil Municipal de PirJquara/PR. 

A Prcsidenlc da Comissão Pcnn:anentc de Licitações da Prc· 
feitura Municipal de Pir:lquarn/PR, no uso de suas atribuições. vem 
tomar público que, conforme determina o ~rr.\0, §2". da L~i Federal 
n° 12.232/2010, no dia 16 de dezembro de 2015, is 08:30 horas, n.:1 
sala de licitações. na Av. Getúlio Varglls, n•. 1990 • Centro • pj. 
raquara/PR, scr.i realizado o soncio pUblico vis:u1do a fonnaç:'io da 
subcomissão técnica que o.tuará nu licit aç:io em epigrnfe. 

Segue lisb dos profission<~.is que participarjo do sorteio: 
1) PROFISSIONAIS SEM VÍNCULO COM A PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE PIRAQURA: 
a) Gilson de Jesus dos Santos 
Fonn:açüo; Comunicação Soei:~\ • Jom;~lismo 
b) Felipe Thiago M::.cicl 
Fonnação: Bacharel em Comunicac<io Social · Publicid:tdc c 

Propaganda 
c) R:unon Torres Z31cski 
Formo.ç5o: Bo.ch:m:l em Comunic.:~ç5.o Socilll • com ho.bi· 

liu1ção em Publieid:~dc c Prop:agunda 
2) PROFISSIONAIS VrNCULADOS A PREFEITURA MU

NICIPAL DE PlRJ\QUARA: 
a) Márcio Garcia Main;udcs 
Fonnação: B<~ch<~.rcl em Comunicação Soei::.! • Publicid.:~dc c 

Prop:1ganda 
b) Eduardo Luis Teixeira Furiatti 
Fonnnçllo: B:~.charel em Comunicação Social • com habi· 

! i t :~ção em Jornal ismo 
c) Luiz Henrique Kavctski 
Formaç5o: Área de Comunicnçâo: Oe~enho lndústri:~.l - Pro· 

gr:unaç5o Visu3l 

visuaL 

d) Debor:J lrene Pereir::. 
Formação: Comunie:Jção Social - Jornalismo 
c) SCrgio Luis Pinheiro 
Forrno.ção: Bacharel em Pinturn Artística .. Atuo. com ;audio-

!) Ti:ago Alves 
Fonnaç!io: Comunicação Visual 
rNFORMAÇOES: Poderão ser obtidns pessoalmente junto 3 

Divisão de Compras c Licil;:.ções, na /\v. Getúlio V.orgas, n•. 1990 • 
Centro. Piraquara/PR ou pc:lo telefone (41) 3590.3539, d:~ s 08h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h00. 

Pir:tquara·PR, 25 de novembro dt: 2015. 
SHElLA GUIMARÃES VELOSO 

Pregoeiro 

RESULTADO DE HABIUTAÇÀO 
TOMADA DE PREÇOS !'<' 4/2015 

Objeto: Contr<~.taçâo de empresa par.1 rcaliz:tçào de ações de ca· 
pacitayão c supervisão técnica, conforme definição da Politica Na
cional de Educação Permanente do Sistema Único de Assisténcia 
Soci:al • SUAS c diretrizes da Sccrctnria Municipal de Assi.st\:ncia 
Social. Em cumprimento JO disposto no an. 109. §I• do Lei 8.666, de 
21 de julho de 1993, tom<t·.SC público o rC$uh:ulo da \icitnção em 
epígrafe. cujo rc.suhado aprcscnta~.sc da seguinte forma: Empresa IJa. 
bilit.ada São Braz Eduencionlll LTDA - ME. 

Sa lientamos que fica aberto o pra1.0 de OS (cinco) dias útets 
piU'<l 11$ Hcitontes interrss:tdas par.l interposição de recursos no pr;u:o 
leg:.~l e que no final deste abre·se o prazo parJ ;:.presentaç:lo d<~.s 
contmrrazõcs por igual período. 

E!<pécic: 3~ Tcm1o Aditivo :.10 Contrulo n ~ 2512015. Contr;ttante: Mu· 
nicipio de Pír.1quur.1. ContrJI<tdo: Constn.IIOr'J Mirantes Ltda·EPP. ins· 
erito no CNPJ sob n.• 73.534.943/0001-78. DO 013JETO: Fica al
terado o objeto do presente COIHr:Lto p.1r.1 LOTE OI • Ru<~. Joaquim 

Piraquara· PR. 26 de novembro de 2015. 
SHElLA GUIMARÃES VELOSO 

Prcsidc:niC da Comissão 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.bd:aJtcnticicbde.htrrJ, 
pelo código 000)2015112700251 

Documento .:~ssin3do digiulmcntc confonnc MP nt 2.200--2 de 24/0812001, que ~nstitui :1 

Infraesrrutun de Chaves PUblicas Brasileira - lCP·Brosil. 
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PREFEITURA MIDIICIPAL DE NOVACAI\'Tll 
ESTADO DO PARAN 

CNPJ •• 77.J.I5..39.&Mal.fl 
R•w8a .. .iJ..IS·CEP17.JJO.OOO 

AVISO DE LICITAÇAO -PROCESSO LICITATORIO o'Dni!OIS 
TOM ADA DE PREÇOS· N' 011/lOIS- PMN C 
OBJETO: Contncaçlo de Empma I'•"' (OII)Iru~o dr f..scola 
Proí nfh d 11 - Projtto 2 Conl'tn<iou~ conforme n[N"tir1C"tç6n: em tdit:~ I 

(Tcrmo de Comprumluo PAO IOIJMOI~).)., Cflftformt f~l~lfii>'IÇ6n rm 
rdltal.. 
ABERTURA: Á pa"ir du 09:10 (aon) llont do 1111 16 dr Onunbro dr 
2.01S,uaaladc rcuaiikfl.loP1 oM uaitl rmNtt"l Ca111.,PanM. 
AV ISO DE LICITAÇ 0-PROCESSOLICITAT R10o'07111!01S 
EDITAl. DE PRECÁO, o f01111a pttM:It b l a' Dl9n015 - PMNC 
OBJETO: Aq•~~o dt Hons Miquin:u (ún"alkin Hidriulka~ 
toeforntt "ptti(D{In em "inl. 
ABERTURA: A parlir du Gt:IMI(H\·t) lloru do dia li dt Dnr•bro dt 
l.OIS.u s-bdt rnlliksdaPaçoMulci 3 cMI'IO\aCta111.Panná. 

AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO LICITAT RIO o'Ol91!01S 
TO\! ADA DE PREÇOS o• 0191!01~-PMNC 
OliJETCh Contr:~taçio dr Empma p11r1 RttlpC' Asfiltin tflhllito 
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EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 030/2015 
ABERTURA: 11/DEZEMBR0/2015 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 1 I de Dezembro 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 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquis ição de 
Peças e Pneus para Ônibus, da seguinte forma: 

LOTE n° 01 - PEÇAS PARA ÔNIBUS 
ITEM PRODUTO QUANT. 

01 AMORTECEDOR TRASEIRO 08 
02 ARVORE DE DlRECAO TVECO 01 
03 BARRA AL 02 
04 BARRA DIREÇÃO LA T 02 
05 BATENTE/ COXIM AMORT DIANT 04 
06 BOMBA MANUAL 02 
07 BRACO OSCILANTE ESQ 01 
08 BUCHAIVECO 10 
09 CAIXA SA TELITE COMP OI 
10 CHAVE SETA ONIB IVECO 01 
11 CRUZETA CARDAN 02 
12 DISCO FREIO 02 
13 ESCAPE SILENCIOSO 02 
14 JG. PASTILHA FREIO TRASEIRO 03 
15 KIT EMBREAGEM OI 
16 LONA FREIO TRAS 04 
17 MOLA MOLEJO 03 
18 OLEO HID ATF SAE IOW 03 
19 PALHETA LIMPADOR 03 
20 PIVO SUSP 04 
21 PONTEIRA DIREÇÃO OI 
22 REPARO CX DIREÇÃO 02 
23 ROLAMENTO 04 
24 ROLAMENTO DE RODA DlANT 04 
25 SAPATA FREIO C/LONA 02 
26 SUPORTE FIXAÇAO 03 
27 TAMBOR DE FREIO 04 
28 TANQUE COMBUST1YEL OI 
29 PNEU 225X75X 17.5 40 



30 I PNEU 1 OOOX20 30 

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 dec laradas 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 
I i citatório; 

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 d ireitos 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. 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

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 

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, 
decla rando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

A documentação acima alud ida deverá ser entregue em I (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, salvo para os itens f, g, h e j . 

Os documentos anteriormente re feridos serão apresentados em enve lope 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 CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pe lo 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 



Prefeit_ura Municipal de Nova C .Dt~5 

Rua Bah1a n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-0 a-J . --
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 --~--

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°.: 

- Proposta de Preços 

ABERTURA: 
EMPRESA: 

6- DA SESSÃO DO PREGÃO 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

6.1 -A sessão do pregão será real izada 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 ex igências 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 real izado por meio de sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação 
de lances. 

6.1.3- C lassificadas 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 part ir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
class ificadas e as demais lic itantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

6.1.3.1 - A desistência, por parte do credenc iado de qualquer das licitantes participantes 
em ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para fazê-lo, implica na sua exclusão da etapa 
de lances verbais, preva lecendo na d isputa a sua última oferta, para efeito de posterior ordenação 
das propostas . 

7 - DO JULGAMENTO 

7.1 - O j ulgamento 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 
Pregoei ro 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 pri meiro 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 en tre 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 aná li se da documentação apresentada, achada de conform idade com as exigências 
do Ed ital, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame. 

7.1.7 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar não atenda às condições de 
habilitação ex igidas no Ed ital, o Pregoeiro adotará o mesmo procedimento para a segunda 
colocada e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda p lenamente ao 



Edital, seus anexos e ao va lor 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 Admin istração 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 úte is após o recebimento 
definiti vo 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 edita l, 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 responsab ilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases . 

c) Considerou que os e lementos desta li citação, lhe perm iti ram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

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

8.1 - Para os lotes ac ima, a entrega do obj eto deste edital deverá ser real izado no Local 
determinado pela Licitante, que estará descrito na Requ isição de Materia is, conforme especificado 
no item 1.2 deste Edital. 

8.2- O Material e/ou serviço será entregue, conforme sol icitação, através de req uisição. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será através de recursos próprios do Município de Nova Cantu e outros. 

9. 1.1 - A forma de pagamento será da seguinte forma: de acordo com a entrega, até o 
próximo 7° dia útil do mês subsequente a emissão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1. - Correrá por conta de Recursos financeiros do Município de Nova Cantu e outros, 
com a seauinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
050812361 O 188-2036-1068-3 390303999 Secretaria Mun ici a i de Educa ão 



0507123610188-2020-33903039 

10 - DO VALOR 

10.1 -Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-100.000,00 (Cem Mil 
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 equiva lente 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 
Adm inistração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

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

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

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

12.1 - Até dois dias úteis antes da data tixada 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 qual i fi cação 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: 
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Declarada a I icitante vencedora. poderão as demais I icitantes, 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, desd e logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual 
prazo, que começarão a contar do término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista 
imed iata 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, fi cando todas as demais 
lic itantes, 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 imed iata 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 v ia fax ou e-mail. 

0 14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjud icará o objeto da presente 
licitação à(s) licitante(s) venccdora(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 c 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 surgi r, assim como aceitar ou não qualquer 

interposição por parte dos partici pantes. 



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

15.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direi to de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
c lassificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas cond ições propostas 
pelo prime iro 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 inc isos da Lei n°. 8.666/93 c 
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 l~FORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 25 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° 081/2015 
REF.: Edital de PREGÃO. na Forma Presencial 11° 030/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa ______ _ ___ _ ____ _ _ _ _________ _ ~ 

outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

Em ____ de _ _______ de 2013. 



(MODELO ANEXO Il) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 030/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 030/2015, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 030/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 030/2015 

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 c Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
l)REFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 030/2015 

DECLARAÇÃO 

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

proced imento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 030/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre c em qualquer trabalho. menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na cond ição 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, !irmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



{MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nu 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 030/2015 

DECLARAÇÃO 

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

proced imento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, na Forma Presencial n° 030/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da 

licitação, bem como tomou conhecimento de todas as espec ificações 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 Ass inatu ra 

Do representante legal 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 081/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial N° 030/2015 

Objeto: Aquisição de Peças c Pneus para Ônibus, c outros. 

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

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

Carimbo c assinatura 
representante legal da empresa 

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

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

Nova Cantu, Paraná, ...... ... de ........... de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 08 1/2015 - Ed ita l de Pregão- n° 030/201 5 

Apresento para apreciação de Vs. S"s. , a proposta de preços referente à Aquisição de Peças 
e Pneus para Ônibus, conforme ~cgue: 
LOTE n° 01- PEÇAS PARA ONIBUS 

ITEM PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

OI AMORTECEDOR TRASEIRO 08 
OI ARVORE DE DIRECAO IVECO OI 
03 BARRA AL O? 
04 BARRA DIREÇÃO LA T 02 
05 BATENTE/ COXIM AMORT DIANT 04 
06 BOMBA MANUAL 02 
07 BRACO OSCILANTE ESQ OI 
08 BUCHAIVECO lO 
09 CAIXA SA TELITE COMP OI 
lO CHAVE SETA ONIL3 IVECO OI 
l i CRUZETA CARDAN 02 
12 DISCO FREIO 02 
13 ESCAPE SILENCIOSO 02 
14 JG. PASTILHA FREIO TRASEIRO 03 
15 KIT EMBREAGEM OI 
16 LONA FREIO TRAS 04 
17 MOLA MOLEJO 03 
18 OLEO HID A TF SAE I OW 03 
19 PALHETA LIMPADOR 03 
20 PIVO SUSP 04 
21 PONTEIRA DIREÇÃO OI 
22 REPARO CX DIRECÃO 02 
23 ROLAMENTO 04 
24 ROLAMENTO DE RODA DIANT 04 
25 SAPATA FREIO C/LONA 02 
?6 SUPORTE FIXA-(:AO 03 
27 TAMBOR DE FREIO 04 
28 TANQUE COMBUSTI YEL OI 
29 PNEU 225X75X 17.5 40 
30 PNEU IOOOX20 30 

TOTAL 
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Total R$-......... ....... ( ........... .............. ) 
A forma de pagamento é ....... .. ................ .. 
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias, a partir da data do 

recebimento pela comissão de licitação. 

Atenciosamente, 

Nome e Assinatura do Proponetnc 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO o0 08112015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Pecas, Pneus e Serviços I Onibus Escolares. 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOT_:'. ÃO OR AMENTÁRIA:~; '61.0:1 f-Jhl2o-1J'Jilt.tf9 '111'/j!JtJr 
Dota ';)RJJ_ 36d oj_f'( ,..j t)b ( -jJ!)tJfi)J'/99 &TJ9tJJ9J ~ 

~~f -J~ :J6d.oJ tt- ~11'9as tJJ·>r;9 
DATA: 25 I 11 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 25 I 11 1 {6 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Concorrência Convite 

Visto: DATA: l&J I 5. n I 'UJ1. ~ 

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


