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

Ci'J>.J 1\ ." 77.8-15.39-t/0001-03- l'nne (0-1-1) 3527- 1281- Font Fax (OH) 3S27- l363 

E-m a i I: pmm;amu0'hotma i I. com ou pmncantul@ i !!.com.br 

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito :VIunicipal de "\'ova Cantu, Estado do Paranú. no uso das <Hribui.,:ÕL'S qu.: Ih~: são 
conkridas por Lei c. tendo em vista u Pron·sso Licitatór·io n" 085/20 I S - Edilal de Pn~gão. na forma 
pr·cscncial n" 033/20 15. para aquisição de Ccst:1 dl.: \atai para Funcionários \1ulllcip:;is, conlonn.: 
espcci fi cação no Ed ital. 

Torna-se pública a llomologas·ão do processo li citatório em epígrafe ú Empresa: 

LOTE ;'li" 01 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VE:'-ICEDOR I VALOR -1 
OI 400 Cestas de :-i atai J I3 SUPERMERCADO LTD/\ I TOTAL 

Und. CNPJ 08 .74S.89 1/0001-70 R$-60 .000.:~ 

Nova Cantu. Paraná. 22 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 ele Licitações, 

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

Processo Licitatório n" 085/2015. Edital de Pregão, na Forma Presencial n" 033/2015. 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 21 de 

Dezembro de 2 .015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.015. 

\_--Y \, ~ \. ~ 
v 

Dr. DIVONSJR GRAFF 

OAB-PR 11° 4.0~8 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de No\'a 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 085/2015 

PREGÃO, na forma presencial n° 033/2015 
Às 10:00 hs (dez) do dia 21 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações c Prl!gão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Cesta de ~atai (F,mcionúrios)_ em 
conformidade com as disposições contidas no EdilaL o Presidente abriu a sessão pública_ 
efetuando o credenciamento e recebimento dos cnvclo )CS, uc teve como particip<~nlc a cmpr~~ 

Jl3 SUPERMERCADO L TO/\ 
CNPJ - 08.748.891/0001-70 

EMPRI:..'SA I CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente_ constatou-se que O 1 empresa compareccL' rara parllc1par 
do certame, e. apresentou os envelopes de 11° O I e 02. Iniciou-se então a abertura do c.welopc 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma : 

LOTE N" 01 -
ITEM 

OI 
QTDADE 

400 Und. 
DESCRI ,ÀO 

Cesta de Natal (21 itens) 
Total 

Preco Unitário I Total 
R$-150,00 R$-60.000.00 

RS-60.000,00 

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

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão. abdicando seu direito de recurso em re.ação a qua lquc•· 
documento. ato ou forma de prot:cdimcnto. 

Pelo tàto de apresentar a melhor proposta e o menor preço. recomenda a Comiss~o tk 
Licitação. que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE 01 - no Valor Total de RS-60.000,00 (Sessenta Mil Reais): a empresa: JB 
SUPERMERCADO LTDA, Inscrito no CNI).J sob o nu 08.748.891/0001-70; 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Dezembro de 2.0' 5. 

Equipe de Apoio: 



SUPERMERCADO BÓRGIO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

J. 8. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro 

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-08. 7 48.891/0001-70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 21 de Dezembro de 2015. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 033/2015 

Apresento para apreciação de Vs. sas. , a proposta de preços referente à Aquisição de 
Cestas de Natal, objeto do Edital de Pregão n° 033/2015, conforme segue: 

LOTE No 01 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO Preço Unitário Preço Total R$- I 

R$-
OI 400 Und. Cestas de Natal (21 itens) 150,00 60.000.00 

TOTAL GERAL- R$-60.000,00 (sessenta mil reais) . 

A Forma de pagamento é de até 05 dias após emissão da NF. 

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

Atenciosamente, 

r 

JUAREZ BÓRGIO 

i 



PARA: 

SUPERMERCADO BÓRGIO 
J. B. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro 

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-08.748.891/0001 -70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 21 de Dezembro de 20 15. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO UCITATÓRIO N° 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 033/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 033/2015, 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_ 

Atenciosa;nente, 

JUAREZ BÓRGIO 



SUPERMERCADO BÓRGIO 
J. 8. Supermercado Ltda -ME 
Avenida Cantu, n° 740 - Centro-

NOVA CANTU- Paraná- CEP 87.330-000 
CNPJ-08 .748 .891/0001-70 

L-------------------------~~~~~-~~~~~~----------------------

Nova Cantu, Estado do Paraná 21 de Dezembro de 2015. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO UCITATÓRIO N° 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 033/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 033/2015 instaurado pelo Município ae 
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. 

Atenciosamente, 
/ 

JUAREZ BÓRGIO 



PARA: 

SUPERMERCADO BÓRGIO 
J. 8. Supermercado Ltda- ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro 

NOVA CANTU - Paraná- CEP 87 .330-000 
CNPJ-08. 7 48.891/0001 -70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 21 de Dezembro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 033/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 033/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalro noturr.o. 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos , salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos. em observãncia a Lei Federal 9854/99. que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

Atenciosamente, 

JUAREZ BÓRGIO 



PARA: 

SUPERMERCADO 
, 

ORGIO 
J. B. Supermercado Ltda - ME 
Avenida Cantu, n° 740- Centro 

NOVA CANTU- Paraná - CEP 87.330-000 
CNPJ-08.7 48.891/0001-70 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 21 de Dezembro de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, Presencial no 033/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito , na qualidade de proponente ao 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Pregão n° 033/2015 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. 

Atenciosamente, 

JUAREZ BÓRGIO 



21/12/2015 
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 

08.748.891/0001-70 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

J. B . SUPERMERCADO L TOA- ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPERMERCADO BORGIO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

DATA DE ABERTURA 

27/03/2007 

47 .11·3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentíc ios -
supermercados 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

47.84-9-00- Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.23-7-00- Comércio varejista de bebidas 
47.44-0-99- Comércio varej is ta de materiais de construção em geral 
47.81-4-00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.55-5-02- Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.72-5-00- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AVCANTU 

CEP 
I 87,330-000 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

JOSEJACIR@UOL.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

****"* 

NÚMERO 

740 

MUNICIPIO 

NOVACANTU 

TELEFONE 

COM PLEMENTO 

(44) 3527-1334/ (44) 3575-1272 

UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/03/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

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

Emitido no dia 21/12/2015 às 08:47:28 (data e hora de Brasília). 

I Consulta QSA I Capital Social 

http://www .receita.fazenda.gov .br/prepararlm pressao/lm pri mePagi na.asp 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*******"* 

Página: 1/1 
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21/12/2015 

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

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

Nome: J. B. SUPERMERCADO L TOA -ME 
CNPJ: 08.748.891/0001-70 

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

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 12:44:01 do dia 19/09/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/03/2016. 
Código de controle da certidão: ECOF.30E3.7167.070F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n2 3, de 22/11 /2005, alterada pela Portaria 

Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

1/1 



~ 

-PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

se-cretana cse Fnendl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN) 
N° 014110216-22 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.748.891/0001-70 
Nome: J B SUPERMERCADO 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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima 
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos 11, 111 e/ou 
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 

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 19/02/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (21112120 15 08:51:20) 



21/1212015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 14368313&VARPessoa= 14368 

CAl~ A 
C.AIXA =coNél\•1 CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0874889110001 -70 

Razão Social: J B SUPERMERCADO LTDA 

Nome fantas i a:SUPERMERCADO BORGIO 

Endereço: AV CANTU 740 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: 05/12/2015 a 03/01/2016 

Certificação Número: 2015120507531144015996 

Informação obtida em 21/12/20151 às 08:52:25. 

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

«. 

https://www .sifge.caixa.gov .br/Em presa/C rf/C rf/FgeC F Sim pri m irPapel.asp?V ARPessoaM atriz= 14368313& VAR Pessoa= 14368313& VAR Uf= PR& V AR lns... 1/1 



PO DER ,.JUDICIARI O 
J US TIÇA DO TRABAL HO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 08.748 . 891 /0 001 - 7 0 
Ce r tidão n°: 162179609/2015 
Expedição: 30/09 / 2015, às 14 : 50 : 50 
Validade: 27 / 03 / 2016 - 180 (cento e oitenta) d i as , contados da da~a 
de sua e xped ição . 

Certifica - se que J. B. SUPERMERCADO LTDA - ME {MATRIZ E FILIAI S), 
i nscri t o(a) no CNPJ sob o n° 08 . 748 . 89 1 /0001-70, NÃO CONSTA d o Ban c o 
Naciona l de Devedor es Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642-A da Cons o l i daç ão d as Leis do 
Tr aba lho, acrescentado pela Le i n° 12.440 1 de 7 de j u lho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n o 14 7 0 / 201 1 do Tribuna l Super~or do 
Trabalho, de 24 de agosto d e 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de resp onsabilidade dos 
Tribuna is d o Trabalho e e s t ão atualizados at é 2 (do~sl dias 
anteriores à d ata da sua e xpedi ç ão . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão ates~a a empresa em relação 
a todos os seus estabelecime ntos, agênci a s ou fi liais. 
A ace i tação desta certidão condi c iona - s e à verificação de sua 
aut e nt i cidade no portal do Tribunal Superi o r d o Tr a ba l ho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida g ratuitamente . 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedo res Traba lhi sta s constam os dados 
necessários à identi f icaç ão da s pes s oas na tur a is e jurídlcas 
inadimplentes p e rante a Justiça do Traba l h o quan t o às obr igações 
estabelecidas em sentenç a co ndenatqri a t r ans i tada em julgado ou em 
acordos j udiciais trabalh i stas, inclus i ve no concernente aos 
r eco lh imentos p r evidenciários , a h o norári os, a c u stas, a 
emolumentos ou a r e colhime ntos de t ermi nados e m lei; ou de correntes 
de execução de acordos firmados perante o Mi nis té rio Público do 
Traba l ho ou Comissão de Conci l iaç ão Prévia. 



PREFEITURA MUNfCIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
ONPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
085/2015 
PREGÃO, na fom1a Presencial n• 033/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Itens para Cesta de Natal. conforme 
~speci ticações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas d0 DIA 2 I de Dezembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Parana. 
A Pasta com inieiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICfPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, j unto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 
~s e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
128 1 - pmncantu@ig.com.br. 
#li Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Dezembro de 2.015. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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COOPERATIVA DE CJttfJITO E 1NVESTJMENTO DE 
LIVRE ADMISSÃO \ INIÁO FARANÁISÃOJ>I\ULO . 

SIC'R[DI UNfÃ.O PMISP 

CNI'J "·· it.J4l.KtiiOOI-~ 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- ALIENAÇÃO P IOU C I ÁRIA 

I. LOCAL. DATA E HORÁAIOS DOS U'Jl..OES 

l.l.l"LciYo·l4.11ll'lOUM.IOb. 

Ll.2" Lclllo:0110lQOI6 UlOIL 

l.J..LlQI!b~k'«S~OosProduel.ftsRDrlil.dc)>JIIJI1vlf loalludctl'llitul~t-.JCwlió>} 
Ron.Jc..rf'IS.S. c:cnlii'O,NQdâ:&P~ 

l- OIUETO DO UD...ÀO 

2.1. Sctt C\wio I LEuJ.O EXTR.AJUDICtAL-AUENAÇÃO f1QUCIÁRIA 1Ud.IM14.1>1·'201$ .. 
!Oh~ 0Jit)lll016k I~ em P'RIMEIRO I.EILÃO C~SEG\JN'OO LEitÃO. ~~amcntc.. o lomo.d 
lbiU,o cb:nco, I'IOitcn'IIOI do q.WIIc(• ) 0orn,ou, rf2J.91J, ck 19 dt OI.I'Libctó: 19)l.qutfi.V..la I 
publockl.ab:IIOOSaai,(b)lll'L22CqulfSOcbl.atf9J I4.-W.CQnl•l~~pd,. 
~ft" tO.,) I.IlCXW~(t)CüM4.c::Cmllo Dwdnolf", Bli)H:092·1 ficrna~SafiiO .. l't'l1/l611 

l~ O!SCRIÇÁOOO tMÓVEL: loo: IO.Qu.adto .. J,do~LAWurblt.nudaddadcdt~. COWI 
W4c900 rrf.Cen&cnliOôa:com IS ~de tn::r.:pua,.,.. Pari~ c bli:ralniCRICcomeOmcttolc l j 
rmro.dell.niai.C'Ofti"_....CDN~lole$;S,6,1,L9, 1S,J6.1lcii.IOOO&d.aii'II:SIM~ConrOITI'Ic 
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I Moreira Sales DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
699163015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SP Documento emitido em 08/1212015 10:42:24. 
ESTADO DO PARANÁ O DE LICITAÇÃO 
Aviso DE LICITAÇÃo Diário Oficial Com. lnd. e Serviços DEPREco N'. o1612o15 

Pregão Presencial 065/2015. N° 9592 I 08/12/20151 PÁG. 30 •R PREÇO GLOBAL 
ob· s 1 - d p ~PARAFORNECIMENTOEINSTALAÇÀODE 

_JCto: c cçao c ropostas visando a aquisiçi Para verificara autenllc•dade desta pagina, bast&rln o .. SEGUNDA ETAPA DA PRIMEIRA CÉLULA 
TAO AGRJCOLA BASCULANTE, Através , Cód•gq Localizador no.si(e do DIOE. d . 
~Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecinu::tHv, rav .... ç:~:,v 

11 
~~~~~.PJ~.!lsaotJCJa .pr.gov.bli cor o com o memonal descritivo, espc-cific:lções 

Convênio 81541 3. geraiS. proJc1o b_astco c cronograma fisico financeiro c termo de referência. 
Regime de Execução: Menor preço Unitário ABERTURA: As 09:30Hs do día 25 de janeiro de 2016, na Sala de Licitações. 
Data de Abertura: 18 de dezembro de 2015 ás 081130111. situada na Prefeitura Muníctpal de Paíçandu 
Dotação Orçamentária n'09.0 1.206060023 l. IJ 2000.44.90.52.40.00 Maiores Informações c cópias do Edital. poderão ser obtidas no Departamento de 

Lícítaçõcs, no horário de expedienle. de Segunda a Sexta-fe>ra. enlre às 0~:30 its 
Recursos Oriundos do Governo Federal, Através do MAPA-Ministério da Agrí- 17:00 horas. Fone: 44.3244.0411. 
cultura, Pecuária e Abastecimento, Com contrapartida do Município de Moreira 
Salcs-PR. 
Valor global: RS82.500,00 (oitenta c dois míl e quinhentos reais). 
lnfom1ações Complementares para Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8106 
- pmms@visaonct.coro.br. 
Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal. 

1 09462/2015 

I Nova América da Colina 

EXTRATO DO TER-VI O ADITIVO 
N. 02 ao CONTRATO N. 31/2014 

CONTRATANTE: "O MUNICiPIO DE NOVA AMER!CA DA COLII\A" . 
CNPJ n. 75.827.204/0001-08, representado pelo Prcfci1o Municipal, o Sr. Emc.1to 
Alexandre Basso. 
CO:>\TRATADA: LORENA& DALLAMUTACOi\'STRUÇÓES LTDA- EPP. 
inscrita no CNPJ/MF sob o n•. 78.411.113/0001-77. com sede na Cidade de Com~lío 
Procópio PR sito a Avenida XV de Novembro. 183- Condomínio Centro Comercial 
Ilha Porchat. sala 45- 4' andar. 
DO OBJETO: Prorrogação do prazo do Contrato n.•31/2014 por mais 08 meses 
da Tomada de Preço 02/2014. 
VIGÊNCIA: 19/12/201 5 a 29/03/2016 
DO AMPARO LEGAL: Artigo 22. da Leí Federal n. 8.666193. 
DAS RATIFICAÇÕES: Ficam ínalleradas as demais cláusulas. 
ASSINATURAS: Emcslo Alexandre Basso- Prefeito Municipal c Olavaro Gen
eroso Lorena - Sócio Proprietário. 
Nova América da Colina- Pr, 04 de dezembro de 2015 
Em csto Alexandre Basso - Prefeito Municipal 

108848/2015 

I Nova Cantu 

I 

PREFEITURA MUI\'ICIPAL DE 1\'0VA CANTU 
ESTADO 00 PARANA 

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

AYJSO DE LICITAÇAO- PROCESSO LJCITATORIO n• 084/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n" 032/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo. o km. com ar 
condicionado , 04 portas, direção hidráulica), conforme 
cspecific:lç:õcs c.m edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 21 de Dezembro de 
2.015, na snla de reuniões do Paço Munici >ai em Nova Cantu, P:mmá. 

A P:lsl:l com inteiro teor do Edit~l • .anexos. e inrorm.lÇÕC$ podcr.lo :>er 
soli<ilados na PRHCITURA MUI\'ICIPAL DE NOVA CAN'I U - PARA 'lÁ. JUnlo a 
Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11 :00 Hs e das 14:00 :i:;: 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 

Nova C:mtu, E.stJclo do Par:J.nâ. 04 U..: Dc:zcmbrtl d~ 2.(115. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prtrtilo Munic:ip:1l 

1 09233/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA~ A 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85 - CEI' 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITAT<)_RIO n" 08512015 
PREGÃO. na forma Presencial 

N" 03312015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Itens para Cest~ de ~atai, confonnc especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das I 0:00 (da) Horas do día 21 de Dezembro de 2.0 15. 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nove. Cantu. Parnnü. 

A Pi.lsta com inteiro teor do Edilal. anexos c infOrmações potlcr.io 
ser solícil3dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junlo :J Divisão de Licii:Jção. no horário das 9:00 :is li :00 11~ e das 
14:00 its 17:00 Hs. 
TclcfonciFax: (44) 3527 1363 - 3527-1281 

Nova C:lntu. Es1ado do P;:mm~. 07 de Dez~mbro de 2.01 S. 
AIRTON ANTONIO ACNOLJN 

Prefeito Municipal 

10937212015 

I 

Paíçandu (PR) 04 de dezembro de 2015. 
TaHisio Marques dos Reis 

Prefeito Municipal 

Paranaguá 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LOTE 
PREGÃO PRESENCIAL ;>;• 061/2015 
REGISTRO DE PREÇOS N" 034/2015 

108894{2015 

A Prefeitura do Município de Paranaguá-PR, através de sua Pregoeira oficial, 
designada pelo Decreto 2.856/2015, comunica a lodos os interessados que fica 
CANCELADO o ITEM 19. por haver divergência na descrição do item. Duvidas 
c pedidos de esclarecimentos devcri<l ser dirigidos a. Pregoeira no seguinte 
endereço: Rua Júlia da Costa, 322 -Centro, Paranaguá/PR. 

PARANAGUÁ, 07 DE DEZEMBRO DE 2015 
DE?\'ISE NASCIMENTO DOS SANTOS 

PREGOEIRA 

AVISO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRONICO N° 084/2015 
REGISTRO DE PREÇOS N' 051/2015 

10938112015 

OBJETO: Aquisição de Bolsas de Ostomia para Distribuição Gratuita, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde+ 
TIPO: :\1enor Preço Total do Lote 
PERÍODO: 12 (DOZE) MESES 
DATA DA ABERTURA: 18/1212015 HORÁRIO: 14:00H 
VALOR ESTIMADO: RS 667.880,00 {Seiscentos e sessenta e sete mil oitocentos 
c oitenta reais). 
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br c www.licitacoes-e.com.br. 
Legislação Aplicá,•el: Lei n" 10.520/2002, Lei n' 8.666/1993. Lei Complementar 
n' 123/2006 com as alterações da Lei n' 147/2014 e o Decreto Municil>a1 n' 
943/2006. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, Rua 
Júlia da Costa, 322, Centro, no honírío das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00h 
ou pelo telefone n' (41) 3420-6003. 

PARANAGt;Á, 07 DE DEZEMBRO DE 2015 
ANA PAULA Pll\'HEIRO DA SILVEIRA ROSI:'\A 

PREGOEIRA 

109486/2015 

PREFE ITU RA MUNICIPAL DE PINHAIS 
Secretaria Municipal de Administração 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços n• 013/2015 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de curso pré
veslíbular para os municipes de Pinhais. TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica 
e Preço. VALOR MÁXIMO: R$ 160.000.00. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: dia 11101/2016, às 09:00 horas. EDITAL: Estará 
disponível aos interessados, no síte http://www.pínhaís.pr.gov.br, no link 
Ucítações. do día 08/1212015 ao día 08101/2016 . IN FORMAÇÕES· 
poderão ser obtidas no sile ou pelo telefone (041 ): 3912-5277. das 
08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Ptnhaís, 07/1212015. 

109320/2015 
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N• 235, quarta-feira, 9 de dezembro de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE lARANJEIRAS 
DO SUL 

CNPJ 76.205.97010001-95 

E:\'TRATO DE CO~TRATO 

D1s.pcnsa de Liciaaçiio n! 019/2015 • Contr.uo n~ 140t2015. Objeto: 
Contraução de cmprcs.1 cspcei:di~d:~ paru rcalit.Jr cnslios c an:iliscs 
d3 águ:a do Munícipio d<e Laranjeiru do Su l. Contratante: Município 
de LarJnJC:ir.ts Jo Sul, in.\Crito no CNP J 76.205.970/0001 -95, com 
endereço i praça Rui Barbosa n1 001, ccnlro, Laranjeiras do Sul -
P~ .. ne.s1c. a1o rcprcscnbda pela prefeita municipal Sn. Sirlenc Pc
relr.a Ferrear.1 Svanz. Contratado: Fun<bç3o p.:1r.1 o Dese1wolvimento 
Cientifico e Tccnolõgico-FUNDETEC. in.~cnta no CNPJ 
72.229.98210001-07, com sC<k na BR 271. Km 576, Trevo Sãu Jo:io. 
n: sln- São João, ..CEP 85.818-560 - MunÍCÍJ'IÍO de Cascavel- Paraná 
neste ato representado pelo Sr. JoJo Bntist:::~ Cunho Junior. brusilc:iro. 
pOrtldor da CCdula de Tdcnlidad<: n! 1.562.J40JJSSP-PR c in:-c:rito no 
CPF 706.475.779-68. Valor du contra to RS 5.676,00 (cinco mil, seis
cent os sc1cnta seis reais). Valor mensal RS 13.000,00 (tr<-zc mil reais). 
Vigêncio do contrato: 12 (doze) meses. Foro: Comm;a de L.1r::mjeiras 
do Sul, p-:trani. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO I"' 1912015/PMLS 

A Prcfcit:t ~1unie1pal de Uranjcir.u do Sul, C"Siado do P,:~
rnn:i., no uso de SU3S :ttnbwçõcs leg:u.s e com ~e nos memorandos. 
JU:Otitic3UY3S e parecer juridico. anexos. r.&li fic-J o pr~ de tlis
pensa de lici.ução n~ 01912015-PMLS, cujo objeto 1: a Conlrauçio de 
empresa cspeciali.zada para n.-;.lizotr ensaios c analises da .lgua do 
MmumcípiCl de Lar:mjeiras do Sul, 3djudiQ 3 empres3: Fundaç:lo 
p:'lr3 o De$envol\'imento Cientifico c Tecnologico - fundetec, in~crita 
no CNI,J sob n! 72.229.982/0001-07, pelo valor total de RS 5.676,00 
(Cinco Mil e Seiscentos c Setcnt;.t c Se1s Reais). 

larnnjcirJS do Sul. 3 de d..:zcmhro de 2015. 
SIRI,..~N~ PEREIRA mRR!:JRA SVARTZ 

AVISO DI; l,lCil'AÇ.\0 
PREGÃO PRESDICIAL N' 9912015 - PMLS 

Ohjcto: R~.-gistro dC' preços p....-:~ :.quisiçSo de" m..:dicamcntos: p:tm 
atender a dem:lnda d:l Secr~:L:ui:a MunK:ip:~l de S:uld~: do Mun.icipio de 
Lar.tnjeir.l$ do SuL Tipo cb Licil:tÇlo: Menor Preço Por Lote. Abcr
turo dos Em·clopcs: 08h30min do dia 2111212015. lnform:lçõc.s Sobre 
Edic:~l: A integra deste Edit:~l c seus anexos estarJo disponíveis para 
consult3 no Depm.3mento de Ltciuções, no site do municipio ou 
J.tr:tvCs do em:~il: l icit:~cao@ls.pr.gov.br. 

Lar:.mjciras du Sul. 4 de dczcmbi'O de 2015. 
GILSON FERREIRA CELLA 

Prego..: no 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE 

AVISO DE LICITAÇÃO N' 7412015 
TOMADA DI: PREÇOS N' 41:!015 

O MuniópitJ dç lindoc:stc, Est11do do P3r.lná, com ::a <kvida 
:.ucoriz.aç:io ~:xpcdida pelo E:.:celcntissimo Senhor Prefeito SlLVIO 
DE SOUZA. com fund:~mento na L.e:i Complement:u n! 123n006. na 
Lei fel.lcnl n: 8.666/1993. tom:a público que $ed rcali7.ado no l.l1a 
2S/12/2015. procedimento de licitação, na modllidadc Tomada de 
Preços, sob a fomla de re:alizaçio Presencial, tendo como ~bjcto a 
CONTRAT,\Ç'AO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) PONTES EM CON
CRt"TO ARMADO, visando atender o Processo nt 
590SO.OOIJ0312014-l9 do MinistCriu &. lntcçração Nacional!S..;crc
t=:~ria Naeion:ll de Protcç.ão e Defesa Civil , confom1c especificações 
tCcnic:t.~ e condições previMa..~ no Tenno de ReferênciJ - Anexo 11. e 
dcmai~ anexos intcg1~ntcs dc.-.tc cdilai.RECEBIME.NTO DAS PRO
POSTAS: "' ., 09:00 horu do dia 28!12120\5 (lloráno do Bra
silio).INFORMAÇÓES SOBRE O PROCESSO: O cdiul podcri ser 
obtido no Deparumcnlo de Lic:ilaçio d::~ Prefeitura Municipal de 
Lindot!"te, út:u.Jo úo Par.má, localiz:&da à Avc:nida MarcthJI Rondon, 
SIN, Fone: (45) 32.37-8000. Fax: (45) 3237-SOOO, no horirio das 
07:00 às 12:00 horos, mcdi;mle rccolhim~nto de DAM- Documento 
de 1\rrec:J.d.:lção Municip:a-1 no v3!0r de R.S I 50,00 (cento e cinqüent:a 
fC'JiS) 

LmdoC$1C, 7 de dc.t.cmbro de 2015. 
ÇLEUNICE F. K. DA ROCIIA 

Presidente da CPL 

SILVIO DG SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 

PRtG'ÃbS~~~t~~~l~~f~/2015 
Pnx:csso n' 80212015 · T1po de L!CIIaç.o: ME~OR PREÇO POR 
ITEM • D3lo cb rcoli:zoç3o: 23 de DEZEMBRO de 2015 - Abenur.l 
da Se.~o: 14:00 bons. Loc:al: Sala de Reuniões d:a Prefeitur;1 Mu
nicipal de Mariôpolis- Rua. Seis. n' 1030 - Centro- CEP: 85525-000 
- Mariópolis, Estado do Paranà 

Diário Oficial da União- Seção 3 

O Muni~ipio de ~~riópolis/PR. neste :110 rcJlresentado pelo 
Sr. Prde110 Munrctpn\ Mano Cdu:r.rdo Lopes P;ntlek e pelo Pregoeiro 
~fidnl dn municip~lid::tdc Fr:lnCísco VJidomiro llueno, que o prcJ~ente 

~~i~~~~"~~n~!~ef~\~~~6~~~: ~~~~~id:d: i~~OcA~~r~~~~t"~~~~ 
~~~ms. do0bj;:r:.,~E~~:. ,;;~~c~ :r0!.n~Tc~~ • .io ~~;:~~ ~: 
mnnhos. g:ci:Jdcirns, b..:bcdouro, televisor. õlpardho de OVO. a~u~. ... 
eed<;>r ctécnco, projetor muhimidia. ventilador de teto confonnc Con
\êmo firmado entre o Ministêno da Saúde e o Mumcípto de Ma
riõpoh.'t 31~\1~ tb proposta n! 0912811400011140·0'2, de ::~cordo com 
:::1 dc$Cnção cont~da no Anexo VI. LICTTAÇ'ÃO EXCLUSIVA PAR.~ 
A ~ARTICIPAÇAO DE MICROEMPRESAS- ME. EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP. AO ~UCRO~MPREEND~DOR INDI
VIDUAL - MEl E Sociedade Cooperativa (S.C.), conforme Lei Mu
nicipal Complcml"'lLlr n ~ 41 2009 de 17 de julho de 2009 c consoante 
com o an. 15, §I e §2 do Decreto MuniciPJI nt 3611010 de 4 de M:~io 
de 2010, que ser3 resid:~ pel:1 Lei Feder:tl n! 10.52012002. DeCTelo 
Municipal n! 006/2008 de 11 de fevereiro de 2008 e Lei compte-
11\enl<~r n ~ 12312006 e Lei Complementar n: 14712014, aplicando-se 
:-ub~it.linri~uncnlc. no que Clmbcrcm. a$ di:-~posiçõe$ contidas na Lei 
Fcdcnl n, 8.666/1993, c dcmitis nonnas rCiul:uncntari!S ap!íc<i.vcis :i 
c~pécic. As proposn1.s d~v~:rão obedecer às especificações estabele
Cidas por cst" mstruntcuto convocatUno ~,· s..:us anexos, que dele 
(azl!m parte mtc[:rantc. Os l'lWclopi!S couhmdo a prOposta e os. do
cumentos de habilit.:u;.3o seclo rec::tbtdos no endereço Jctm:l men
cio~do. n:1 sessio pciblic:~ de process:1mento do PrcgJo, 3pós o cre
denci:'lmenlo dos interessado!> que se apresentJrem par:~ p:uticip:u do 
ccnamc. A scs..,.Jo de .procc!'samcnto llo Pre~:io scr.i rcah1.=wb na S:.la 
de Rcuntõei> dJ Prcfctlur;l Mumcíp:~l de Marlópolis - Rua Seis, 1030 
- _ Centrt.l - CEP: 85.525-000 - ~hriópOii$, l;.stado do ParJ:nâ, inf
etando-se no dca 2l/l2/201S âs 14:00 hor.u c scroi. COIIduzida pdo 

~~~:~J~o ~~~c~~~: ~:í~t~. ~~~Ó~~:Çt&?~tii~~L~~do~d\t~~ 
de Prq;~o Presencial n~ JJ/2015 completo encnntra-se -a dispo.sição 
dos interenado:o> no Dep;~rt:l.mento de l.ic1lação do P:::~ço Mun!cip:1l • 
Rua Seil'i, 1030- Centro- CEP: 85.525-000- MãriópOIIS, Est~uJo Jo 
Par:m~. no hot:írio Jc expediente. tlc Sc~:unda a Scxt:1-fcirJ. emrc as 
08:00 :Í$ li :30 c das 13:30 is 17:30h ou E.-m:li l: fram:isc~J .buc
no0.,>!n;lriopo\is.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESE~CIAL I'' .l-112015 

Processo n1 li03.'2015 -Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR 
ITEM • DacOl d:l realização: 28 de DEZEMBRO de 2015 - Abcnura 
da Sessão: 14:00 horas - loc:al : Salo1 de Reuniões: da Prcfcitur:t Mu
nictpal de M3riópohs- Ru:a Seis, n~ 1030- Cenuo- CEr~ S5.52S~OO 
- M:lnópolls. EstOO.o do Parani. 

O Município de M~nópolis!PR, neste alo representado pelo 
Sr. Prcfc1l0 Munic1pal M:ario Eduardo Lopes Paulck c p.;lo Prc~ociro 
Olicinl da munic1pnlidadc Franci!'co ValdomiriJ Btlc:no, que o pr~cntc 
mstrumcnlo .subscrc\'cm, com;t pUblico que se encontrJ :::~bcrto, nesta 
unidade, ccn~n11: licitltõrio na mod:llid:J:de PREGÃO Presencial nt , 
3412Q I 5. do 1ipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo n' 
S03/20 I S. ohjellvando n ilquis iç5o de leitor de \:Ódilto de barras, no 
brc:~k. comput:ldQres. impressora. multifuncion:JI. impressora lnse r e 
rote:~dor. confonn~ Convênio línuado enlfe o Mini$tério d:l Saúde c o 
Município de Mariópoli~ ntnv(s da propo:o:tJ n: 09128114000111~0-

~i~~u'sf~:!:' ~~~ ;~~~~fc:;:~Ç'ko"'1>~n:~~crió·b~~~l~~~~ 
ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP. AO MICROEM
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl E So<icdJdc Coopcr.uiva 
(S.C.), conflumc Lei Muntcipal Complementar n~ 4112009 de 17 de 
julho de 2009 c consoante com o an. l 5, ~I c §2 do Decrc.to Mu
nceip:ll n: 3612010 de 4 de Maio de 20Ul. que ser-.i n:gida pe:l::~ Le1 
f'cdenl n~ 10.52012002, Decreto Municiplll n~ 00612008 de li de 
fevereiro t.le 2008 c Lei complcmc:nt;ar n: 12312006 e Lei Com-

C~~~~~~~~ 3:s~:s~~~~4~o~~~~n~~-s~~isurb:~~~~i~'!'cg~~e667~99ftJ.c: c c~~: 
mais nom1as rcgulamcnr<~rcs nplic6vcis it csp~cic:. As pruposr:.s dc
\ICrjo obedecer às C$pccitica~õcs cs.tabcl..:ddus IJOr I.!StC mstrumcnto 
cmwocatório e seus anex-os. que dele l~zcm tHl.rte intcgr:~.nlc, Os 
envelopes contendo :1 propostu e os documentos Je hnbilit:Jção serão 
recebidos no endereço a<-lmJ mencion::~do, na -"CSSlo pUbtien de pro
CCS..'-iH\lento do Pregão, apô.....: o c:redenci:amtnto do:o: inrcres$:ldo.-. que se 
aprc:;cnt:trcm raD p:.rticirar- do certame_ A :tc~~:io de proce:>:samento 
do Pregão ser.~ rea1iL:J.d3 na S3l:a de Rcumõcs dn Prefcitur.t Muni<:ipal 
de Mtuiõpolis - RUJ Seis. 1030 - C..:ntro • CEP: S5.52S-OOO • M-::a
tlópolis, Estado do P01roni, iniciando-se rw dia 28/12/2015 ãs 14:00 
hor.a..o; c St."fii conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxilio cb 

~~fó~t~n±o~~~gta~oÊ;i~l ~~~~re~~orp~~=~ia~~: er~~w~es 
completo enc:onlr.a-s.e a disposiç:io do~ intert$.~do:t no Oep:utamc:nto 
de Licilaçüo !.lo Paço Municipal • Rua Sc:i.~. 1030 - Centro - CEP: 
~5.515-000- M.:ariópolis. Estado do P:u-.~nj, no hvnlrio rJc ~:xpcdicntc, 
de S~:~tunda 'l Scxta-fcir.t entre: as 08:00 tis li :30 c Jas 13:30 js 
17:3011 ou E-m'lil: francisc.o.bucno@maríQpoli~.pr.gov.br. 

PREGÃO PRESENCIAL 1'1' 3512015 

Procl!sso n~ tW412015 - 1ípo d~ Licitação: MEXOR PREÇO POR 
ITEM - Data rJA rt:".tlização: 29 de DEZEMBRO de 2015 - Abertura 
da Sessão: 09:00 hor:u - loc:~l: SaiJ de Rcumões da Prefeitura Mu
nicip3l de MJriópolis- Rua Seis. n1 1030 · Centro · CEP: 85515-()00 
- Mariópolis. Estado do P.:m:mi. 

O Município de MariópoiWPR. ntstt :llO repre:o.enl:ldo pelo 
Sr. Prcrc1to Munictpal M:J.Tio Eduardo Lorcs Paulck c pelo Pregoeiro 
Olieial da munic1palidlde Francisco Valdomiro Bueno. que o prcscnlc 
ln5trum~nto subscrevem. toma pUbltco que se cnc~nii':J aberto, nesta 
unidade, ccnamc licitatóno n.:a mod:.lidad~ PREGAO Pr<-scncial n' . 
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3512015. do 11po MENOR PREÇO POR ITEM • Processo n' 
8041201,5; ~bjetiv:;mdo 3 <~q~isição de ann:írio~. c:adeirn, e~l<ante. mel>o 
de escntono, m..:sa par.~ m1prcsson. longanna ~o: arqut'+'O ..:rn :-~ço 
confom1c Co11vÇuio lirmado cntrc o Minlsliolrio da S:tlu.h: r.!' Q Mu· 
niclpio de M:.ri6rolis atrlvh da p1'Cpo.$1a n: 091Uli4QOO!II4().02, 
de- .:ac:ordo COI1l ll descrição c:ontid~ no Ane;t;O VI. LI('!Tt\('ÃO r;x. 
CLUSIVA PARA A PARTICIPAÇAO DE MJCROEM~RESAS- Mlõ. 
EMPRESAS DE PEQUENO ~ORTE . EPP, AO :-.!ICROEM?RE
ENOEDOR INDIVIDUAl- - MEl E Socieci;Jdc C""t'tr>llva (S.C). 
confonl1e Le1 Mumctpal Com~lcmcntar n: 4112009 de li ck julho de 
2009 c con:.oantc com o an 15. §I c §2 do L>c..:tcto :vtunitip.JI n~ 
36!2010 d..: 4 de Mato de 2010. que scrã regida p..:la Lei Fcdcnl n~ 
10.52012002, Decreto Mwuctp..:al n~ 0061200:-« de 11 de IC\~f~1ro Je 
2008 e lei complcmem;:r,r n! 12312006 e l.ei Complcmcnllr n: 
147110 14, .tplicJoW-.sc liubs idiariamcntc. nu que coub.:rl!m. :~o: lli~· 
posições con1ul.Js n:t Lc• Fcdcr-.Il n~ S.66611993, ..: d..:mai:- nonnJs 
~cyul:.nt~nt;:r,rcs aplidvcis ~ cspêcic. As l?roposl.'l~ devcr3o ohcclcccr 
:1s cSptel ticaçõe~ e~tabc:leccdas por este cnslrunhmto t'OIWOClhirio e 
seus :mexo!>, que dele fa7cm p~rtc inlcgr..tnlc. 0:' envelopes cunlcnrJ ll 
a proposta c os documentos de habilitaçã.o ~.;r.Jo r~o:..:ebidi)S M l!n
dercço ncima mcncinn3do, n:l sc.!is5o p úbl ie:~ dt:: pnu.:c~~amcnto dt, 
Pregão. :após o credenciamento do~ intere.s:;:ado.~ t~u~ '(C :lprc~entat~:m 
para participar do cert:~mc. A sessão de: j1roec.}~mcnhl Uo Prq:jo :-:cr~ 
r..:alizada. na Sala de Rl,':untücs d3 Prcfcilur3 Monkipal de Mariôpo lls 
-Rua s~. .. s.., 1030- c~..,tro - CEP: :'1:5.525-UIJO - Manópohli. E,'i.tado do 
Par.m.l, lr\ICI:lndo-se no ch:a 29/12.120 I 5 :is ll9:00 horJs c ser.i con· 
duzida pelo Prc~oe1ro Ol'ictal com o .:~u x. i:io d.1 Equipe tk Apolo. 

~~~nQdE!J~'::t J:~:c;foPP~:~~~~;~~f)i~'J2Ó~51:~r~c'!A~~~o~~~~1~ 
a dtspo$1çlo dos lnlerel's~dos no DepJrumcnto de Ltc:naç.io do Paço 
Mun1C:Íp;ll- RuJ.Sci:;. 1030 - Centro - CEP: >15515-000- Mtniópoli~. 

~::~oa.~o 0~~f:u":.á:-:"~ t:Jr:r:o ~~s ~~):~~cn~~· f7:~~~u~a [.~~:,;~-~~::~ 
CL<;eo.buenofc;!,tn\.:l.fiO!"Ohs.pr.gov.br. 

PRF.G,i.O PRF.SE:-ICIAL ~·: 3612015 

Proc:e:~:!>o nO:. NOIJ201S - Tipo I.IC" Licic:~ç:io~ MENOR I'RE('O POR 
ITEM - l)ot:l d;~ rcO.III'.t..;àu: 29 de DEZE~WRO U..: 20 I 5 • Ab..:nura: 
<la Scuiio: 14:00 horus. - LQCal.:. Saia de RcuniOcs d.t Prcfl,!llura Mu
nicipal de MariOpotis - Ru:1 Seis.. n~ 1030 ·Centro- C~P: $S.S25-000 
- Man6pohs. r:..,t:tdo do P=lt:ln:í , 

O Município do: Mariôpolts/PR. n~~te ato rcpr..::icnladu pdu 
Sr. ~n:fctfO M~mc1pal Mano E~uardo lopcs PJ.ukl c pdo Prq:~iro 
Ofic1al d:a mumc:1p:1ltd:tde Fr::~nctsco Y::~ldonuro Bu.:no, que. o rre$eme
inslrumento !'Ub$CI<"em. toma público que se cnC!)nlrJ: .:~berto, nc:s1:1 
umdadc. cen:.me h<:ll3lÓri() n3 ~)c;blu.J.:~tlc PREGAO Pr~~o.·ncial n~ 

36120 I 5, do ~~~ MENOR PREÇO POR ITEM - Prucc;o;,o n! 
S.OI/'201 S. OOJCII,·andn :l -::aqUisiç:io de c.:arro t.k cur.:~1t\OS. mcs::: tlc 
exames. supone de ~ro, e.."'C:Id.'\ clínica. li~cira, CJfr\) r.tr:l m~cc:ri:d de 
limpc:t..;.l, bcomb(\. cadcir:t tlc rOOas. scl:ldor.t. ~•u l u d,J v~. babn'Va .m
lroplltnl'trcca, br;1çadc ira para injeção, c)fiiJIIlO.lllli\Õmcuo, r~:.udm.•· 
dor, cstct Meópio, CilffO macJ , foeo rdlcct\r, ci lindr1l cJ.c ~:1.!1~::. ch:
bu l i7~dor. ee1Ur::tl de nebulii' .. 1Ç:io, apar·e11m de: t~uo !>.. cal.l..;ir,l 1Uh1n.
tohi~ica , uhr.1;;..-.:om. cumpr.:s~l, r, :~m:~lglmJ llvr t rn .. ,.:ho \:unl'l)r\llC 
Convénio firmado en tre o MinisrCriu da S.u)d..: .: u Munidpiu ~k 
Mnrit'lpolis tur:~vCs d=:~ pwpo:sta n~ 0912811400()11140-02, d1; ~~Ot"df.l 

~~~ ~·;,~~~~c~~~'bctÃ;'b~"~1h"ói:~l1~~~~~~~ ~~:~~~:(; 
SAS DE ~EQUENO PORTE- EPP. AO MICROEMPREENDEDOR 
INOlVIOUAL - MEl E Socicd:u.le Cuopc~ti\'a (S.C.), con(onnc L\:i 
Munic1r;al Complemenlar n! 4112009 de I i de julho de 2009 e cno
;ooo:mtc com o Jrt. 15, §I c ~2 do Decreto MuniCIJlal n: 36''2010 llc 4 
de Mato de 2010, que So~.:rj r~~id<.. pela Lct F~.·dl.!ral n: 10.520 2002. 
O~,.,;rclo Munici{Lll n! ()O(,f200'l de li d..: ICvcrciro d~o.· 200l\ c L~.·• 
cllmplemen,:~r n~ 123/2006 e lei Comptcmc:nur n! l~712<114. :~pli
cando-sc ~ub~id•anamcnlc. no que couberem, ;b \Ji:'po~içôcs conthlal> 
na Lei fcdcr:.l n' 8.666/1993, c dentais nurm~s r..:"ul.un..:nt :.r~.-s :~pli
c:ivcis a cspl!cic. As propostas deverão ob~:tll!t:Cr i·~ csrl,!cifil:a~o:õ\.-s. 

estabcletid:Js por ~s1e ins:tnunento convocacôrio c ~u!' ~nCX•lS, que 
dele: fa-1em ~:trtc inlcgrantc. Os cnvdopcll contendo .J prOI'O~f;t c Ol' 
documcnltiS Jc h:tbilil;~çàtl scr.io recebidos no endereço acirn!.l men
cionado, na scssüo pUblicu c.h: proCC$.'\<imcn\IJ d1l PN~Jo. apús n cr~: · 
den C"iantento dns 1n1eressados que se :.presenciltel\1 pnr.1 rartíca(Xlr d'1 
certilme. A :;e~s:io Je proccs~amento do PltiJ.iU :-'~:r.) re;~lttal.i;l n;.~ S.1l.1 
de Reunil'K:s da rrcfCIIUra ,\otunicipal tk MMIÕpulis • Rua &:is. l03U 
- C~.-'11cro - CEP~ ~5.525-000 - Mariôpuhs, E:st01d1> do P.Jt.Jct~ . ini
ciando-se no di:l 2Qf12f2015 :is 14:00 hnras e ser.i c-onduz1da reto 
Pre&oetro Olici;:. l com o =:~uxílio da Equipe: de _Aro•o. dc:o1~n:~.dos nos 
aulos du proc.;:sso em cpi~r.tfc. IXFORMAÇAOIEDITAL 0 t;dilal 
de Pregão Presencial n~ 36'10 15 completo cu~.vnlr.t·se a dispu.}l\·5o 
dos inlercss:adns no Dep:utamento de Liciução dn P:~.ço MuncCI("'a l -
Rua Sei!-. tOJO -("entro- CEP: 85.515-0fiO • M,uÍÚ!>Oiis, r:~tado do 

Paron:i., no hodriu de ex~Jicn1c, llc ScgunOO a ScAta-fcira entre a~ 
OS:OO .;as l i :30 c das 13:30 as. 17:~0h uu E.-m<J1I: frJI\C is cu.bu.:
no@tn:lnO(Inli!i.pr.s:ov.br. 

Manópo/i5·PR. 7 ck déz~.!mhro de 2015 
MARIO EDUARDO LOPES I'AULEK 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CNI'J 77.S4S.394/00UI-03 

AVISO DE LICITAC.\0 
PREGÃO PRESENCIAL:-.'' JJ/2015- PMNC 

~~':~s~~ ~~~~f.'~~~r:~!~~~~~fi?:~~~?~l ~~~i~~~~~~n~eR~l:~,f:A 
panir das 10:00 llurJs do DIA 21 de Dezembro de 2.015 n;, l':JIJ de 
rcumõL-s do raço Municipal ..:m ~ova CnniU, P.tr<lt).l. 

Es1e documento pode ser verificado no endereço eletrônico hup:I/\V\I:w.in.Ç\'l'.bd:ll.l~ticittde.tum1, 
pelo c6digo 00032015120900197 

Documento -assinado c.ligiulmcnle confum1c MP n~ 2.200-2 ú..: 2410~12001. 1,\Ur.: 1nstttut a 
lnii"JI!Situtura r.k Chavl·> PUblicJs Orasil..:ir.t - ICP-Or-..tsll 
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A P3Sta com uu~iro teor do Edit31, õ'nexos e infonnações 
poderão ser solicitados na Pr-efeitura :\1unic1p31 de Nova Cantu -
PARANÁ, junto 3 Divis5o de LiciLJção, no horário dns 9:00 is 11:00 
lls c das 14:00 às 17:00 lls. Telefone/Fax: (44) l5271l6l -3527- 1281 
- pmncantu@i~.com.br. 

Nova Cantu. 7 de dezembro Jc 2015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRECÃO eLETRÔ NICO 1'1' 851201 5 

Registro di! l,rcços n'- 0521201 S. OBJETO: Aqu1slção de Cap:ts par.l 
Processos, Pnt:~fi.lsos c Cintas Elástic:u. em ::atend•mento as Secrc
tanas ,\1unicipais. TIPO: Menor Preço Olob::.l. PERlODO: 12 (doze) 
meses. VALOR ESTIMADO; R$ 27.202,65 (vinte c sete mil c du
.r.entus e dois reai$ c s~nta c cinco centavos). DATA DA ABER
TURA: 21 /1 212015 -HORÁRIO: 09:00 horas. ENDEREÇO: www.~a
ron:~.gua.pr.go .... br c w\vw.licibcocs~c.com.br. Lcgisli:J.ç;io Aplícoí.,.cl : 
Lei n~ 10.52012002, Lei n~ 8.666/1993, Lei Complemcnt;~r n~ 
123/2006 com a~ altcrJç.õcs da l ei n! 147/20 14 c o De<:rclo Mu
nic ipal n ~ 94312006. Outros esclarec imentos poderão ,;cr fomccidos 
pdil Prcgoc;:ira. Rua Jül ia da costa , 322- Ccnlro. no horirio comercial 
ou através do tclcf01l<: n° (41) 3420-6003. 

Paranog.u;t 7 de daembro de 2015. 
NEUMA BEATIUZ BARCELLOS VALERA DA SILVA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA 

AVISOS DE LIC ITAÇÃO 
PRECÃO PRESEI'CIAL N' 5612015 

E.xclusí\'O para ME c EPP 

O MWlicipio de PCrola. Estado dn Par::m:i, em confomlidadc 
com a lc:L,.Iaç;io c norma.." penincntcs. tom:~ pUblico, que (3.r:i. rc::ali ;r.a r 
licitação, sob a nlOcU.Iidade Pre-gão P.-cscncial : 

OBJETO: Aqu1siçtio de brinquedos pedagógicos par.~ os cen
tros de educação infanlil mantidas pela Sc-crctaria Municip.al de Edu
Cjç5o do Munic ípio de P~rob, Estado do Par:má, a serem adqu1ridos 
com recursos provenientes do Ministêrio da Educ:.ção1 do " Program~ 
Brnsil Carinhoso". 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Unilário Por hem. 
SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMI'.NTO E ABERTURA 

DOS ENVELOPES: 21 de dczcmb<o de 2015. à5 09:00honos. 
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Lieibçôes da Prefcilur.~ 

Municipal de P~ola. sito nl Avenida Dona Pérola Byington.. n~ 1800, 
CCP: 87.540~. em Pêcolo, Eslado do Pann:.\. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520102, Lei 8666193 c 
suas alrer.~ções e Le1 C()mplementar n~ 123106 e sua.s ahe.rações. 

1NFORMAC0ES: Será fo rnecida cópi3 do in1ciro lcor do 
presente edi1al e de seus ane~os, aos licítlnles que solicitarem na 
divisão de lic iuç.lo e c:ontr::uos da Prefeitu ra Municipal de Pérola, 
sem nenhum custo. Infomuç.ões ad.ic1on3is. dUvi<bs e pedidos de 
esclarecimento. dcvcrlo ser dirigidos à Comisslo de licilação no 
endereço mcncion:.do ou pelo telefone: 44·}636·8300. de S~nd.l 3 
Scxu-fcira.. das 8h00min às llhJOmin c d.u 13h00 is 17h30min. 

Pllt:CÃO PllESEKCIAL N' 57/2015 
Exclusi\'O ~ra ME. c EPP 

O Município de PCrol:l, Estado do P:m:m-5. em confom1idade 
com a kgislação c nom1as pertinentes, !orna pUblico, que far.i realizar 
licil:lçiio. sob a modalid:lde Pregio P~senc i:ll: 

OBJETO: Aquis içiio de Kit s:1údc bucal par.~ os alunos d:J 
rede pUblicOJ de ensino do Município de Pétala, E.stado do Par.tni. em 
:ucndimcmo ::10 "Progroma Saúde nas Escolas (PSE)'", da politic:. 
mter:setori:a.l entre os Minlsttrios <b Saúde e d:~~ Educ:01çSo. 

TIPO DE. LICITAÇÃO: Menor Preço .. Unitário Por Item 
SeSSÃO PUBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA 

DOS ENVELOPES: 2 1 de dczcrnb<o de 2015, as 14:00horns. 
LOCAL DA ABERTURA: Saia de Licitações d:~ Prefeitur.1 

Municipal de P~rola, Silo na Avenida Dona Pérola 13yington, n!. 1800, 
CEP: 87.540.000, em Pérola, Estado do Pararci. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LC\ 10 .520102, Lei 8666193 c 
suas :alterações t Le1 Complement.ll' n! 123106 e suas aherações. 

INF0~\.1AÇ0ES: Scci fomec1da c:ôpta do 1ntciro tC'Or do 
presente edilal e de seus mexos~ aos licitantes que soliciwem na 
di.,.isão de licataç;lo c contratos da Prefcituro Munici~l de Pérola, 
sem nenhum custo. lnform:Jçõcs adicion:.is, dUvidas c pedidos de 
esclareci mento, dcvcrlo ~er dirigidos à Comissão de LicitJ.ç:io no 
endereço mencionado ou pelo telefone: 44~3636·8300. de Scgund<1 Q 
Scxta-reira. don 8h00min :is llh30min c das 13h00 às 17h30min. 

Nrola-PR, 4 dl! dezembro de lO I S 
DARLAN SCALCO 

Prdcito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS ~' 912015 

O Municlpio d~ S:m1:1 Mõmca-Esi:Ido do Paroni tom:~; pú
blica :1 ABERTURA, sob :1 égide dl Lei Federal n: 8.M6, de 21 de 
junho de: 1993 e 3hcr:~çõcs pos;lcriorcs. da licitaç;:io na mod:lln.lade 
TOMADA DE PREÇOS. tipo M~NOR PREÇO GLOBAL cujo ob
JCCo c J contr.uação de cmpr~:sa espcci3lil.:!.da p.Jr.l rcalb:3r obrJ de 
rcfdnna no Centro de Refcrincia de Assistênci3 Social dcsla mu
nicipalidade, cujo serviço dar~s..:-.J de conformidade I)Q projeto con.s· 
tonte no presente processo, com "igéncia contr3tual pelo periodo de 
04 (quJiro) meses. tendo c:omo pr-Ji'O para execuç5o do $Crv1ço o 
pcriOOo de 30 (trinu) ~Í311:. nu \'õllor mâximo lfc RS 10.31 2,49 (Ocz 
mil trcz.cnto.s I! do7.-.: rca1s I! quarcnt.a c nove cenlavos). O l!<.htal c seus 
anexos cnconrram-sc 3 dtspoS!çlio dos mtcressados c podem ser ad
quiridos de r n (j.• (ciro, das 08h00mim as li hOOmim e dos 
13h30mim ns 17h00mim. nl Prefenur:~ Municipal de Sanu Mõnic.l.. 
Setor de Lie~t3çio e Conlralos, sito 3 Rua Dona Marieu Mocelhn. n~ 

588, centro. bem como atrovés Jo siüo eletrõnK:o na inlemet 
"ww.sanumonica.pr.gov.br ou obtida a.~ infonnaçõcs atr.wé:i do Fo
ne/F:tox (44) 3455-1107. Os envelopes "DocumcnUçio de lbbilitJção 
c Propo$ta'' deverão ser entregues no Setor de LícilaçVcs c Contr:atos 
no endereço jâ menc;ion:tdo. a parür d:1s 13h00mim do dia 29 de 
dezembro de 2015, com :~bertura pnr.J o mesmo di:~ (l911U20 15) às 
13h30mim. 

S:'lnla Mõnic:l-PR. 4 de dezembr.;, de 2015. 
S~RGIO JOSE FERREIRA 

r rdcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ITARARE 

AVISO DE UCITAÇÀO 
PREGÃO PllESENCIAI- N' o•812015 

EncontrJ· .sc abcn11 n~1 Prefeitura Municipal de Santanu tlo 
llaroré. E.stado do P:JI"ilnâ, o Prcll,âO Presencial n• 0.&~/l0\5, TIPO 
MENOR PRE.ÇO, que u1na aqutsiçào de ma(eriai~ de cons1ruçio para 
c:ons1rução de $alas dc aula. referente ao COII.,.cnio Apoio :a Cn.-chcs. 
Confonnc anexo do eiht3.l. O credcncia.mcnto dos represcnt.lntcs d3.S 
empres3S interessad;u se~ no di:to 22/ll/2015. alé 3.S 13:45 hor3s e a 
;)benuru dJ ses.~o públic:1 com recebimento dos en,elopt:;. com " 
pr~.>posta c.le preços". ndoc:umc:ntos c.lc ha.bíliuç-:io• c :.bc"urn de en
velopes de. "propostn de preços", dia 2211212015, às 14:00 horn.s. O 
edi tal em int ciro teor cst;u,l a dispos iç5o dos interessados. de scg.unJa 
:\ ~cxu-fcirn cbs 08:00 hortls ãs li :00 horas I! das 13:00 horas ias 
17;00 hor:ls. na Pr.~ça Frei Mathias. de Génov:~.. IM. Centro, CEP 
84970-000, Municl'pio de Santan:. do lt;uare Telefone l4J) 3526 1458 
I 3526 1459, ramal 202. O ec.Jital ~.r.i fomccic.Jo g p01rttr Jo c.Jia 10 Ue 
dc1cmbro de 201S no ~tor de licil-açõc,; n:. prefei\ura municipal. 
Tll('diantc a :apn.:scntaçào de rc:ctbo d~ pagamento no v:.lor de RS 
20.00 (vinte reais) paro o edll:t1. ,;cus rc!tpc~.o'tiVOS moddos c anexo.> 
impressos. 

JOSE DE JESUS IZAC 
Prefeit•~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRECÀO ELETRÔNICO 1'' <6112015- SERMALI 

OBJETO: Registro de Preços para aquísiç5o do rroduto mCdico Hi
lano Gf-20 8 mglml ampola com 06 ml, necessirii)S paru Secret.lria 
Municipa l de Saúde. ABéRTURA DAS PROPOSTAS; 2 1 d< de· 
zcrnbro de 20015 ;, 09h00min. INICIO DA DISPUTA: ! I de de· 
7.cmbm de 2015 ás IOhOOmin. INFORMACÓ5S COMI'LBMENTA
RES: O cdilal completo poder:. ser examinado c adquirido ~tr.tv..!s do 
cndcr~ço clctrõnico: hctps:llwww6.e::~ixa.gov.br/romL"Ccdorcslpr..:
gao oclindex.3sp. Outr.u infoml;)ÇÕes poderao srr obud.ls n:. Oivls5o 
de Ciciução dJ PrefeitUJ"3 Municip:tl de São Jo."é dtJs Pinhais, sito na 
Rua Pa.~"'s Oliveira n• I IOI .. Centro, no hodrio comprocmlido das 
08h00min às I :!hOOmm c da$ 13h00min às 17h00min. ou po;:lo 'c
ldon< (41) l381-6694 clou llil -6670. 

SUo Jo~ê- do!i Pinha is., 7 lh: dcZI!mbro de- 2015. 
PAULO CESAR MAGNUSKEI 

Sc<:rctário Municíp:Jl de Recursos M:ucrbi~ 
e Lic1tacões 

ESTADO DE PER.c'IIAMBUCO • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLANDIA 

AVISO DE IIOMOLOCAÇÃO 

Homologação Proce~so de ticitaç5o N• 060/20 I S. Modali
dCH.Ie: lnexi~ibilidade n• 00412015. OBJETO: contr:l.to.ç~o du eta dos 

7c~~~~~~~~~1 5J~0'~;-:}?Í1° êíCa~~n~ü~TJ~~~ ~~~ c~~~~~fi~~lo ~~ 
A~rO\•ila OI do Bloco 04 Mambntcs zona rurJI do município de 
Pclrolãndia!PE. no!' d1as: 04. OS c 06 de Dezembro d<: 2015. empresa:. 
conl111it3das: José Lui;t Ah·es Sih·a-ME: apresentando os cantores 
Yc::.ro E VitUno Jr.; Séti;ió José AraUjo Silva, apresentando a Bnnda 
"Zc:zinho da Enu" c B:molomcu GolTh.-s Pctruldndia-ME.. aprcsen-

N' 235. quarta-feira. 9 de deZ<mbro de 2015 

tando a Band:J Geninho B::.tall\.3., com f\.mJJmento no par.:l!er d:J 
Procur:adon:t Juridica do Municipio c nu Anigo 25. ".:..put". d;1 Ld 
federal n" S.666.J9J. C(lm =~os 3.\teraçô:c:s d:~dos fH:I:l~ Lt: is Federais n" 
U8ll94 c n" 9.648198. 

Em I< de dczcmh.rtl de 2015 
LOURIVAL ANTONIO STMÓES NETO 

PrciCihl 

PREFEITURA MUJ'\ICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 

AVTSO OE I.ICITAÇÀO 
PRECÃO PRESENCIAL W 111!015 

Tom;' público qu~ r:u:i re:1li1.1r atr·avés do P-regoeiro OficiOll e 
Equtp~ de Apoto, sediada 11.:1 Pr.u;a Scn:stc.,o Jo?io PI!~U'-!1\0. S·'N -
Centro- S.1o Jose do Egno- PE, ~" IOhOO rnm 'do dia 26 de rev~r.:ira 
de 2015. llcitaçio modalidade PrcsJo f'r-.:s~ncial. do t1po mc111.1r pr..:· 
çc. vasando fomtar Si..,.tcmJ de Rez_1~tro de Pro;!ÇO." para cuntr.auçõc-~ 
futuras. p;na: Aquisiç:io d~ Vdculo de ~JS..:lo. Ttpo Z..:ro Km. Fu:ldl.l 
Mun1cip:1l de Saúde. Rt:(;ursos: previstos no orç:'lmento \ii~ente . Fun
damcniO lc~al : Lei Federal n10 10 .520102. Tctdone: (R1l JM4410XX. 
Em:~il: .<.(e_adn\@$;JOjWicdoc~ito.gov.br 

S~o Josi! do E~ii!J • PC. lJ de 1-'I!V<..:r~ i ro de 20 I ~ 
ERASMO SIQUEIRA t\ETO 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAI'\Tll'\A 

EXTRATO DO CO:"TRA"fO N' 1591! 015 

Modahdad~ : Pn:giio Prcs.cociJI n: 043,. 201S. Objeto: Contr:&c.uç:io d,
crnprCS3 P'lr.t prestação de sen•iÇtl~ 1U oir~a scctal rcfcr..:nlc ;i cxc. 
cuçUo de Projc1o tk Tr<tbalho SociJt no Jmbi10 ~o Pro~r.una M1nl1:i 
C3sa, Minha VH.b. no Emprc.cntltrnL'niO Rcsid..:nc1:.tl Ah:<:mn m- mu
nicípio Espo.:r-an~ina·I>I. Cunmuamc: Município tk: ê~pcr.antma. C~Jn
trJt:u.Ju: ln:>hlulo Presente. CNfJ.'MI-. $Ob o nt Ji. I 03 . 73111000 1~21 

V::~lor: R.$ 214. 500,00 (~u~.:cnto:;. C qu . .IIOr7C mil c quinknlll$ r.:Ji:>) 
fonte de Rccun:o : fMAS, SMAS. con\'ên io CJIU L:conúmic.:. F..:
dc:l':ll n! SIAPF 2655.0320.367~97.201fl . lnt.;a da A:...,lnJiur:t 
02112.>2015. V1sênci:.: 12 meses. Si&nat:irio: Vilm..1 COJrotõll;w Amurim 
(Contrat.:mte): João Bau~l'l Rodrigue:r; do$ Sanlos (Conlral:tJa.) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES 

EXTRATOS IJF. CO)(TI{ATOS 

Proce-sso Administr.uivo n! 0:!.212015: Pnlce(lim~nto; PP 007/2015, 
Contr.Jiante: Prefeitura MuniCif'31 de J,laquun Pires. Cúntr:u~da· fu
tura Dislribuit.lora de Alimemos: Ltda C~PJ.Mf-15 2ó0.400!001l l-03. 

~~~~~~u;~~~!:p~ ~~~~aJ l~~~a~0~~~~~~~~c~l~:;:n~.:l~~; 
Global: RS 19'1..756.00 (Cento c fUJ\'Cnla c oito nnl ~ctc..:c.n1n~ ..: 
cmqUI.'III.I c sc1s reais). Fontes d.: R~curs~s: FPMIPNAE Oulr.,) R~·
ccitaS Tnbut:m;~s: 

l'roci!SSú Alhninístrativu n~ 022120 I 5; f1hlccdimcnlo : t'l' U0i l20 15; 
Con\I"Jtantc: Prcfcilur.l ~·tunictpal (,h: Jo;tquim Pucs. ('\IO\r'_J\:aLI.t ru
tura Ois.tdbuitlom tlc Alímcnto~ L1JJ . CNI1JlMf' n~ 15.260.400/000L-
03. Objc1o: C'ontr-Jtosç:io Jc cmprcs;.~ I'OI"..t rornecimcmo de ~~n.:-1'\1.~ 
illimenticios r-.na manutenç~o de fUO~r.lm:Js do FunJo Municipal !lc 
J\.~5istência Social. ne..~tc municipio. VJior Global: RS .38.920.00 
(Trin la e oito mil no,·ecenlos e \•inlc reais). Footts de Recur::os: 
FPMIPNAE Outras Rtctil:u Tributarl:u: 

Processo /\dmmtstrativo n= 0041201.5. Ptocedimento-lnc>i. . ~ 2015. 
Controt:\ntc : Prcfcituu Municip:ll de JMquim Pires:, CNPJ n: 
06.5S4.2{)S/0001·39. Contr:Uítilil: EdtçUcs !PHD • Grâftcu . Ed itora E 
Sl!rviços Ltda. c>.~ r J 09.596.1571 000 I ·24. Objeto: <1 aquisi ~ão dl! 
L1vros diU:ilieos c acervo bibliogr:ífico pdo municipio por exclu
sividad~ de fornec imento Valor: RS 354.320,00. Fonte t.lc Rc!:ursu: 
FPM • Rcc~ita Própri:1. C(Jnt:.l Mv"imcnro, lCMS. II'VA, CCX -..:: 
IJUir:~s rcccirls tributiria.<: 

AVISOS DF: I.ICITA('ÁO 
PH.EC.~O PU. F.SF.NCIAI. N~ 13f201S 

Objeto: Scltçlo d-e cmrre.<.:~ p:~r:~ :~qut.oçiç:i<' do:: :vtJh:'li:~l ú-: [C\P.,::· 
d1eme. Prel:5o Prl!!'encial N~ OIJ/3.01S. 

1\ Prcfciturl Munica(l3! "di! Joaquim Pires, pcl::t C<unbsão 
Pcrm::ancmc de Ucitação, toma pübtico pJr.l os llci t:mt~s c 11\IC· 

rcssado.s:. 3 rl!alinç.lo ck licitaçâ1\ rdcrcml! ao ohj~IIJ 1.'11\ ~.,,isr:s iC :~ 
ser rcall zJ ilil 3.s OS:OOhr do dia 18 tJc dtzcmbro tlc 20lS. Cóp1;~. doJ 
Edical enconrra-sc na prcfcitur. nJ Rua Ooro1eu Sertão, 560. C..:n1ro. 
Joaqu1m Pires • PL Fonlc de Recurso; FPM - Rce(,"ll.l Própn:a. Conta 
MQVImcnto, ICMS. IPVA. CEX I! outros rcct:it:.s cribut.:iriJ) 

PRECÃO PRESE:-ICIAI I'' 1512015 

Objet\l ' Se l~ào de empresa para fomecunen fo de M:..lerw! rr~~l(tiVoJ 
Pre~lio Prescnci:1l N'! 1512015 

A Prefeitura Municip:JI de. )o:lquim P1r~s. p.:IC> Pre~;oeuOc 
Ofic1ill. torn:J púbhco p::::tro os licit~ntcs e mtcrcs:.so.dos, :t realiz::~ç5n dc
lic itnçJ.o rdercntc :ao obJeto em ert~rafc .:1 ser realizad01 i." O'J:OOhr d.> 
dia IS de dezembro de- 20 IS. Cópia do Ed1t.1l cnel~ntrJ·,...: n.~ pr"· 
feitura nll Rua Dorolcu S~rtiio, 560, Ccnlro. JO.Jquml Par1.·) • r1. Fonte 
de R~:rur~u: FPM - Rceen.:a Propm, ICMS. c outro:.. 

E.s1e documento pode ser venficado no endertçC> eletrônico http://\VW\\.in.~·-hrf.JJt.c:rticicbd.:Jttml. 
~elo código 000l2015 120900198 

Documento assinad~J diJ;ÍC:tlml!ntc confonnc MP n~ 2.200-2 de 24iUS!lOOt. ~)Uc ln>I!IUI !J 

JnffOI!SII\I(Ur:.l de ChaVe$ PUbllc·as Br,jsilcit;~ - rc P.(lr:l"Sit 
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Prefeitura Municipal de Nova \i:•nbi:::::~; 
'--" ,.<;-

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 

PROCESSO LICITATORIO No 085/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial nu 033/2015 
ABERTURA: 21/Dezcmbro/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 2 1 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 D 0 10.520/02 e Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, c 
as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços. conl"orme 
segue: 

1- DO OBJETO 

1.1 - O presente Edita l de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquis ição de 
itens, para Cesta de Natal para Funcionários Públicos Mun icipais, da seguinte forma : 

LOTE Nú 01 

ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 
OI 400 Und. Cestas de Natal (mínimo 20 itens) 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1- Poderão participar da presente li citação. 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 
Prefe itura Munici pal de Nova Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito pC1blico. 

3- DO CREDENCIAMENTO 

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

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, ident ificar-se, exib indo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 

3.3 - O credenciamento f ar-se-á através de instrumento público ou parti cu lar de procuração. 
com tirma 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 lic itante. 



3.4 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de d irigente, sócio o u proprietário da empresa pro ponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da úl t ima alteração estatutária ou 
contratual, na qual sejam expressos os poderes para exe rcer d ireitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investid ura, devendo a referida cópia ser anexada ao processo licitatório. para 
dirim ir quaisquer questões posteriores. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

4- HABILITAÇÃO 

4.1 - O envelope de n° 02 - HABILITAÇÂO, deverá conter a segu inte 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 c 
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 rep resentante legal da empresa (Modelo ANEXO l); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os te rmos 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); 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (urna) via. sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena v igência e na hipótese de inexi stência de prazo de val idade 
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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 referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

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

Prefeitura :vtunicipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5 - DA l)ROPOSTA- ENVELOI>E n" 01 

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

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

abertura da proposta Comercial 

5.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que nfío se ~nquadrcm n~.s 

especi licações 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 abl!rtura dos 
envelopes contendo a proposta das licitantes, que, após minuciosa anúl isc quanto ao atcndimcn~o 
das exigências editalícias. deliberará sobre a dcsclassilicação daquelas consideradas desconíormcs 
com o Edital e seus anexos e daquelas cujo(s) preço(s) seja(m) supcrior(cs) à ele menor valor 
acrescida de I 0% (dez por cento) sobre o seu valor, ordenando as demais para a participnçilo na 
apresentação de lances. 

6.1.2.1- Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, o Pregoeiro classilicará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as 
condições do Edita l, 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 Stlcessiva, de valores distintos l! 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor demre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e rcordenando-os. 

6.1.3.1- A desistência, por parte do credenciado de qualquer das licitantes participantes em 
ofertar lance, quando convocado pelo Pregoeiro para razê-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 subitcm 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 aceitabilidacie da 
proposta classi ficada em primeiro lugar quanto ao valor, com base no valor estimado para a 
contratação constante do processo e o atend imento às exigências edita lícias e decidid 
motivadamente a respeito. 

7.1.4- Não havendo lances verbais, será veri ficada a conformidade enlre a proposta escrita 
de menor valor, o valor estimado para a contratação constante do processo c o atendimento às 
exigências editalícias. 

7 .1.5 - No caso de haver apenas uma proposta. e desde que esta proposta atenda d toclu:, us 
termos do Edital e seus anexos. c que o va lor proposto seja compatível com o vC~ I or estim<HJo d:\ 
contratação. esta poderá ser aceita. 

7.1.6 - Encerrada a etapa de oferta de lances por parte das licitantes classificadas. t 

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 li citante 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 apu ração de uma proposta que atenda plenamen,e ao l-.ditaL 
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 ex igidas no Ldit:.ll e seus 
anexos, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante vencedora de forma a obter a melhor contl:çâo 
de contratação para a Admin istração Pt'tbli ca. observadas as regras ele mercado. 

7.1.9 - Os envelopes de n° 2 (DOCUMENTAÇÃO) das licitantes não classiticHdas cn' 
primeiro lugar. somente serão devolv idos aos mesmos até 5 (cinco) dias úteis após o recd1imcnto 
definitivo do objeto da presente licitação. Os envelopes não retirados, dentro do prcv.o 
estabelecido, serão destru ídos. 

7.1.1 O - Da reunião será lavrada Ata ci rcunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes c que, ao tina!, será assinada pc10 Pregoeiro, 
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

7 .1.11 - A apresentação de uma proposta na licitação, sed1 considerada como evidenc ia de 
que a proponente: 

a) Exam inou criteriosamente todos os documentos do edital. que os comparou entre S: ..: 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de aprcsentú-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirú integral responsabilidade pela pcr!c:ta c 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas L1ses . 

c) Considerou que os elementos desta licitação. lhe perm itiram a elaboração d..! Lma 

proposta totalmente satisfatória. 
a 8- LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO c CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
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8 - LOCAL l'ARA ENTREGA DO OBJETO c CONDIÇOES DO RECEBI!VC~r-r.·o: 

8.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no [,oca! 
determinado pela Licitante, parceladamente. que estará descrito na Rcquisiyão ele !VInteriais. 
conforme especificado no item 1.2 deste Edital. 

8.2 - O Material e/ou serviço será entregue. conforme solicitação. através de requisição. 

9 -DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será feito até o 5° dia útil do mês subscquente à entrega e aceitac,:ão da 
mercadoria e emissão da Nota fiscal. 

9.2 - RECURSOS FINANCEROS: 

9.2.1 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova C'antu. Estado do 
Paraná, com a seguinte Dotação Orçamentúria: 

Dota ão Secret.1ria --j 0302.04122.0021-2006-33.90.30.0799 Secretari a Munic i ai de Adm inist ração 

10 - DO VALOR 

10.1 - Estima-se o valor máximo. global desta licitação em até R$-60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1- Ao contratado tota l ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conl'ormc a gravidade da infração. não cxccdend,l, .:m 

seu totaL o equivalente a 2o<Y.) (vinte por cento) do valor do contrato, cumulúvel com as Lkmais 

sanções: 
c) Suspensão temporária de participac,:ão em licitação e impedimento de conu·atar com H 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Adm inistração Pt1blicu 

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, ~!dministrativas OL 

penais. previstas na Lei 8.666/93. 

12 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
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12.1 - Até dois dias L1teis antes da data lí>-.ada para o recebimento dos envelopes. qua'qL:c:· 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO. 

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

12.3 - Acolhida à petição contra o ~1to convocatório. será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de pmposta c h:.~b ilitação . 

12.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licit~H,:::o, c 
deverá conter a qual ificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

12.5 - A petição apresentada fc>ra elo prazo. e/ou sem um dos requisitos actma 
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 ele recorrer, cuja síntese scrú lavracL em /\t~L 

sendo concedido o prazo de 3 (três) dias C1te is para a apresentação das razões de recurso, licando as 
demais li citantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual prazo. que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurad~ vista imediata dos 
autos. 

13.2- A licitante, por seu credenciado. poderá também, apresentar as razões do ,·ccurso 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 ;:ll:is 
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos . 

13.3- A falta de manifestação imediata c mo(ivada da licitante. irnportaní na decadência uo 
direito de recurso . 

13.4 - Os recursos deverão ser dec id idos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do 
término do prazo para apresentação de contra-razões. 

13.5- O acolhimento do recurso. importarú a invalidação apenas dos atos inst.scctívcis de 
aproveitamento. 

13.6- O resultado do j ulgamento do recurso será divulgado mediante <.t;i:\.ação .10 qm,L!:·o 
de avisos da Prefeitura Municipal e comun icado a todas as lic itantes via làl\. ou e-mail. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 



14.1 - Inex istindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objc.o da presente 
licitação à(s) licitantc(s) vcncedora(s). com a posterior homologação do resultado pelo Prefei1o 
MunicipaL 

14.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a rcgul~,ridade dos atos 
proced imentais, o Senhor Prefeito Municipal adjud icará, homologará e contratará o objdo da 
presente I icitação. 

15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - A t>REFEITURA MUNICIPAL DE N'OVA CA~TU revogará ou anulaní cst!t 
licitação nos termos do art. 49 (quar·enta c nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou cll'l parte. 

15.2 - Não serão adm itidas a esta li citação as empresas e/ou autônomos SL spcnsas ou 
impedidas de licitar. bem como as que estiverem em regime de falência OL. concord,lta. 

15.3 - A Comissão Permanente de Licitação. terá autonomia para reso lver todos os casos 
omissos. d irimindo dúvidas que porventu ra possam surgit·, assim como aceitar ou não qualquer 

interposição por parte dos participantes. 

15.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propos,as. 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e memb ros da Comissão de Licitação. 

15.5 - Uma vez in iciada a abertura dos envelopes contendo as proposr.as. não serão 
adm itidas qu a isquer retificações q ue possam int1u ir no resultad o. nem adm itidos a participarem os 

proponentes retard atários. 

15.6 - A participação nesta licitação. importa ao proponente irrestrita acci!ação c.,;-; 

condições estabe lecidas no Convite c demuis da Le i n<'_ 8.666/93 de 21 /06/93 e suas alterações. 

15.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Vlunicípio ck 1'\ova 
Cantu, o di rei to 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 - /\tendida a conveniência adm inistrativa, ticam os licitames venccuores ,lbrig<.tdos ,, 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimen to , os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65. seus parágraros c incisos da Lei n". 8.666í93 c suas 

alterações. 

15.9 - Para d irimir co ntrovérsia decorrente deste certame. o Foro competeme é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa. Estado do Paraná excluído qualquer ouno. 

Aprovo o(a) EDITAL DE PREGÃO. 

16 - DO FORNECIMENTO DE INFOI~MAÇÜ •:S 



16.1 - A Divisão de Licitações prestarú todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação. estando disponíve l para atendimento de segunda a sexta-!Cira. no 
horário de exped iente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PJ\RJ\NÁ. na Rua Bahia, N° 85, ou 
ainda pelo fone / làx 44-35271281 I 35271363- c-mail- pmncantu@:ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 07 de Dezcmhn• de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C./.L. 

~-



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO n° 085/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Cestas de Nata l para Funcionários Públicos Municípa is. 

VALOR ESTIMADO - R$-60.000,00 (Sessenta Mil Reais). 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

~ __ JJ 

DATA: 03 I 12 I 201 5 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA - I>ROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

.. 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: ~ DATA: I I 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: I - I 

Rua Prof. Jotio Farias da Cos/(1, s/11° - Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 


