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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

EXTRATO 3• TERMO ADITIVO REF. PROCESSO LICITATÓRIO n• 028/2013 
EDITAL DE PREGÃO n• 002/2013 

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

CONTRATADO: LEANDRO RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ 
15.151.222.0001/8:<1 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Iluminação Pública. 

VALOR: R$-3.000,00 (Três Mil Reais) mensais 
ASSINATURA: 21 de Dezembro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) DIAS. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REF. PROCESSO 
LICITATÓRIO n°028/2013- EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 002/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001 -03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.1 59-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado LEANDRO RODRIGUES - ME, estabelecida na cidade de 
Nova Cantu Estado do Paraná, na Rua Jobert Augustinho de Oliveira, 56, Estado do Paraná, 
inscrita sob n° CNPJ n° 15.151.222/0001-82, representa neste ato por Leandro Rodrigues, 
portador da RG n° 10.340.855-5 e do CPF n° 076.217.0009-39, daqui a diante denominada 
"CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objetivo a contratação de Empresa para prestação de 

Serviços de Iluminação Pública. Processo Licitatório n° 028/2013- Edital de Tomada de Preço n.0 

002/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 23
• Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 

Execução e Vigência do presente contrato por mais 90 (noventa) dias, com vencimento em 31 de 
março de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Nova Cantu/PR, 21 de Dezembro de 2016. 

~-,_L-11N~---
LEANDRO RODRIGUES 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

Rua Bahia, 5/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

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

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 002/2013 

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

CONTRATADO: LEANDRO RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ 
15.151.222.0001/82 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Dumin~ão Pública. 

VALOR: R$-3 .000,00 (Três Mil Reais) mensais 
ASSINATURA: 01 de Janeiro de 2.015. 
VIGÊNCIA: 01 (um) ANO. 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, REF. PROCESSO 
LI ClT A TÓRIO n°028/2013 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 002/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado LEANDRO RODRIGUES - ME, estabelecida na cidade de 
Nova Cantu Estado do Paraná, na Rua Jobert Augustinho de Oliveira, 56, Estado do Paraná, 
inscrita sob n° CNPJ n° 15.151.222/0001-82, representa neste ato por Leandro Rodrigues, 
portador da RG n° 10.340.855-5 e do CPF n° 076.217.0009-39, daqui a diante denominada 
"CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objetivo a contratação de Empresa para prestação de 

Serviços de Iluminação Pública. Processo Licitatório n° 028/2013- Edital de Tomada de Preço n.0 

002/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

Cláusula 23 • Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com 
vencimento em 31 de dezembro de 2016. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Nova Cantu/PR, 01 de Janeiro de 2015. 

$~ 
CONTRATANTE CONTRATADA 

Testemunhas: 

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

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

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2013 
EDITAL DE PREGÃO n° 002/2013 

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

CONTRATADO: LEANDRO CONSTRUÇÕES - ME, inscrita no 
CNPJ 15.152.222/0001-82 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de 
Serv!ços e Ilumin~ão Pública . . 

VALOR: R$-2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) 
mensais 

ASSINATURA: 01 de Janeiro de 2.014. 
VIGÊNCIA: 01Jum) ANO. 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, REF. PROCESSO 
LI ClT A TÓRIO n°028/2013 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 002/2013-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro , casado, domici liado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado LEANDRO CONSTRUÇÕES -ME, estabelecida na cidade 
de Nova Cantu Estado do Paraná, na Av. Jobert Augutinho de Oliveira, 56, Estado do Paraná, 
inscrita sob n° CNPJ n° 15.151.222/0001-82, representa neste ato por Leandro Rodrigues, 
portador da RG n° 10.340.855-5 e do CPF n° 076.217.009-39, daqui a diante denominada 
"CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13 • O presente contrato tem por objetivo a contratação de Contratação de Empresa 
para prestação de Serviços de Iluminação Pública. Processo Licitatório n° 028/2013 - Edital de 
Tomada de Preço n.0 002/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

Cláusula 23 • Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de Prazo 
e Valor do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com vencimento 
em 31 de Dezembro de 2015. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Testemunhas: 

CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

1 



Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2013 
1 o TERMO ADITIVO EDITAL DE tomada de _p_r~os n° 002/2013 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 

CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
CONTRATADO: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME 

CNPJ. 15.151.222/0001-82 
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de 

Serviços de Iluminação Pública. 
VALOR: R$-2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) 

Mensais. 
ASSINATURA: 30 de Dezembro de 2.013. 
VIGÊNCIA: 31/12/2014. 

PUBLICADo EM 
JORNAL: ---...:....1_-L, __ _ 

~DIÇÃO J o 
~ESPONS~-V-E_L ______________ _ 



1° TERMO ADITIVO 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 028/2013 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: LEANDRO RODRIGUES- CONSTRUÇÕES - ME, com sede na Avenida 
Joubert Agostinho de Oliveira, 56, Centro, Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o no 15.151.222/0001-82, representada por seu representante legal Sr. Leandro Rodrigues, RG 
10.340.855-5 e CPF n° 076.217.009-39. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 02/07/2013, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços n° 
002/20 13-PMNC objetivando a Contratação de Empresa para prestação de Serviços de 
Iluminação Pública (troca de lâmpadas, reles, troca e instalação de braços de postes e outros 
necessários) na sede do Município e Distritos de Geremias Lunardelli e Santo ReiRecapeamento 
Asfáltico, com prazo de vigência do contrato em 3 1/12/20 13. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir 
desta data. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Aditivar o valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da 
CONTRATADA pelo total dos itens, constante deste contrato é de R$-2.500,00 (Dois Mil e 
Quinhentos Reais) mensais, a partir de 01/02/2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 02/07/2013. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Dezembro de 2013 -
Contratado 



• 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria ·e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 

, Departamento Nacional de Registro do Comércio 

IDENTIDADE (numtto) 

10.340.855-5 

·N&. av, etc} 

JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVEIRA 

CENTRO 

REQUERIMENTO DE E 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAXXXXXXXXXX XXX~X 
xxxxxxxxxxxx 

NIRE ANTERIOR 



, 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1 096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n o 028 / 2013 
EDITAL DE tomada de preços n° 002/2013 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME 
CNPJ. 15.151.222/0001-82 

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação d e 
Serv~os de Iluminação Pública. 

VALOR: R$-2.000,00 (Dois Mil Reais) Mensais. 
ASSINATURA: 01 de Julho de 2.013. 
VIGÊNCIA: 31/12/2013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN -
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 028/2013 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2013 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/ n°, bai rro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4 .414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES- ME, com sede na Avenida 
Joubert Agostinho de Oliveira, 56, Centro, Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob 
o no 15.151.222/0001-82, representada por seu representante legal Sr. Leandro Rodrigues, RG 
10.340.855-5 e CPF n° 076.217.009-39. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n ° 028/2013 - Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2013, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para prestação 
de Serviços de Iluminação Pública (troca de lâmpadas, reles, troca e instalação de breços de 
postes e outros necessários) na sede do Município e Distritos de Geremias Lunardelli e Santo Rei, 
conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no 
Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

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

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-2.000,00 (Dois Mil Reais) mensais. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao objeto deste 
contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, medição/ fiscalização e aceitação. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela cont ratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

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

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2.013, podendo 
ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação, e aditivado devidamente autorizado 
pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

DAS PENALIDADES 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

DAS COMUNICAÇÕES 

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

DO FORO 

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

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

TESTEMUNHAS: 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 02 de Julho de 2013. 

I 
1>< 

LENADRO RODRIGUES- CONSTRUÇÕES ME 
Contratado 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Canto- PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone fax (044) 3527-1363 

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

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 028/2013 - Edital 
de Tomada de Preços no 002/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE N° 01 - ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 15.151.222/0001-82, no Valor de R$-2.000,00 (Dois 
Mil Reais) mensais. 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Julho de 2.013. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 028/2013, Edital de Tomada de Preços n° 002/2013, em 

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

Junho de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 28 de Junho de 2.013. 

Assessor Jurídico 



"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 028/2013. 
Processo Licitatório n°. 028/2013. 
Modalidade Edital de Tomada de Preço n°. 002/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 002/2013 Contratação de Empresa 
(Iluminação Pública). 

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. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 01 de Julho de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

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



TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2013 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 

proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue:: 

LOTE N° O 1 (ÚNICO) - ITEM UNI CO 

Item 
no 

Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 

01 Contratação de LENADRO RODRIGUES - Proposta preços: 
Empresa para Prestação CONSTRUÇÕES - ME R$-2.000,00 (Dois Mil 

de Serviços de CNPJ 15 .15 1.222/0001 -82 Reais) mensais. 
Iluminação Pública 

Comunica outross im, que a com1ssao de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Junho de 2.013. 

Eleani Maria Andrade- Presidente._~_s::~~~~c:::'::::.._ ___ _____ _ 

Sueli de Fátima Mello- Membro. _____ -f.A___:_ __ Yl\ ___ ~--------
\7 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -~~~~~~·~{;;J~=-------------



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2013 

TOMADA DE PREÇOS no 002/2013 

Às 15:00 hs (quinze) do dia 21 de Junho de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 00 I /2013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Iluminação Pública, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇOES - ME 
CNPJ 15.151.222/0001 -82 

Aberta a sessão pela presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que a Empresa 
apresentou a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da 
empresa qualificada, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
LEANDRO RODRIGUES - Lote Único- item único no valor total de 
CONSTRUÇÕES - ME R$-2.000,00 (Dois Mil Reais), mensais. 
CNPJ 15.151.222/0001-82 

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

LOTE ÚNICO ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-2.000,00 (Dois Mil Reais), mensais: 
LENADRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME, Inscrito no CNPJ sob o no 
15.151.222/0001-82. 

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

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, 21 de Junho de 2.013. 

J 



Prefeitura Municipal de Nova 
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 pmncantu@iq.com.br 

Eleani Maria de Andrade - ___.t=w='-~::....:....::'""~""--=~--------------

Sueli de Fátima Mello-----------------------

Eliane Ferrareto da Silva- --=W~V\~~=- -+{i).~'---------------



--·- - ··-=-













!0/05113 

I! ~ 
~~~~~~~~-~~==~~~-~-~-==~~=-=-~--~~- ---------

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~ ~ Receita Feder<1l 

f omprovante de Inscrição e~ e__:_it_u_a_ç_ã_o_c_a_d_a_s_t_r_a_l ________ _ ___ _ 

t ontribuinte, 

~onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
FB a sua atualização cadastral. 

, 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

15.151.222/0001-82 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

LEANDRO RODRIGUES - CCNSTRUCOES - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NC ,I E DE FANTASIAi 

CONSTRUCOES RODRIGUES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDA!: :0 ECONÓMICA P~INC<PAL 

41.20-4-00- Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATMDioOES ECONÓI.IICAS SCCUNDÁRIAS 

43.30-4-04- Serviços de pintura de edifícios em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE...:A JURiDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

27/02/2012 

AV JOLBERT AUGUSTINHO DE OLIVBRA 
NÚMERO 

56 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330-000 
BA ;{ROJOISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

NOVA CANTU 
UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/02/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -
provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

mitido no dia 20/05/2013 às 15:06:35 (data e hora de Brasília). 

I Voltar ] 

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL -

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/05/2013 

~w.t.receita.fazenda.g ov.br/preparar mpressacflmpri mePag i na.asp 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

Nome: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES- ME 
CNPJ: 15.151.222/U001 -82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que vierem a ser apuradas , é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\Q no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas , por lei , a terceiros , inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida co-n base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 20:35:1 2 do dia 09/04/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/10/2013. 
Código de controle da certidão: 09D1.A2CO. E204.BA36 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1'-..-
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• PARANÁ 

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dil.ida Ativa Estadual 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 10432375-06 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.151.222/0001-82 

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certi ficamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não ex istir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Simples verificação 

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

Esta Certidão tem val idade até 17/09/2013- Fornecimento Gratuito 

\1) 
PARANÁ 
~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 10432375-06 

Emitida Eletronicamente via Internet 
20/05/2013 - 15:17:37 

Dados transm itidos de folllla segura 
Tecnolog ia CELEPAR 

h s://WNN.arinternet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?cUser=&eCPF=&eCNPJ=15.151.222/0001-82&eCadicms=&eNumlmage=h65h~oe&eFi nalidade=S. .. 1/r 
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Certi ficado de Regular idade do FGTS- CRF 

Ins crição: 1515122210001-82 

Razão Socia l: LEAND RO RODRIGUES CONSTRUCOES 
Endereço: AVENIDA JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 56 I CENTRO I 

PINHAIS 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 ac ima identificada encontra- se em situação regula r 
perante o Fundo de Gara ntia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade : 02/ 05/2013 a 31/05/2013 

Certific a ção Número: 2013050215333927444136 

Informaç ão obt ida em 20/ 05/2013, às 15:17:53. 

A utilização deste Cert ificado para os fins previstos em Lei está 
condic ionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www. ca ixa. gov .br 

:flwNN.sifge.caiJ<a.gov.br/Em;xesa/Crf/Crf/FgeCFSlrrprirrirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19696376&VARPessoa=19696376&VARUf=PR&VARinsc.. . 1/1 



Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Recei ta Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELA Til/OS ÁS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N• 00040201~14021222 
Nome: LEANDRO RODRIGUES- CONSTR!JCOES - 1.1E 
CNPJ: 15.151.22210001-82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrewr quaisquer di\<das de responsabilidade do sujeito passh.o acima identificado que 
\lerem a ser apuradas. é certificado que não constam pendências em seu nome relatiws a contribuições administ radas pela Secretana da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscnçees em Di..,da Ativa da Uniao (DAU). 

Esta certidão. emitida em nome da matnz e ,-alida para todas as suas fiha•s. refer~:-se exclusi...amente às contribuições pre1.4denciánas e ás 
contribuições de\idas. por lei. a terce~rc·s. 1rclus1\E às inscri tas em DAU. nao abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as 
demais inscrições em DAU. administracas p;;:a Procuracoria-Geral da Fa::enda Nacional (PGFN). objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFS. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre~stas no art. 47 da Lei rf' 8.212 de 24 de julho de 1991. exceto para: 

- awrbação de obra de construção Cl\ll ro Rêg1stro ce lmów1s: 
- redução de capital social. transferénc1a de controle de cotas de soc1edade limitada e cisao parcial ou transfomnaçao de entidade ou de 
sociedade sociedade empresària simples: 
-baixa de fimna indiiÁdual ou de empresano. confomne detinido pelo art.931 da Lei n• 10.406. de 10 de Janeiro de 2002- Código Ci\11. extinção 
de entidade ou sociedade empresária o~ Simples. 

aceitação desta certidão está condicionaca a finalidade para a qual foi e,-,itida e á wrificação de sua autenticidade na internet. no endereço 
~http://www.receita. fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida com base na Portaria ConJc~ta PGFN/RFB n• 01. de 20 de Janeiro de 2010. 

Emitida em 20/05/2013. 
Válida até 16/11/2013. 

Certidao emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda in'l<'hdora este cocumento. 

l10.dataprev.gov.br/CWS/CONTê:XT O/PC N D 1/PCN D 1.HT M L 1/1 



1106/13 httpsJiwwN.sifge.caiJ~a.gov.br/EmpresaiCrf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp'NARPessoaMatriz=19696376&VARPessoa= 1969637 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1515122210001-82 
Razão Social: LEANDRO RODRIGUES CONSTRUCOES 
Endereço: AVENIDA JOBERT AGOSTINHO DE OLIVEIRA 56 I CENTRO I 

PINHAIS 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 ac ima identificada encontra - se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 21/06/2013 a 20/07/2013 

Certificação Número: 2013062115203070180276 

Informação obtida em 21/06/2013, às 15:20:38. 

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

«. 

JlwwN.sifg e.caiJ~a.g ov.br /ErrpresafCrf/Crf/F g eCF Slmprim rPapel.asp'N ARPessoaM atriz= 19696376& V AR Pessoa= 19696376& VARUf=PR&V ARinsc... 1/1 l) 



l FEITURA MUN ICJ? AL DE NDV A CANTU 
STADO DO PARANÁ 
NPJ n° 77.845.394/0001-03 
ua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRJO n• 
8/2013 

OMADA DE PREÇOS n• 002/2013 - PMNC 
TEX OBJETO: Contratação de Empresa para troca de lâmpadas e 
tros (iluminação pública), conforme especificacões em edital. 
ERTURA: À partir das 15:00 (quinze) Horas . do DIA 21 de Junho 
2.013 , na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 

ranâ. 
Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
licitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
RANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às I I :00 
e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fa'<: (44) 35271363- 3527-

81 - pmncantu@ig.com.br 
Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Junho de 2.0 13. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

1·\1 .1r lT ArflFS\T.Tr1T ArflFS ? nn\TnMAnA nF PRFr ns 

FIXADO EM EO\T Al ENiRE os OI~S 
.tll!.t..'f)./.1 à o!!.lf!#Jl:h 

.11'~.---············· · 
~-·········ifeipinsável 



N ll O. terça-feira. l I de junho de 20 l3 

Q partamento de Licitações • Rua XV de Novembro. n•. 545, Ccp 
50:000, ,CcnLro • na cid:.lde _de Ipir.mga. Eslado do ParJn:i. A 

SSAO PUI3LICA DO PREGAO. com nbe1turo ele envelopes ini
r-sc-3 às 13:30 (treze horas e trinta minutos) da mesmo data, e no 
crcço retro mencionados. após credenciamentos de intcrcss:sdas. O 
ITAL na tntegra, seus anexos, encontro.m-$e à disposição de in
ssados no endereço acima c sitc: www.1pirnnga.pr.gov.br. Infor
çõcs pelo Fá<: (042) 3242-1222 c c-mail: licillcao@iptron
pr.gov.br, mencionando o identifknçüo d:• inten:ssudn. com raz<io 

s ial (CNPJ/MF) nome (CPFIMF). endereço. número de telefone. 
-símile c /ou e-mail. 

lpiranga - PR. I O de junho de 2013. 
LUIZ CARLOS SEIXAS 

Prc~oeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 4/2013 

JETO: prcstaç5o de scrv1ços tCcnicos especia lizados de apoio :i 
missão de Licitação e ao Pn:goeiro, análise de minutas de t:dit.11s e 
tratos para a Sçcrctana de Administrnçào do Município de Lcó-
is. VALOR MAXIMO: RS 20.400.00 (vinle mil c quolroccnlos 

r is). MODALIDADE: Tomado de Preços - menor preço global. 
-DENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 

Om :l.s 13h59m do dia 28 de junho de 2013. ABERTURA DAS 
, , UPOSTAS: às IOhOOmtn do dia lO de Junho de 2013. LOCAL: 

feitura do Município-- Departamento de Ljcit.1çào - Rua Pedro 
mingues de Souzo. 374. CenlrO. AQUIS!ÇAO DO EDITAL: Di-

. ão de Licitaçõe.ç da Prefeirura Municipal, situada na Rua Pedro 
mingues de Souza. n°. 374. Lcópotis - PR. O Edital estar-á dis
ivel e somente poc.ler.i ser retirado a p;~rtir do dia 11/0612013 a 
ir das 09h00m. INFORMAÇÕES: Unidade Compr:t' I Licitação -

3) 3627-1361. 

Leópolts. lO de Junho <ie 2013. 
ADEMIR GOMES DE SOUZA 

Presidente d~1 Comissão de LiCU:lçõcs 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N1 12/2013 

essa Licitatório n• 026/2013 
JETO: Aquisiçiio de M:.h:riais de Construçào e outros congêneres 
crsos), confonnc especificações em edital. 
ERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 21 de Junho 
2.013, nn sala de reun1ões do P:~ço Municipal, em Nova Cantu. 
. ni. 

A P:~sta com inlciro teor do Edital, anexos e infonn:lçõcs 
rJ1 crão ser solicita~os no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
Q. NTU • PARANA, junto a Divisão de Licitação, no horário d:l.S 
9: as 11:00 Hs c dO< 14:00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
J 71363- )527- 1281 - pmncantu@ig.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL N' !3/2013 

P) esso Licitatório n• 02712013 
Q JETO: Aquisição de M:lleriais Elétricos (íluminaçJo pública). con
f~(me especific;~ções em edital. 
oii!ERTUR/\: i\ parti r d., 14:00 (qualorze) Horas do DIA 21 de 

o de 2.013. na saln de reuniões do Paço Municipal. em Nova 
.u. Paran:i . 

i 
A Past:J com imciro teor do Edit:JI, :aneXO$ e infonnaçõe.111 

crão ser sol ici1ados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
NTU - PARANÁ. junto a Divisão de Licitação. no horãrio das 

às 11:00 Hs c da< 14:00 os 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 
71363- 3527- 1281 - pmncantu@ig.com.br 

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2013- PM~C 

cesso Licilalório n• 02812013 
JETO: Contr.~.taç~o de Empres>1 pura troca de lâmpndns e outrol
minação püplic;~), conforme especificações em edital. 
ERTURA: A p>rlir das 15:00 (quinze) Horas <lo DIA 21 <le Junho 
2.013. na sala de r~uniõc:s do Paço Municipal. tm Nova Cantu 
• ã. 

A Pasta com mteiro teor do [;ditai. anexos e infonnaçth: .. 
11f'ilcF.io ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
~TU - PARANÁ. junto a Divisão de l..icitação, no horário U;~s 
9:! 0 is 11:00 Hs e dás 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax: (41\ 
35 71363 - 3527- 128 I - pmnconlu@ig.cotn br 

Nova Cantu·PR. 7 de Junho de 2013. 
AIRTON ANTONIO i\GNOLIN 

r rcti:uo 

FEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N' 112013 

O Município de Nova Laranjeiras/PR. através da Comiss5o 
::mente de Licitoçõlo, toma público o Edital de Ch:mmda PUblico 

O 1120 13-PMPB. para a aquisição de gêneros alimcnlicios da agri · 
t\Jr.l familiar e/ou empreendedor familiar rur:a1 par.t atender o Pro. 
ma PNAE (Programa Nacional de 1\limentaçolo E~colar) destinado 

Diário Oficial da União - Seção 3 

à alimentação cscohu na.s Escolas Municipais c Centros Municipais 
de EducaçB.o Infantil p:1ra um pcriodo de 12 (doze) nH::Scl', sendo que 
o~ intere$SOdos poderão credenciar-$e junto no Depto. de Licit<lções e 
Contratos lia Prefeitura Municipal, situuda ã Rua Rio Grande do Sul, 
2122, Centro. Nova LaranJeiras, PR. no periodo de 12 de junho de 
2013 ã 28 d< junho de 2013. 

O cdu.al c seus anexos devcr:lo ser rcumdos na sede da 
Prefeitura Municipal. junto ao Departamento de Licitações. 

Nova L<~ranjciras. 06 de Junho de 2013. 

JOEL CEZAR DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔ~!CO N' 3612013 - SRP 

OBJETO: Registro de Preços p:uu. aqu1sição de Gêneros Alimcnticios, 
Materiais de Expediente c Materiais de Higiene c Limpcz.a, objc· 
tivnndo :~. manutcnç5o das Tunnas de Educução de Jovens c Adultos 
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: os 09h:00min do 
dia 12 de Junho de 2013. FIM DE RECEB!MH1TO DAS PRO
POSTAS: até;, 13h30min do dia 24 de Junho de 2013. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: dos 14h01m às 14hl5m do dio 24 de Junho de 
2013. LOCAL:. www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - li
cilações" CRITERIO: Menor preço por ilem. RETIRADA DO EDI
TAL: de 12/06/2013 u 24/06/2013. INFORMAÇÕES COMPLEMEN
TARES: Diretamente na sede do Município de Piunga. situada no 
Centro Adminislr.lti\·o 28 de Janeiro. 171 - Centro - Pitanga - PR.. ou 
pelo lclcfonc (Oxx42) 3646-1122 rnmal 228. fax (Oxx42) 3646-1172. 
cmail: piumgalicita@gmail.com 

Pilanga. 6 de Junho 2013 
ERICH PORTUGAL KLOSTER 

Prcg.ociro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 
DO NORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' 312013 

Tipo: Empreitada Global. Objeto: Construção do Centro de Con
vivência da Terceira Idade de Querênci:t do Norte - E-st rut'uraç5o da 
Rede de Serviços de Proteção Social Básico. I Par::m:i". convênjo n• 
283/SNAS/MDS/2008. Processo n' 71001.15579612008-3 I - Coope
ração entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - MOS - ABERTURA: 28 de junho de 20!3 - 09:00 horas. 
LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situ:~da a Rua 
Waldemar dos Santo!i, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515. 

Qucrôneta do Nortc-PR, lO de junho de 2013. 
CARLOS BENVEI'UTT! 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 

j\VlSO DE !-!CITAÇÃO 
PREGAO ELETRON!CO N' !07/2013 

OBJETO: A aquisiçào de 02 (dois) veículos. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/06/2013 is 09h00mtn. 
INICIO DA DISPUTA: 25/06/2013 ãs IOhOOmin. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O cdilol completo podcr.i 
ser examinado c adquirido através do sicc www.caixa.aov.br. Outr.lS 
infonn~çõcs pode-rão ser obtidas n:~. Divi~ão de Licitaç:lo da Prefeitura 
Municipal de São José do~ Pinhais, sito na Ru:. Passos Ohveu-a n• 
li O 1 ~ Cenlru, no hor.írio compreendido dns OShOOmm its 12h00mtn 
e das 13h00min os 17h00tnin. ou pelo 1elofone (41) 3381-6847-

São José dos Pinha1:J. 6 de junho de 2013. 
NELSON GONÇALVES 

SecretJrio Mumcipal de Recursos Mntena1s c 
Licitações 

PREFEITURA Mtr.'JICIPAL DE SÃO MATEUS 
DO SUL 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔ~!CO N' 59/2013 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de géncros 
alimentícios não perecíveis, de acordo com <lS cspcclfiC:lÇÕCS cons
tantes no anexo I do edital, destinados aos progr.lm::t.~ desenvolvido!' 
pelo CREAS, o.tr.Jves do PAEFI· Serviços de Proteção e Atend imento 
Integr.1l ã Família e de conformidade com n ~o licita.ção da Secremriu 
Municipal de AssistCncia Social. Tipo tlil Licitação: Menor Valor por 
ltcm. Recebimento das Proposlas: do dia 11/06/2013 até às 12:00 
!tom do dia 21/0612013. Abertura das Proposta>: das 13:30 horas olê 
às 14:00 horas do dio 2110612013. Inicio da Sessão de Dispula de 
Preços: às 14:01 horas do dio 21/0612013. Referência de Tempo: Paro 
todas as referências de tempo será obs~rvndo o hor:irio de Brasília 
(DF). O Prcgõo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio 
da intemet. mediante condições de scgurançn - cripwgra.fia e nu· 
tenticaçào - em todas ns suas fases atrav(s do Sistema de Pregão 
Eletrõnico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brosil. 
Local: www.bll.org.br - aee~~o Sistem~ Silverligh. 

ISSN 1677-7069 

PREGÃO EL ETRÔNICO 'I' 6012013 

A presente licitação tem por objeto o aqulSiçào de géncros 
31imenticios não perecíveis. de acordo com as especificações com:
Ulntes no anexo I do edital. desnn:~;do!t ao Progr.una de acomp;~
nhamcnto em scrvtços soctocduc<lttvos dtrcc1onados as Familias 10. 

cluidas no Programa Bolsa Família. atendido pelo CRAS (Centro de 
Referência de Asststência SOCI:JI), atravcs do PAIF· Scrv1ços de Pro
teç5o e Atendimento Integral à Famili~ e de confonmdade com ~ 
solicitaç:1o du Secretana Municipal de Assastênc1a Soc1al. Tipo da 
Licitação: Menor Volor por Itcn1. Recebimento do.s Propostas: do di~ 
1!/0612013 ale as 10:00 horos do dia 24/0612013. Abertura dos Pro
post3s: das 13:30 horas a1é as 14:00 horas do dio 24/06/2013. Inicio 
da Sessão de Ol!õputa de Preços: :is 14:01 hor.1s do diõl 24/0612013. 
Refer.:=ncin de Tempo: P<1ra todas as referCncias de tempo serâ ob
servado o hocir1o de Brui1ia (DF). O Prcg3o Eletrônico )Cr:i rea
lizado em scssdo pUblic-a. por meio da internei.. mediante condições 
de: segut'3nça - criptografia e 3Utcnricação - em tod:lS as suas fases 
através do Si$tema de Pre~ão Eletrômco (hcat:~ções) da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Br.ml. Local: www.bll.org.br- acesso Sistema 
Silverligh. 

S5o Motcus <lo Sul. 7 de JUnho <le 20 1J 
CLÓVIS GENÉSIO LEDUR 

Prcfcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO 
DO IGUAÇU 

EXTRATO DE !NEXJG!BILIDADE DE LICITAÇÃO 
N' 612013 

Objeto: Contratõlçào de empresa para rcvis~o do Veiculo Kombi pla
cas ATK-5733. utilizada no transporte escolar_ Fund:~mento Leg:~l· 
Art. 2~ inCISO l c.l<lld Federol n• 8.666/93.Contr:ltante· MUNlCIPIO 
DE SAO PEDRO DO IGUAÇU. Vigêncio.lexccução: O prazo de 
vigéncialcxccuç,ilo é de 90 (noventa) dias. V;llor Glob;~l · R$968.00 
(novcccnlos c sessenta c oito reais). 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 38/20!3 

O MunicípiO de São Pedro do Igl!açu!PR mforma que estad 
rcolizando a l icitoçâo modolidadc PREGAO PRESENCIAL. pora o 
1ipo menor preço POR ITEM, para e-scolha das propost<lS mn.is van
tnjosa.~õ parn a Administração Municip;~J. na contr.naç;lo de empre
sa/pessoa jurídicn do ramo. par.1 a fornt:c1mento de cqu1pamentos 
agricolas referentes ao conlr.lto de Repasse n• 178629120l2 · Pro
cesso 1000254-38 - Progr.un:1 PRONAT • Mm1sténo do Dc~cnvol· 
vimcnto Agráno - MOA - Ca1xa. EconômiCO Federal c Município. 
Maiores mfonnações poderão der obudn!' junto à sede da Prefeitur.:~ 
Municipol situada a Rua Nilerói. 121. Ccnlro, CEP 85.929-000 ou 
pelo telefone n• 45-3255-1105 e pelo e-mail: dep:mrunentolicit3caos· 
pi@yahoo.com.br 

S5o Pedro do Iguaçu. 5 de junho de 2013. 
NATAL NUNES MACIEL 

Prefeito 

ESTADO DE PERi'IIAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGREST!NA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS !"" 2/2013 

OBJETO: Contratnção de Emprcs<J de Engcnh.,ria paro Construção da 
Unidade Básica de Saüde. na Vila Pé de Serra dos Mendc:i. com mào 
de obra c material da empre1teira. Data c hora de: abc:nura: 
26/0612013 >s IO:OOHS. lnfonnoções na ,.la da CPL. no endereço 
sito à Ru:~ Cap1lio Manoel M:Hulino. 5/N. Ccnlro, nesta cidade, loc>1l 
em que os interessados pod~.!r.:IO ler e obter o texto integrnl do Edit:JI 
no horário da 08:00 i" 13:00 hor.l$ Agre!'tina, 10 d~ junho de 
2013. 

Agn::stma-PE. 7 de: JUnho de. 2013 
FERNANDO GONÇALVES CABRAL 

Pre~idcn tc da CPL 

RESULTADO DE JULGA:.iENTO 
TO~IADA DE PREÇOS r-;• 1/2013 

Habilit:tda: Porsan Engenharia Llda. Inabilitada: Rio Bronco Cons· 
trurora Ltda. Caso não seja interposto recurso adruinistrotivo, a õlber
lura d:ls propoSias será dia 19/0612013. 0.< l4:00h. A• r.uões que 
motivaram os julgamentos cnconrram·se :i disposição dos interessados 
junto a CPL. Rua Capit5o Manoel Malutino. 21, Centro. nesta cidade. 
no horário da 08:00 ás 13:00 horas . 

A~rcstina-PE. 7 de junho de 2013. 
FER..'<ANDO GONÇALVES CABRAL 

Pre!:idente d:l CPL 

c documento pode ~cr vcritíc:tdo no endereço eletrônico http://www.in.gov.brlautentici<bdc.html, 
o código 00032013061100195 

Documento assinado digitalmente confom1e MP n~ 2.200-2 dt: 24/08/2001. que institui a 
lnrrJestrutur.:~ de Chaves Públicas 8r:Jsilcira - ICP-BrJsil. 
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I Marechal Cândido Rondou 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÃNDfDO RONDON- PARANÁ 
A VISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão Presencial n• 046/2013 
Tipo: Menor Preço. 
Regime de Compra: Menor preço. por item 
Objeto: Aquisição de equipamentos de infonnática e mobiliário, para serem 
utilizados pdo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. através de 
recursos do IGD - PBF. 
Abertura: O recebimento c abertura dos envelopes ocorrerão em sessão publica 
às 14:00 horas no dia 24 de junho de 2013, no Paço Municipal Arlindo 
Albcno Lamb. sito à rua Espírito Santo. n• 777. centro. Marechal Cândido 
Rondon - PR. 
Edital: O Edita l estaró disponível aos interessados na Prefeitura Y!unicipal de 
Marechal Cândido Rondon. situada :i Rua Espírito Santo. n' 777. centro. em 
Marechal Cândido Rondon. Estado do Paraná. durante o horário normal de 
expediente. das 08h00min. :is I 2h00min. e das 13h30min. às 17h00min. Fone: 
(45) 3284-8821 ou 3284-8865 ou através do site: www.mcr pr gov br Jink: 
Licitações: Baixar Edita l. Publique-se. Marechal Cândido Rondon-PR. em 07 de 
junho de 2013. (a. a .) Moacir Luiz Froehlich - Prefeito 

I Morretes 

EXTRATOS 
PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N° 061/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N". 018/2013 

RS 120.00- 50950/2013 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
CONTRA TO N•. 027/2013 -ID N° 124 /2013 
EMPRESA: MARCELO JACOB ME ., CNP J /M F sob o n• 
11 .774 . 132/0001-97 
VALOR TOTAL de R$ 15.018,13 (Quinze Mil, Dezoit o Reais e Treze 
Centavos), referente aos Lotes n• 01 e 02. 
CONTRATO N•. 028/2013- JD N° 125/2013 
EMPRESA: LUIZ F E RNANDO GONÇALVES PAPELAR IA 
E IN FORMÁTICA, CNPJ/MF sob o n• 12.047.135/000 1 -
9 1 
VALOR TOTAL R$ 15.520,00 (Quinze Mil, Quinhentos e Vinte 
Reais) , referente aos Lotes n• 03 e 04, 
CONTRATO N•. 029/2013 -ID N" 126/2013 
EMPRESA: K & K PAPELARIA E INFORM ÁTICA 
LTDA .,C NP J/MF sob o n • 6.064 .658/0001 - 43 
VALOR TOTAL RS 96.996,16 (Noventa e Seis Mil, Novecentos e 
Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos), referente ao Lote n• 05. 
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente. em atendimento as 
Secretarias Municipais. 
VIGÊNCIA: Terá validade de no máximo 12 (doze) meses. a partir da 
data de assinatura do contrato. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

R$ 168,00- 51282/2013 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ o' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 026/2013 
PREGÃO, na Fom1a Presencial N' O 12/2013- PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção e outros congêneres 
(diversos), confonne especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 09:00 (nove) Horas do DIA 21 de Junho de 2.0 13. na 
sala de reuniões do Paço Munic ipa l, em Nova Cant11 , Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e infonnações poderiio ser solic itados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação. no horário das 9:00 às li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone! 
Fax: (44) 35271363- 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 

## :-.lova Cantu, Estado do Paraná. 07 de Junho de 2.0 13. 
## AIRTON ANTON IO AGNOUN 

## Prefe ito Municipal 
R$ 144,00- 5122012013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI"TU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO n• 027/2013 -
PREGÃO, na Forma Presencial N" 013/2013- PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos (iluminação publica). conforme 
especifi cações em edi tal. 
ABERTURA: À panir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 21 de Junho de 2.013. 
na sala de reuniões do Paço Municipal , em Nova Cantu. Paraná. 
A Pas ta com inteiro teor do Edital, anexos c informações poderão ser solicitados 

na PREFEITURA MUNICIPAL DE :-.IOVA CANTU- PARANÁ. jun 
de Licitação, no horário das 9:00 às I I :00 Hs c das 14:00 às 17:00 
Fax: (44) 35271363-3527-128 I - pmncantu@ig.com.br 

##Nova Cantu. Estado do Paran6. 07 de Jw1ho de 2.013. 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 

##Prefeito Municipal 

PREFEITURAMU:-IICIPAL DE NOVA CANTL 
ESTADO DO PARANÁ 

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

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- P ROCESSO UCITATÓRIO n' 028/2013 
TOMADA DE PREÇOS n• 002/2013- PMNC 

##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para troca de lâmpadas c outros (ilumi
nação pública), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 15:00 (quinze) Horas do DIA 21 de Junho de 2.013. 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 MUN ICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ,junto a Divisão 
de Licitação. no horário das 9:00 às l i :00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 - pmncanttt@ig.com.br 

##Nova Cantu, Estado do Para nó. 07 de Junho de 2.013 
##AIRTON ANTONIO AGNOL!l\ 

## Prefeito Municipal 
R$ 96,00- 51228/2013 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PREGÃO PRESENCIAL n' 089/13 (menor preço por item) 

Objeto: Registro de preços para aquistção de material gráfico para uso das 
secretarias municipais. 

Realização: dia 27/06/2013 às 09:30 horas. 
11 

;:::P;;-RO;:;-C;:;;E;::;S:-;:Sc;:;O:-:A:-;:D~M1N=: I"ST:;:;RA:;-;-:;T:-;;IV;-;:O=N;;-• 0;:;9;-;:6-;-;/1-:;-3 - - - -----

Edital de Pregão Presencial n• 077113 
Objeto: o Registro de Preços para aquisição de uniformes. dest inados aos setores 
munic ipais. 

O Municipio de Onigueira, atraves do Pregoeiro designado pela Portaria n' 
045113. toma publico paro conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da 
data de realização do Edital em epígrafe, haja vista a necesstdade de estudo sobre 
a possível reformulaçjo de seu objeto. 

Outrossim, informamos que a eventual alteração c a nova data será oportunamente 
divulgada através de publicação no Diário Oficial. nos prazos previstos em Lei. 

Ortigueira- Pr, lO de junho de 201 3. 

~-~~~~"----~~~~-~--~---Nota: Os Editais enconrram-se disponíveis à consulta. gratuitamente. na sede da 
prefeitura. bt!p"//portal ottjgucjra.pr.gov.br/!jcjtacao Maiores informações pelo 
telefone (42) 3277-1388. Onigueira-Pr. !O de junho de 2013. 

MARCIANE DA CRUZ 
Pregoeira Municipal 

I Palmas 

R$ 192,00- 51612/2013 

CONCORRÊNCIA P/ COMPRAS E SERVIÇOS N• 1/2013 
JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmas, 
instituída pelo Decreto n• 2.866/2013 de 18 de j aneiro de 2013, toma público o 
Resultado do Julgamento das Propostas das empresas HABILITADAS E 
CLASSIFICADAS para a Concorrência Pública n• J/20 13, que tem por objeto 
Contratação de Pessoa Jurídica por empreitada por menor preço global e mensal 
para prestaçlio de serviços diàrios e contínuos de limpeza. conservação. 
higienização c jardinagem conforme necessidade dos Departamentos da 
Prefeitum Muntcipal de Palmas - PR. 

Após análise, a CPL dectdiu: 
a) DESCLASSIFICAR a(s) Propos tas(s) da empresa NOVA GERAÇÃO 
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, em razão da Sanção interposta 
pela ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. declarando a mesma 
impedida de licitar. 
A Comissão Permanente de Licitação julgou classificadas provisoriamente as 
propostas apresentadas, por ordem de valores, posteriormente as planilhas que 
são pane integrante das propostas de cada empresa serão analisadas pelo 
Departamento competente para verificação de todos os critérios técnicos e legai:~ 
pertinentes a mesma: 
Valor máximo Previsto RS 4 368 645 00 

C las. Lici tantes CNPJ Prop. (RS) Result. 
1' Nova Cnpj: 1.900.387,20 Desclassificado 

Geração 09.262.813/0 
Adm. De 001 -24 
Serviços 

Ltda 
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PROCESSO LICITATORIO No 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 
ABERTURA: 21/JUNH0/2013 HORÁRIO: 15:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 15:00 
Horas do dia 21 de Junho do ano de 2.0 13, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, tipo menor preço, fixo, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 2 1 de 
junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor 
proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 
para substituição de Lâmpadas, relês, braços de postes e outros serviços referentes a Iluminação 
Pública do Municípo, da seguinte forma: 
LOTE 01: UNI CO 
Prestação de Serviços em Iluminação Pública, para substituição de lâmpadas, reles, braços 
de postes e outros serviços congêneres à Iluminação Pública Municipal na sede do Município 
de Nova Canto, nos Distritos de Geremias Lunardelli e Santo Rei. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 -HABILITAÇÃO 

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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

4.1 - 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 entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) ind icação do preço unitário e total por item cotado; 



c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

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

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

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

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
ENVELOPE N°. 02 Proposta de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O I - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01-
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

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

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 
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5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6- DO JULGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjud icar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

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

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

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

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 



7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado no 
Almoxarifado da Prefeitura do Município de Nova Cantu, Paraná, ou local designado pela licitante 
através da requisição. 

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

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-3.000,00 (Três Mil 
Reais), mensais. 

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

Dotação Secretaria 
0603.15452.0327-1019-44.90.39 Secretaria Municipal de Administração 

0603.15452.0323-33.90.39 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
. b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

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

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

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

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 



11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

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

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

) 



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. 

13.5 - 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. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

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

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

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281/35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 07 de Junho de 2013. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES RESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 



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

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

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ____ _ ___ de 200 . 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS no 002/2013, 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 
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Prefeitura Municipal de Nova ci~t~~o_o_~----~-- ~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00~· ;I, _ç«:-

CNPJ N.o 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 Can\ú 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

) 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 instaurado pelo 

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

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca '.ftC~_:::ij 

Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 028/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013 

Objeto: Contratação de Empresa para serviços congêneres a Iluminação Pública 
Municipal. 

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

Nova Cantu, Paraná, -------'d=-=e=--- -----de 2.013. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTl k~~ ~~ 
, ~ ~ 

ESTADO DO PARANA (rFL. N.c.QJ._ •• _. ~t 
CNPJ 77.845.39410001-03 

~ --A:-------PROCESSO no 028/2013 "- 'Vn « <(;-
~ t\,~-

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Contratação de Em12resa de 12ara 
J2restação de serviços (troca de lâmJ2adas e outros 
reparos e /ou substituições) Iluminação Pública. 
VALOR ESTIMADO -
Reais) mensais. 

PARA: 
DIVISÃO DE 

Visto: 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO 

R$-3.000~00 (Três Mil 

I 

DATA: 0 3 I 06 I 

;.:."' \,.'"~~ f)~ 

(;J:.~_.a "( ~ ,.( ::~ 

CPí-: oJ 3.~•}:3 . 70~ -:· O 

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

r~r .. 


