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

-~-~-
CJI\PJ J\.• 77.845.394/0001-ll3 - Fone (0~4) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 <J~ / 

E-mail: pmncantu@hotmaiLCC•>1 ou ')mncantutdi!!.com.br 

EDITAL DE HOJJOLOGAC40 

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° 018/2014 - Edital 
de Tomada de Preços n" 003/2014, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - (JNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUÇÕES - ME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 15.151.222/0001-82) no Valor de R$-99.250,00 
(Noventa e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta Reais). 

Nova Ca:c.tu, Paraná, 30 de Maio de 2.014. 
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MUNICÍPIO DE OVACAN 
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 

PAREC E R 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° 018/2014, Edital de Tomada de Preços n° 003/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 26 de Maio 

de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Maio de 2.014 . 

.;.4ssessor Jurídico 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151.222/0001-82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu - Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Li citatório n° O 18/2014 
Edital de Tomada de Preços - n° 003/2014 

Apresento para apreciação de v S. S3
S., a proposta de preços referente à Contratação de 

Empresa para Execução de Serviços de Construção de Muros, objeto do Edital de Tomada de 
Preços n° 003/2014, a seguir:' 

ITEM PRODUTO 
.. 

Preço VALOR 
Unitário TOTAL 

n° 01 Contratação de Empresa para execução de 900 . M2 de 110,50\m2 R$-99.450,00 
Muros nos Cemitérios do Distrito Geremias Lunardelli e 
Santo Rei . . . 

TOTAL GERAL- R$-99.450,00 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) 
Mensais. ,, 

A Forma de pagamento é de até o dia 10° (décimo) dia do mês subsequente aos 
serviços prestados .. 

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

. : Atenciosamente, 

~~~D~~-=,..L---
076.217.009-39 

10.340.855-5 I 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151.222/0001-82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu - Paqmá. 

-

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório n° 018/2014 
Edital de Tomada de Preços·:..._ n° 003/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 003/2014, 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 ~a verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

dPar~~<&q 
LEANDRO R:C:lllis .. . 

. 076.217.009-39 
10.340.855-5 

. ' · ', .. 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151.222/0001 -82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu- Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Li citatório n° O 18/2014 
Edital de Tomada de Preços- n° 003/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 003/2014 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e rías condiÇões do edital supra referenciado. 

l .· 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

ll' : 

Atenciosamente, 

6~!1!/~1 
'LEANDRO RODRIGUES 

076.217.009-39 
10.340.855-5 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151.222/0001-82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu - Paraná. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Li citatório n° O 18/2014 
Edital de Tomada de Preços - n° 003/2014 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

, I. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Toamda de Preços n° 003/2014, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou msalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

... ' r . 

·' . 

LEANDRO RODRIGUES 
076.217.009-39 

10.340.855-5 
. .. 

I • 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151.222/0001-82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu - Paraná. 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Licitatório no 018/2014 
Edital de Tomada de Preços - no 003/2014 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Toamda de Preços n° 003/2014, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu,' que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, 
bem como tomou. conhedmento· de todas as especificações concernentes ao objeto da 
licitação, deélarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

' '. ·- . 076.217.009-39 
10.340.855-5 



LEANDRO RODRGUES CONSTRUÇÕES 
CNPJ 15.151 .222/0001-82 

Av. Joubert Agostinho de Oliveira, n° 56 
Nova Cantu - Paraná. 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Ref. Processo Li citatório n° O 18/20 14 
Edital de Tomada de Preços - n° 003/2014 

/ 

Objeto: Contratação de Empresa para execução de Serviços de Construção de muros. 

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

'I, 

'• 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 26 de Maio de 2014. 

~~~ ~ORODRIGlJE 
076.217.009-39 

10.340.855-5 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretaria de Comércio e Serviços 

, Departamento Nacional de Registro do Comércio 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁ 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICAXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:XX 
xxxxxxxxxxxx 

NIRE ANTERIOR 

xxxxxxxxxxxxx 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA · i CERTIFICO.O.REGISTRO EM: 2 4 I 0 5/2 013 .f 
s SOB NÚMERO: 20132805531 j'/}'y)~. 

• Proto.colo: 13/280553~ 7-, DE 24/05/2013 . 4) N 1' • • 

· Er.,ore:sa: 41 \ 0719 35--:! ·, / ·v 
!LE~DPC RO!JR!'Gi.!ES - ÓNS1~\.'0::0ES !(E SE~ASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GEHAL 



23/5/2014 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 hou\€r qualquer di'.€rgência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA 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· CONSTRUCOES ·ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUCOES RODRIGUES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

41.20·4·00 ·Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21·5·00 · Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213·5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

DATA DE ABERTURA 

27/02/2012 

AV JOLBERT AUGUSTINHO DEOLIV8RA 
NÚMERO 

56 SALA COMERCIAL 

CEP 

87.330·000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

NOVACANTU 
UF 

PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/02/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

****"*** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 201 1. 

Emitido no dia 23/05/2014 às 15:02:06 (data e hora de Brasília). 

] Voltar I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 23/05/2014 

http://wNw.receita.fazenda.g ov.br/prepararlmpressao/lmpri mePag i na.asp 1/1 



23/512014 

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 .222/0001-82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 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\0 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 condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita. fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn. fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:04:39 do dia 23/05/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/11/2014. 
Código de controle da certidão: 40A8.FC06.9DDB.9327 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



23/5/2014 httpsJ!w.wl.sifge.caixa.gov.br/EmpresaiCrf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19696376&VARPessoa= 19696376&VARUf=PR&VA, . . 

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 acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garant ia 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: 23/05/ 2014 a 21/06/2014 

Certificação Número: 2014052315071512462624 

Informação obt ida em 23/05/2014, às 15:07:15. 

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

/ 

httpsJ!w.wl.sifge.caixa.gov.br/EmpresaiCrf/Crf!FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=19696376&VARPessoa=19696376&VARUf=PR&VARinsc... 1/1 



231512014 Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Di\1da Ativa Estadual 

Flli1N041 

ft!P: 

• PARA NA 
GGVêltNOOO ESiNJO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11857912-71 

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 inscrewr e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que wnham a ser apurados, certificamos que, wrificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão dewrá ser confirmada -.na Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 20/09/2014- Fornecimento Gratuito 

i 
PARANÁ 
~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N" 11857912·71 

Emitida Eletronicamente via Internet 
23/05/201 4-1 5:07:43 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https:/IVMW.arinternet.pr .gov.br/outros/_ d _ negativa2.asp?eUser=&eCPF= &eCN P J= 15.151.22210001-82&eCadi cms=&eN umlmag e=3>ae62&eFinalidade= L... 1/1 



Página 1 

PODER JUD I CIÁRIO 
JUST I ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAI S) 
CNPJ: 15.151.222/0001-82 
Certidão n°: 48308355/2014 
Expedição : 23/05/2014, às 15:11:56 
Validade: 18/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.151 . 222/0001-82 , NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consol idaç ão das Leis do 
Trabalho, acrescentado pe l a Lei n° 12.440, de 7 de j u l ho de 2011, e 
na Reso lução Administrativa n° 1470/2011 d o Tr ibunal Supe r ior d o 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de r esponsabi l idade do s 
Tribunais do Trabalho e estão atualizad os a té 2 (d ois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Ce rtidão atesta a e mpr e sa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiai s . 
A aceitação desta certidão condiciona- se à v e r i f icação de s u a 
autenticidade no portal do Tribunal Super ior d o Trabalho n a 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. / 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Deve dores Trabalhis t a s c onst a m os dados 
necessários à identificação das pessoa s natu ra is e jurí dicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho q ua n t o às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória t ransi t a da em jul gado ou em 
acordos judic i ais t rabalhistas, inclus i ve no conce rnente aos 
récolhimentos previdenciários, a ho n orári o s, a 
emolumentos ou a recolhime ntos de t e rminados em l e i; ou 
de execução de acordos firmados perante o Min i sté ri o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação· Prévia. 

Dúvidas e s ugestões : cndt@ tst . jus . b r 

custas, a 
decor rentes 
Público do 



231512014 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Pedido CND Via Internet 

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 125582014-88888222 
Nome: LEANDRO RODRIGUES - CONSTRUCOES - ME 
CNPJ: 15.151.222/0001 -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 contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto 
para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil , extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à 
finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
< http:/ !WVIIIN. receita. fazenda. gov. br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 21/04/2014. 
Válida até 18/10/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

http://w.w.G.dataprev.gov.br/CWSICONTEXTO/PCND11PCND1.HTML 

/ 

1/2 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

1963-2013 -=PAR ANÁ ==-
Eu fJaça :fwde :iJ~ta :JWWtia CNPJ • 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 106/2014 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Leandro 
Rodrigues - Construções - ME, inscrito no CNPJ sob no 
15.151 .222/0001-82, situado na Rua Jolbert Augustinho de Oliveira, 
desta cidade de Nova Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. 
Não havendo dividas até esta data de quaisquer impostos ou taxas . . . 
mun1c1pa1s. 

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

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

Nova Cantu-Pr, 23 de Maio de 2014. 

REG~~SSANTOS 
Responsável p=~l~~~! Tributação 

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

www.nal/acantu.pr.gal/.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITACAO PROCESSO LlCITAT RIO n' 01812014 
TOMADA DE PRE os 

N' 00312014 PMNC 

O~~TO: Contrata_ção de ~mpresa para Construção de Muros no Cemitério do 
DlStnto de Santo Re1 e Gerem11S L·unardelli, conforme especificações em edital. 

AB~RTURA: À parti~ das 14:00 (quatorze) Horas do dia 26 de Maio de 2 .014, na sala de 
reumões do Paco Mumcioal, em Nova Cantu. Paraná. 

. . A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
soh~1tados na. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
DIVISao de LICitação. no horário das 8:30 às 11 :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: 44 35271363 3527- 1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 07 de Maio de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municioal 

PUBLIC/~JO EM tJ'l I{)$' 1 oUJ/y 

JORNAL..tj,a"u.O Ol w POAA Y1d.. 
EDIÇÃC'.:. _1_ dl!ô:>t- )[} - &>f;.. 

RESPOi~SJ~Vt:L - J4 

PUBLIC nn fi\, IJ 1 I v r JcitO:f_ 
JORNA~ J./uÚ~ ntJt k t?0 }1 . 
EDIÇÃO N.v _ __:= f?. ~-
R ESPONSÁ Vt:L - ·-=-Y.._.,Sj..._-----



Diário Oficial Certificado Digitalmente 
O Otpartam.nto de lmprens.a Ofidal do &tado do Pan.N. da garanti• 

do •utenbddade de.sta ClooJmento, dt:lde que vlsuaittado tlr1vü do •lte: DoooÜf1CJALParanã 
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I MAUÁ DA SERRA DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

228992714 

PREFEITURA MUNICIPAL DE J 
Documento emitido em 23/05/201414:41:28. E 3" ADITIVO PREGÃO 06-2013 

Diário Oficial C 
AVISO DE LICITA N° 9202 I 09/0 

Para verificar a autenUcida 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇ< =~Localiza . mpren 

O município de Mauá da Serra torna público que fará realizar, às 09 horas do 
dia 23 de maio do ano de 2014, na Av. Ponta Grossa n' 480 em Mauá da 
Sema , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa 
para Execução de Obras de Readequação de 4.593,93m' de Calçadas em 
"PAVER" em Diversas Ruas do Município, sob regime de empreitada por 

rcço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Quantidade e unidade Prazo de 
Local do objeto Objeto de medida execução 

(dias) 
Diversas ruas da Urbanização Arca de Intervenção 120 
sede do município. 4.593,49 m' 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderó. ser examinada no endereço acima indicado a partir 
do dia 09 de Maio de 2014, no horário comercial. No caso de empresa com 
sede fora do Município de Mauá da Serra, a Pasta Técnica poderá ser enviada 
através do correio ou e-mail, mediante solicitação. Informações adicionais, 
dúvidas c pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de 
Licitação no endereço acima mencionado- Telefone (43-3464 1265), fax 43-
3464 1265 - "e-maif' licitacocs@mauadaserra.pr.gov.br 

Mauá da Serra, 07 de Maio de 2014. 

Comissão Permanente de Licitação 

R$192,00 - 42258/2014 

I MIRADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 
Estado do Paraná 

CNPJ : 75.475.442/0001 -93 

AVIS O DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 0141 2014 

A Prefeitura Municipal de Mirador, Estado do Paraná, toma público que 
às 09:00 horas do dia 27 de maio de 2 014, em sua sede a Av. Gualra N' 
153 na Sala de Reuniões do Paço Municipal, estará realizando 
TOMADA .DE PREÇOS, objetivando a Seleção de propostas das 
interessadas ao objeto de Execução de Obra Civil de Construção de 
Quadra Esportiva Escolar Coberta com Vestiário, a ser executada 
na cidade de Mirador, de acordo com o convênio firmado entre o 
Munlcfpio de Mirador e o Governo Federal por intermédio do Ministério 
da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE , conforme Termo de Compromisso n• PAC 
208560/2014. O presente certame será regido pela Lei Federal n• 8.666 
de 21 de J unho de 1993 ã s uas alterações posteriores e nas condições 
fixadas neste Edital e Anexos, sendo a presente licitação do tipo 
MENOR PREÇO- EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Valor Global: 
R$ 509.875,18 (quinhentos e nove mil e oitocentos e setenta e cinco 
reais e dezoito centavos). O Edital e s eus e lementos poderAo ser 
retirados na Secretaria Municipal de AdministraçAo - setor de licitações 
e contra tos junto ao Paço Municipal, em horário de expediente, 
mediante custeio da reprodução do mesmo, inclusive de sua pasta 
técnica (projetos básico e executivo). 

Mirador-Pr, 08 de maio d e 2014. 

Reinaldo Pinheiro da Silva 
Prefeito Municipal 

R$ 216,00- 41972/2014 

I MOREIRA SALES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL024/2014 

Objeto: Seleção de Propostas visando registro de Preços de materiais de 
consumo , no caso matérias para construção, materiais elétricos, hidráulicos e/ou 
sanitários, ferramentas, materiais de proteção e segurança. 
Regime de Execl!ção: Empreitada por preço Unitário. 
Data Abertura:22 de Maio de 2014, as 09h00min. 
Informações Complementares e Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8 100-
pmms@visaonet.com.br. 

Luiz Antonio Volpato- Prefeito Municipal 
R$ 72,00 - 42013/2014 

ada, referente o Aditivo de valor correspondente 

N• 69/2013, em nome da Empresa VIAÇÃO 

4.445/0001-14. referente ao Pregão Presencial 

N" 06/2013, que tem como objeto a prestação de serviços de transponc escolar, 

de acordo com o termo de referência do mesmo, tendo em vista a necessidade de 

se ampliar as rotas dos ônibus, no valor de RS 210.492,85 (duzentos c dez mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais c oitenta e cinco centavos), HOMOLOGO 

o referido aditamento, ficando a Empresa supracitada, convocada para assinatura 

do Termo de Aditivo, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 

as penalidades da lei. 

Morretes, 07 de Maio de 2014. 

HELDER TEÓFll.O DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO DE 3• ADITIVO PREGÃO 11-2013 

Tendo em yista a conclusão chegada, referente o Aditivo de valor correspondente 

a 25% junto ao CONTRATO N• 83/2013, em nome da Empresa VIAÇÃO 

PILAR LTDA, CNPJ n.• 80.574.445/0001-14, referente ao Pregão Presenci2l 

N" 11/2013, que tem como objeto a prestação de serviços de transporte escolar, de 

acordo com o tenno de referência do mesmo, tendo em vista a necessidade de se 

ampliar as rotas dos ônibus, no valor de R$ 71.398,50 (setenta e um mil trezentos e 

noventa e oito reais e cinquenta centavos), HOMOLOGO o referido aditamento, 

ficando a Empresa supracitada, convocada para assinatura do Termo de Aditivo, 

n?s termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Morretcs, 07 de Maio de 2014. 

HELDER TEÓFll.O DOS SANTOS 

PREFEITO MUNJClPAL 

R$ 192.00 - 42237/2014 

I NOVA CANTU 

-
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANA 
C:-IPJ n' 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia. 85 - CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n' 018n014 
TOMADA DE PRECOS 

N' 003/2014 - PMNC 

OBJETO: Contr atação de Empresa p ara Construção de Muros no 
Ctmithio do Distrito de Santo Rei e Geremias Lunardelli, conforme 
especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do dia 26 de Maio de 2.014, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horó.rio das 8:30 às li :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 

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

Nova Cantu. Estado do Paraná, 07 de Maio de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

-- Prefeito Municipal ~ 

~ 

R$ 192,00 - 41811/2014 
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-
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

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

E-mail : pmncanb,fi)hotmail.com ou prrncantu@iq.com .br •• 
/ 

PROCESSO LICITATORIO N° 018/2014 ---- y 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 
ABERTURA: 26/MAI0/2014 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a partir das 
14:00 Horas do dia 2ó de Maio do ano de 2.014, 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, GLOBAL, fixo, de acordo com o que determina a 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, 
para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Construção de Muros, da seguinte forma: 
LOTE 01: ÚNICO 
OBJETO: Construção de 900 M2 de Muro nos Cemitérios dos Distritos de Geremias 
Lunar delli e Santo Rei. 
LOCAL: Distritos de Geremias Lunardelli e Santo Rei. 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 500,00 M2

• 

Obs. Valor Global (Construção completa). 

Obs: O Proj eto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

Município, os demais interessados, do ramo peninente 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 HABILITAÇÃO, deverá comer 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 q!!e 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 li); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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 emp?:"esa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

h) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Licitante; 

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 Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

4- DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário comínuo, 

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: 
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a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total poc 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 Cantu 
ABERTURA: HO~lUO: 
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 01 - 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 01 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. 01, 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. 
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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. 
5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimemos 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 aurante 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, 

GLOBAL, 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 corno 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 ap!'esente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconveniemes, 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 adjudicar 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 criteriosameme todos os documentos do edital, que os coiP..parou 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 urna 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
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7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado 'RO ~ 
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, após apresentação da fatura/NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município. 

9 - DOVALOR 
9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em aré R$-100.000,00 (Cem Mil 

Reais). 

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

Dota cão 
0702.10301.0428-2028-33.90.39.05 
0702.10301 .0428-2029-33.90.39.05 

10- DAS PENALIDADES 

Secretaria 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 

I 

I 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções iegais, 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. 
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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 for!Ilular 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 regi.111e 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 corno aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos parricipantes. 

13.4 ~ Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 
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==~~~~~~~~~~~====~~~ 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 21/06/93 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 iicitação. 

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 s:gunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANA, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - prnncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 07 de Maio de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇOE~ PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

FIT~ -> 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO No 018/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 

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 ..:egal da 
empresa outorga~ 

se ao acima credenciado (a), den.tl"e outros poderes~ o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em de de200 . - - -- ------------
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(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 018/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/20H 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014, 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 preseme. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO lU) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 018/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 instaurado pelo 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



Prefeitura u icipal 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR- CEP: 87330-(lO() 

lr/!ODEl O ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITUR4. MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE UCKTACP.O 
PROCESSO LI CITATÓRIO No 018/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 003/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direi1o, na 

Município de N·ova Cantu, que a empresa proponente, não ernp:·eg2 menores 18 anos e:n1 trabalho 

. . • 1 l 1 " noturno, pengoso oc :tnsa1uo:e e e:rn qua quer traoalno, rnenores 

condição de aprendiz, a partir de 14( quatorze) auos" el:o. obse::vii.rcc::a E~ Lei Federal 9854/99. 

acrescentou o inciso ao artigo 27 da Lei Federc_l 86ó6/93. 

Por ser expressão da ·ve!"dade, finua::nos 2. preser.:.Le. 

Carimbo e Assinatura 

Do representante !egal 
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CNPJ N.0 7~.845.394/0001 -03- Fone.(044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~\..1"( ' 

E-ma1l: pmncamu(a)hotma1l.com ou pmncantu@iq.com.or c.Y y 
(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 018/2014 
EDITAL DE TOM.-ADA DE PREÇOS n° 003/2014 

DECL;...R.<\ÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 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, Íirrnamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



Prefeitura M~nicipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 03 

CNPJ N.0 77.845.394/000' -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ • 

E-mail: pmncantu,âlnotmail.com ou pmncantu@tq.com.br ~ 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 018/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2014 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Muro nos Cemitérios dos Distritos 
de Geremias Lunardelli e Santo Rei. 

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

Nova Cantu, Paraná, ___ _ ........::d::..:e~------ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREF_EITURA MUNii7IPAL DE lVOJlA CANTU 
3 STA DO JJO P.4RANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
.-----------------~-~~~ -------------------~ 

PROCESSO n° 018/2014 i' 
I 

COMPRAS E/OlJ §ERVIC~J§ 
~~~~-~=··~~ 

de lVIuro nos Cemüérios de Geren~ías Lun2rd.eili e I 
Santo "f~\.· e·; l900· ·i, il·J.\ !.· 

-- ... .._. - VA. ' __ Vl-- V<t 

P'Al{..l\: 

DZP ft_RTAMEN~··c !? P ..:E. V! SÃ ú I I 
I I 


