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Prefeitura Municipal de Nova Cantu ~-16,~"1/L~"i~." 
cq'1tu ·'I' 

Hua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu- PR.. - CEP: 87330-000 . 

CJ\I>J N." 77.84 5.3~-f/(100 1 -03- Fon~ (1)-44} 3527- IZSl - l'onc Fax (11-U) 3527-1363 

E- rnail : pmncantu(@hotmail.com ou gmncantu@ig.com.br 

O Prefe ito Municipal de Nova Cantu. Est:1do do Paranú. no uso das atribuiçôcs que lhe são 
conf'c ridas por Le i e, tendo em v ista o Processo Licitatório n" 026/2015 - Edital de Tomad:1 de Prcç()s n" 
004/201 5, para Cont ratação ele Empresa para aluguel de Caminhões. confurme espccificHçào no Edital. 

T orna-se pública a Homologação do proces);O Iicitatório em epígrafe il Empresa: 

LOTE N" 01 
ÍTE\1 

OI 

OI 

QTDI)C ESPECIFICAÇ.\0 VEi'\Cl\DOR 

70 Aluguel de Caminhão panl transpor·te 

ui;ÍJ"i:ts de casc.tlho, tctTa c OIJtl·os O . A VIEIRA 

CNPJ-09.676.731/0001 -26 
30 Aluguel de Caminhão para transpodc PAGANI ERA YMUNDO 

diát·i:lS de cascalho, te na e outr·os LTDA- lVI E 

CNPJ n" 18.061.665/0001-70 

I VALOR 

: TOTAL 

R$-52.500,00 

R$-22.500,00 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Abril de 2.015 . 
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MUNICIPIO DE 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

CAN 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3 527-1280 Fax (044) 3527- 1363 

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

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei 11° 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 no 026/2015, Edital de Tomada de Preços n° 004/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 15 de Abril 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.l 

Nova Cantu, Paranú, 17 de Abri1 de 2 .015. 

L_ '- \..~'-"- .... , 
Dr. DIVONSIR GR(lFF 

l OAB-PR 11° 4.058 

Assessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova ~~n~--~~--~~/-:_
1 

Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330~000 ;"'o1,.. q-'<-
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-136~ 

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

RIT PROCESSO LICITATÓRIO W 026120 15 
EDITAL DE TO:viADA DE PRiõÇOS n•' 00-1120 15 

A ComissJo Municipal ele Licitações. após anã lts~.: ,·.:rílic~>-Jo Lia um:um.:nt,,çJn" proposta arr~scnwJa. torna pubiiL':> u .-l•!iudicaçtio . 
do processo licitatório em epigral"c ú r:mpr.:s:1, cont<mnc sl'guc: 
I OTE '\"O I - ". 

ÍTE~l Q"ll)l)E ESPECIFICAÇ\0 VENCIWOR VAL OR 

Oi 70 ui;\ri:~ s Alugue l de Caminhéio 0 . ;\VIEIRA TOTAL 

para tr.lllSJ10rlC d~ 0 11'.1-09 .676.73 11000 I -26 R$-52 .500.00 

cascalho, tcrm e outros 

OI 30 <J íarins Aluguel de Caminhão Pi\GAN I C Rt\ YMU>-JDO LTDi\- ME R.~-22 500.00 

paro transporte de CN 1'.1 n·· I 8.06 1.665/000 1-70 

cascalho. t~rm e outros 

Comunica outrossim. que a comissJo de licitaçGo darú vistas ao respectivo processo lícitatório. '1 quem se sintn prcjudicad•t. 

1\ovu Contu.l'aruna. 15 de Abril de 2.0 15 

Comiss(io de L1cit:Jçõcs: 

I 

I 

I 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~t~---~~-
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 °11a CanW • 

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

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

ATA DE ABERTURA DE LIC:TAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 026/2015 

TOMADA DE PRI~ÇOS nu 004/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 15 de Abri l de 2015, na Sala de Reuniões da Prefe itura 
Munic ipal de Nova Cantu, reuniu -se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria 11° 001/2015, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objet iva a Contratação de Empresa para aluguel de 
100 diárias de caminhão, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento c recebimento elos envelopes, que teve como 
participante as empresas: 

O. A VIEIRA 
CNPJ-09.676. 731/0001-26 

EMPR EcVA I CNP J 

P!\GANI C R!\ YMUNDO LTDA- ME 
CNP.J no 18.06 1.665/0001 -70 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O I c 02. Iniciou-se então a abertura elos envelopes contendo a 
docun1cntação de qualificação das participantes, c, contatou-se que as Empres3s apresentaram a 
documentação exigida em Edital c foram quali!icadas/habilitadas a participar do rctcrido certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços das 
empresas qua lificadas, sendo os preços ela seguinte forma: 

E1J1PRESA: LOTES E/OU ITENS: 
O. A VIEIRA I 00 Diárias - R$-750,00 no valor de R$-
CNPJ-09.676.731/000 1-26 75.000,00 (Setenta c Cinco Mil Reais); 
PAGANI E RAYMUN DO LTDA - ME }{) Diárias - RS-750,00 no valor de RS-
CNPJ n° 18 .06 1.665/0001-70 22 .500,00 (Setenta c Cinco :Vlil Rc<~is)~ 

As duas empresas participantes aprcscntmam va lores iguais na diária RS-750,00. sendo q.tc 
a empresa Pagani e Raymundo apresentou a proposta ele 30 diárias. As duas empresas propuseram 
o acordo de que: a Empresa Pagani e Raymundo fornecesse 30 diárias e a Empresa O.A. Vieira 
fornecesse as 70 diárias rest~mtcs. A Comissão concordou com a decisão das duas empresas, não 
causando preju ízo no processo. 

Pelo fato de apresentarem a melhor proposta c o menor preço. recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

LOTE (JNICO, ITEM ÚNICO no Valor de R$-52.500,00 (Cinq ucnta c Dois Mil c Quinhentos 
Reais): - O. A VIEIRA, Inscrito no CNP.J sob o 11° 09.676.731/0001-26, c~ 
LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor de RS-22.500,00 (Vinte c Dois Mil c Quinhentos 
Reais) : - PAGANI E RA YMUNDO LTDA - ME, Inscrito no CNPJ sob o n'' 
18.061.665/000 l-70. 



(
:;-~ . , 

/ 

~ 

~ 

";;) 
. .._, 

~ - '1. i ·-- . 

Prefeitura Municipal de Nova Cªn,Ui __ -~-·/ 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 °~-:;-.~.- <">~:./ 

CNPJ N.0 77.845.39410001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-mail : pmncantu@hotmaif.com ou pmncantu@ig.com.br 

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

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se :1 reunião c lavrou-se a presente ata que <1pós !idn e 
aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Canttt, Paranú, 15 c c Abril de 2.0 15. 

Comissão de Licitações: 

~l,~ 



CNPJ n° 18.061.665/0001-70 
Avenida Cantu, s/n°- Terreo - Centro - CEP. 87.330-000 

NOVA CANTU - PARANÁ. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão de Liitações - Município de Nova Cantu - Pr. 

Referente: Tomada de Preços n° 004/2015 

RAZÃO SOCIAL: PAGANI ERA YMUNDO L TOA - ME 

CNPJ: 18.061.665/0001 -70 

CIDADE: NOVA CANTU- ENDEREÇO: AV. CANTU, S/N° - FONE: 044-3527-

1165 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 30 (Trinta) dias após a prestação dos serviços e 

apresentação da Nota Fiscal (Conforme Edital) . 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias (conforme ítem 35 do Edital de 

Pregão). 

PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Edital 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços 

relativa a ALUGUEL DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS DE CAMINHÕES, PARA 

TRANSPORTE DE TERRA, CASCALHO E OUTROS. 

OBS: DISPOMOS DE 30 DIÁRIAS. 

Item IJUnid JIQtdeJJoescrição llvalor Unit J Valor Total 

1. LIJ DIÁRIAS DE CAMINHÃO PARA IR$-750,00 I R$-22.500,00 
TRANSPORTE DE TERRA, 
CASCALHO E OUTROS. 

O valor total da Proposta, para 30 diárias é de: R$-22.500,00 (Vinte e Dois Mil e 

Quinhentos Reais) . 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.015 . ., 

·-JoNAS PAULO RA YMUND 
RG no 9.555.562-4 SSP/e 

CPF n° 064.388.639-71 



O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.731/0001-26 

Campina da Lagoa. Estado do Paraná, 15 de Abril de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 02612015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00412015 

Apresento para apreciação de Vs. S"s., a proposta de preços referente à Contratação de Empresa 
para aluguel de Caminhões. para 100 diárias, objeto do Edital de Tomada de Preços n° 00412015, conforme 
segue: 

ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM VALOR 
Contratação de Empresa para aluguel de Caminhões, para 100 diárias, para RS-750,00 
transportes de terra, cascalho e outros, dentro da área territorial do Município. 

TOTAL RS-75.000,00 

TOTAL GERAL - RS-75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais). 

A Forma de pagamento é conforme consta no edital, mediante medição. 

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

Atenciosamente, 

I / 
;,(;1 l I c .__ ::.4 (; 

OZÉIA ANTUNES VIEIRA 



OZEIA ANTUNES VIEIRA 

BRASILEIRO 

SEXO 

M~ FO 
FILHO DE (pai) 

NI VALDO ANTUNES VI EIRA 

~M {aatl co na~c.lmonto) 

21- 10- 1 957 1.964.846 

EMANCIPADO POR (fonna do emanclpoç.lo- soment~ no caso de menor) 

DOMICILIADO NA · (t.OGAAOOORO- Na. av, 

Casado(a) 

CONCEIÇÃO 

CPF (nlimoto) 

407.605.459-87 

RUA ANTONI"O CHIQUETO 
~~~Nrõ----------------~S~A~IR~RO~I~DjsiSTTr~mT~O--------------------~--------~~ca,----------t~~~lliic~~---:1 . 
~C~A~S~A~------------~C_E_N_T_R_o __________________________ J-________ -L----~----~' 

I DA LAGOA 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de' exercer ativi9ade empresária, que não possui OL'tro registro.áe 
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: I · · · 

ATO DO EVENTO 

ALTERAÇAO 
DO EVENTO 

. ~ NOMEEMPRESARIAL 

O. A·. VI EI RA - ME 
ate.) 

RUA ANTONIO CHI QUETO 

TERREO 

4221- 9/03 
4213-8/0Ó 
3811-4/00 
4120- 4/00 

CONST RUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS · 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCI OS 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEMENTO, MUNICIPAL 

DE ENGENHARIA. 

···-···-·- - . -~- .. -~·- ..... - ···-· 

\ 
. ., 
~-· 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTI~ICO O REGISTRO EM; O 7/06/2 O 1 O 
SOBNUMER0:20106048643 
Protocolo: 10/604864-3, DE 01 /06/2010 r,.j,_ v;/ 

• .• :;am~>re:sa, ~ 1 1 063-i ~aG 11 

LUIZ CARLOS SÁLV/\RO 
SECRETARIO GERAL 

- . •. ~ ......... _ _... __ ___tl~---··· ~---



Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

09676731/0001-26 

O A VIEIRA 

RUA ANTONIO CHIQUETO 608 SEDE I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA I PR I 87345-
000 

A Caixa Econômica Federal , no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8 .036, 
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra
se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

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

I FGTS. 

I Validade: 02/04/2015 a 01/05/2015 

1 
Certificação Número: 2015040207093908749460 

Informação obtida em 13/04/2015, às 10:47:40. 

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



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

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

:~ orne: O. A. VIEIRA & CIA L TOA -ME 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 

:tassalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
:.J sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
::.cndências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
=,cc!eral do Brasil {RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
=z.zenda Nacional (PGFN). 

=s:a certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
a sivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

1eas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

- ãceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
ros ereços <http:/lwww. receita.fazenda. gov. br> ou < http://www. pgfn.fazenda. gov. br>. 

="tidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
~-:ida às 17:29:44 do dia 06!03!2015 <hora e data de Brasília>. 

-da até 02/09/2015. 
-~:go de controle da certidão: 6299.0890.DOBE.OA2F 
.2.quer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORM~ÇAO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TOA 1 ME 

QUE DESCENDE DA O. A. VIEJRA - ME 
· · CNPJ N. 09.676.731/0001 ~26 

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casa~o~ sob o regime de .comunhão 
parc1al de bens,_ empresário, residente e domiciliado n

1
a Rua Antonio Chiqueto, 608, 

centro, nesta cidade e Comarca de Campina da : Lagoa - PR, CEP 87.345-000, 
portador da Cédula de Identidade RG n. 1.964.846, SSP.l/PR e devidamente inscrito no 
CPF/MF sob o n. 407:605.459-87; titular da Empres$ri sob O. A. VIEIRA- ME, com 
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, cent ~· nesta cidade e Comarca de 
Campina da·Lagoa- PR, CEP 87.345-000, inscrita na unta Comercial do. Estado do 
Paraná, sob· o Nl RE · n. 41106349868 em sessão d . 03/07/2008 e devid~:ii-nente 
inscrita no C~PJ n. 09.676.731/0001-26, fazendo uso d que permite o §3°, acn~rt!go 
96b, da Le1 n°10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da · Lei 
Complementar no 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIA 
em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma v~z que admitiu o sócio GIL~ANE 
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário.\ residente e domiciliê:ttlt)· _na 
Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Comarcf de Campina da Lagoa·- PR, 

· CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade R.G r· 9.056.201-0 e devidamente 
· inscrito no CPF sob o n. 049.655.939-79, passando a constituir o tipo ;jtincli'co 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se reghá, doravante, pelo pr,~~~nte 
CONTRATO SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente\todos os sócios: · , ,. , · 

Cláusula 13
: A sociedade girará sob o nome empresarit O. A. VIEIRA & CIA LTDA

ME e terá sede e domicrlio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro , nesta cidade e 
CO'""arca de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, adendo estabelecer filiais ou 
sucursais em qualquer ponto do território nacio'nal, opedecendo as disposições legais 
vigentes. 

Cláusula 23
: O capital social será constituído utiHzando-se do acervo do capital social 

da empresária supracitada, pertencente ao titular OZE11 ANTUNES VIEIRA é de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 quotas pe ~alar nomi~al_ de _R$1 ,00. (Um 
real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, soc1o Ingressante, 
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste ato em boa corrente moeda 
nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte. mil reais), ficando o capital social da empresa 
ora cónstituldo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mi11 

reais), divididos em 40.000 
·(quarenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um eal) cada uma e ficam assim 
distribufdo entre os sócios: · 1 

. t 

NOME 
OZEIA ANTUNES VIEIRA 
GILVANE EV.ERTON FERREIRA 

. TOTAL 

QUOTAS 
20.000 
20.000 
40.000 

.Cláusula 33 : A sociedade tem por objetivo social ,Prin ipal a exploração d~ ramo 
p'rincipal de: 42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferro ias e ramos secundános de: · 

- 42.21-9-03 • Manutenção de redes. de distribuição de epergia elétrica; 42.1 3-8-0? -
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11-4-~0 - Coleta de res [duos ~~?
perigosos; 41.20-4-00- Construção de ediflcios, 49.29-~ -01 -Transporte rodov1ano 

fl_o , /7 ~ /.J;L ,1 
~ ~G ~~· : 

.. 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORM~ÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L T~- ME 

· . QUE DESCENDE DA O. A. \/.!EIRA • ME 
. . CNPJ N .. 09.676.731/000

1
1-26 

coletrvo de ~assage1ros , sob regime de fretamento, municipal e 7112-0/00 • Serviços 
de engenhana. 

Cláusula 4": A sociedade iniciou .suas atividadês .i\m 3010112003 e seu prazo de 
duração é indeterminado. 
. I 

Cláusula53 : .As quotas são indivisrveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiro~ sem o consentimento do outro sócio, a que·rn. ·fica assegurado, em igualdade 
de condtções e preço direto de preferência para a s;ua aquisição se postas a venda. 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçãb l ontra tua! pertinente. · ·· •. _: 

Cláusula 63
: A responsabilidade de cada sócio é ~estrita ao valor de suas ql)otas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralizaf1o do capital social. , ::" 

Cláusula73
: A administração da sociedade caberá O~EIA ANTUNES VtEIRA.cum;os 

poc.;~res e atribuições de Administrador, autorizad9 1o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse s0oia!:·ou 
assumir obrigações sej a em favor de qualquer dos \ quotistas ou de terceiro.~ ; .bem 
comq onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sTm autorização do outro só~o.· 

. . I \ 
§ 1° • Faculta-se ao administrador, n·os limites. de seus poderes, constituir 
procuradores em nome da sociedade, devendo ser. :especificado no instrumento de 
mandato, os atos e operações que poderão praticar ~ ~ duração do mandato, que no 
caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indete~minado .· 

· § 2° • Poderão ser designados.administradores não sélci?s. na forma prevista no 
art.0 1.061 da lei 10.406/2002. I 

ctâ~sula sa: Ao término de cada exerc!clo sodial, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua 1 aCiministração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial\ e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de surs\ quotas, os lucros ou perdas 
apurados. I 

. I 

Cláusula s•: A sociedade fica desobriga da realização de reunião anual de sócios 
para prestação de contas e demais deliberações cjoml base. no artigo 70 da Lei 
complementar n°. 123 de 14/12/2006. · 

13 As deliberações sócias serão tomadas com base no artigo 70 da Lei complementar 
n°. 123/14/12/2006. ·l . . 
2a MS Reuniões dos sócios quando ne~ess~ri~s· se~r? convo~adas pelos soc1os e 
ocedecera a quorum estabelecido no códtgo CIVIl bras11r1ro da Lei 1 0.40612?0~ .. 
3a A empresa fica dispensada da publicação de qu9!qÓer outro ato soc1etano com 
exceção da alteração contratual com base no artigo ~1 ~a Lei complementar no. 
123/12/2006. I \. 

·~vt- /-)~ ~~ [/~v~-' 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TDA w ME 

QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA w ME 
CNPJ N. 09.676.731/0001w26 

Cláusula 10a: A sociedade poderá a qualquer f
1
ernpo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração contratual assina~a por todos os sócios. 

Cláusula 11.11
: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de "pró-labore", observadas as disposições :regulamentares pertinentes. 
' 

Cláusula 12a: Falecendo ou interditado qualquer. sócio, a sociedade continuará suas 
ati\':.iades com os herdeiros, sucessores e o' incapaz. Não sendo possf~'e l ou 
inexistindo 'interesse destes ou do sóCio remane$cente, o valor de seus havere·s será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à ~d8!a:da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. - .. 

. r ~ 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em. que a 
sociedade se resolva em relação a seu único sócio, , -., .. 

Cláusula 13a: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial , ou em vkl:Jj~ de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os.efeitos dela, a pena que vede_ ~inda 
que temporariamente, o acesso a cargos públibos; ou por crime falimér.ta~. Jde 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
conLra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a proprieda8e. 

Cláusula 143
: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, para o 

exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente 
instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente 
por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos 

Campina da Lagoa- PR, 20 de maio de 2010 

. . ·. 7·----····· 
· ~ //-rv----- '--0 "--c - ' 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 

. I ')\\ ) . ~t: ~t' . . i,.. ~ ~ . .l , '~.' ~Jtt//.V>.J LI/' ! 1") -. _t !/(_;_·, / trf' 

GILVANE EVERTON FERREIRA 

~.~, t::~.:;:·;...:...:.=: ::::.: ... ___ --_ ·: ·· . ...:.-:--· _.::- .- ·; 1 ... '.' ... : __ ·-- . 

rii~~ c'~M-T~c<&0oMREE~TJ~~J'i'M~ ~'lf/~~k 2 o 1 o 
r~;~Í'óf'' ~ SOB NUMERO: 41206789045 , ,, 
~~~~ Protocolo; 10/604865-1, DE 01/06/2010 J (:]v'/ 

~V~\' ' .. -
~fl!tji A. VIEIAA ' CIA LTOA ME: LUIZ CARéOS SÁLVARO 

~~~ SECRETARIO GERAL 

·~~~!1f" :--··:-'--;•';-'•···: .. ·. -:·. :· · ..... .... --· . - ... ····· .·· ., . --. . .. 
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O. A. VIEIRA & CIA L TPA - ME 

CNPJ N. 09.676.731 /0001-26 . . · · I I 

QUINTA ALTERAÇÃO DE CON1RATO SOCI-AL E .· . . 
. . CONSOLIDAÇÃO CONT ATUAL . . . 

OZEIA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maidr, casado sob o regime de comunhão 
p~rcial de bens, empresário, re.sidente e domiciliado na R~ Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta 
c1dad.e e Comarca de Camp1na da Lagoa - PR, CE9 7.345-000, portador da Cédula de 
Identidade RG n. 1.964.846, S.SP/PR e devidamente inscr1t0 no CPF/MF sob o n. 407.605.459-87 
~ JO~IAS FERR~IRA . VIEIRA, .. bra·sileiro, ·maior, emprer~rio, solteiro, residente e domiciliado 
JUnto a Rua Antomo Ch1queto, 608, centro, nesta cidade r~omarca de Campina da Lagoa - PR; 
CEP 87.345-000, portador da Cédula de Identidade RG . 9.323. 592-4 SSP/PR e devidamente 
inscrito no CPF sob o n . 065.042.049-77; sócios da O. A. !EIRA & CIA LTDA - ME e terá sede 
e domicilio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta ci:c!ade e Comarca de Campina da Lagoa 
- PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.67p.731 tqoo 1-26, devidamente registrada 
na M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO P~FfANA sob 9 n. 41106349868 em 
03/07/2008, com registro de constituição de SOCI EDADi EMPRESARIA LIMITADA sob n. 
41206789045 em 07/06/2010, com alterações sob n. ~ 109327209 em 23/09/2010; sob n . 
. 201237028.10 em 15/05/2012; sob n. 2012608112 3 em OTf 2/201 2 e sob n. 20134951140 em 21 
de· agosto de 2013, resolvem alterar :o contrato social e p1terações havidas e o fazem por este 
instrumento· na melho'r forma de direito e sob as cláusulas !e pondições seguintes: 

, I I 
CLAUSULA 13

• DO CAPITAL- O capital social da empresa que é de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), totalmente integralizados, passa ser d~ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
sendo que R$ 80.000,00 (oi tenta mil reais) são i ntegraliz~dos aproveitando lucro acum ulado no 
exercfcio apurado no balanço patrimonial com encer~amento em 31/ 12/2014, dividido em 
200.000 (duzentas mil quotas), no valor de R$ 1,00 (um r~a l \cada uma). 

SÓCIOS VALOR 

OZEIA ANTUNES VIEIRA I R$ 198.000,00 
JOSIAS. FERREIRA VIEIRA ! R$ 2.000,00 

QUOTAS 

198.000 
2.000 

200.000 TOTAL I \ R$ 200.000,00 

CLÁUSULÁ 2a .. DA · INA~T~RAÇÃO - Permanecem lna;lteradas as demais cláusulas não 
atingidas por. esta alteração. . . 1 I 

CLÁUSULA 3a. DA CONSOLIDAÇÃO - A vista das ~ddificações ora ajustadas , resolvem 
consolidar o contrato social e alterações, adequando-sf l Lei 10.406 de 10/01/2002 com a 
seguinte redação: i 

'rO. A. VIEIRA & CIA LTDA - ME11 

CNPJ n. 09.676.731 /00p1- 6 
. . NIRE n. 41206789045 

OZEIA.ANTUNES VIEIRA, brasileiro, maior, casado sob b regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Antonio Cfhid~eto, 608, centro, nesta cidade e 
Comarca-de Campina da Lagoa- PR, CEP 87.345-000, port1dor da Cédula de Identidade RG n. 
1.964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no CPF/M~ sob o n. 407.605.459-87 e JOSIAS 
FERREIRA VIEIRA, brasileiro, maior. empresário, solteiro. residente e domiciliado junto à Rua 

• . • i 



\. / 
1\ 
I 

li 
I 
I 
I 
I 

i 

i 
I 

. O. A. VIEIRA & CIA ll DA · ME 
. · . · . .CNPJ N. 09:676.731 /0 01-26 

· . QUINTA:ALTERAÇÃO DE co~' RATO SOCIAL E 
· CONSOLIDAÇÃO CO RATUAL 

Antonio Chiqueto, 6~8. centro, nes~a cidade e Comarca . Campina da Lagoa ~ PR, CEP 87.345-
000, portador da Cedula de Identidade RG n. 9 . 323 . 5~ -4 SSP/PR e devidamente inscrito no 
CPF sob o n: 065.042.049-77, que tem entre si co s ituída uma sociedade por quotas de 
responsabilidade límitada que gira sob o nome empresa i I de O. A. VIEIRA & CIA L TDA - ME e 
tem sede e· domicílio na Rua Anton io Chiqueto, 608, cen~r9, .nesta cidade e Comarca de Campina 

· da Lagoa-: PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob ~ n. 09.676.731/0001-26, devidamente 
.registrada. ria M.M. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO jog PARANÁ sob o n. 41106349868 em 
03/07/2008, com registro de constituição de SOCIEDA E 'EMPRESÁRIA LIMITADA sob n. 
41206789045 em 07/06/2010. j 

' I 

13
. : A sociedade gira sob o nome empresarial de O. A.IVIEIRA & CIA LTDA- ME e terá sede e 

domicílio na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta c\d~de e Comarca de Campina da Lagoa -
PR, CEP 87.345-000, inscrita no CNPJ sob o n. 09.676:.7 1/0001-26, devidamente registrada na 
M.M. JUNTA COMERCIAL DO E~TADO DO PARANÁ ob o n. 41106349868 em 03/07/2008, 
com registro de corstituição de SOCIEDADE EMPRESÂ IA LIMITADA sob n. 41206789045 em 

· 07/06/201 b, podendo estabelecer fi liais ou sucursais $m qualquer ponto do território nacional , 
obedecet:Jdo·as disposiçôes legais vigentes. I 
23

.: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterml inado e iniciou suas atividades no dia 
03/07/2008. : 

33
.: O capita.l da empresa é de R$ 200.000,00 (duze~to~ mil reais), totalmente integralizados, 

. dividido em· 200.000 (duzentos mil quotas) cada uma e ~icando assim .distribufdo. 

SÓCIOS VALOR QUOTAS 

OZEIA ANTUNES VIEIRA R$ 198.000,00 198.000 
JOS\AS FERREIRA VIEIRA , R$ 2.000,00 2.000 

T?TAL . . . .· . . . . . i I R$ 200.000,00 200.000 

43
.:. As quotas .são indivislveis e não podem ser cepidas ·ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento dos outros sócios, a quem fi ca assegudadq, em igualdade de condições e preço, 
direito de preferência· para sua aquisição se posta a v~nda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteraçã.o contratual pertinente. ! - I 
53

.: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valbr i e suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social , nós te mos da lei em vigor. 

' 

sa.: A soci.edade tem por o_bjetivo mercantil o ramo d~: 42.1 1-1-01 - Con~tru~ã~ ~e rodovias .e 
f~rrovias e ramos secundános de: 42.21-9-03- Manut~nç~o de redes de d1stnbU1çao de energ1a 
.elétrica: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 38.11 -4-00 - Coleta de 
reslduos não-perigosos; 41 .20-4-00 -Construção de e~lifícios , 49.29-9-01 -Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal e 711 2-0/00 - Serviços de 
engenharia. i I 

73
.: A administração da sociedade e uso do nome e~pr~sarial é exercida individualmente pelo 

sóc!o OZEIA ANTUNE~ VIEIRA, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios 
, I 
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O. A. VIEIRA & CIA LipA- ME 
. · CNPJ N. 09.676. 731/dQ01-26 · 
QUINTA ALTERAÇÃO ~E CONT~ATO SOCIAL E 

CONSOL!DAÇAO CONfli\ATUAL 
d~ s.ocied~de_ r~prese~tá-la ~tiva e p.assivame~te, judiei 1\ e extrajudicialmente, perante órgãos 
publicas, mst1tu!ções fmancerras , entidades pnvadas e erceiros em geral, bem como praticar 
t~d~s os dem~rs atos nec~ssários à consecução dos ,b~etivos ou à defesa dos interesses e 
d1re1tos da soc1edade, autonzado o uso do nome empres rial isoladamente. 

I 

§ 1°. É vedado uso do nome empresarial em atividades est~anhas ao interesse social ou assumir 
.obrig~çõ_es _seja em !avo r de .qualquer _das ~quotistas ou d~ erceiros, bem como onerar ou alienar 
bens 1move1s da sociedade, sem autonzaçao do outro sócio\. 

§ 2°. Faculta-s~ aos administradores, atuando isola~amente, constitulrem, em nome da 
sociedade, procuradores para per!odo determinado, idevendo o instrumento de mandato 

·especificar os atos e operações a serem praticados. I 
I . 

ea.: Pelos serviços que prestarem os sócios à sociedad:e,. lperceberão a título de remuneração 
"Pró-Labore", quantia . mensal fixada em comum acordo 6,ntrf3 . os sócios, que será levada a conta 
de despesas ad.~inistrativas . j 

1 
I 

98
.: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo\ a 31 de dezembro de cada ano ser 

procedido o Balanço patrimonial da sociedade, obedeÇidfs as prescrições legais e técnicas 
pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos !sócios proporcionalmente às quotas 
que possulrem na sociedade, podendo os lucros a crit~rii dos sócios, serem distriouídos ou 
ficarem em reserva na sociedade. i . . 
Parágrafo· Único: As deliberações sociais, ainda que i~p iqu~m em alteração contratual, não 
poderão ser tomadas exclusivamente por sócios que representem a maioria absoluta do capital 
social da empresa, e sim por comum acordo. · \ 

1 

i . 

r"' 
1 

10a.: O falecimento de um dos sócios dissolverá, necbsdariamente a sociedade. Ocorrido o 
evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante os sócios sobreviventes ou 
outra pessoa escolhi<;la de comum acordo e~tre os herpeiros e aqueles. Após a liquidação e , 
solvidos o Ativo e Pa~sivo, serão os sócios supérstites e os

1 

herdeiros do "de cujus" quitados de 
~eus haveres, se existirem, estes· de conformidade cdm o Formal de Partilha, devidamente 

. homologado pela autoridade jÚdiciária competente. Fica !também o liquidante· com o encargo de 
ultimar, definitivamente, a extinção da sociedade, inclusive, apresentando para arquivamento o 
respectivo distrato social na MM. Junta Comercial do Est$élo do Paraná. 

Parágrafo Único: Entretanto, havendo interesse na cohtinuidade da sociedade por parte dos 
sócios sobreviventes e mais os herdeiros do "de c'ujus", poderá a sociedade continuar, 
ingressando os herdeiros· com seu quinhão respectivo, ·nao havendo impedimento legal quanto à 
sua capacidade administrativa ou, ainda transferindo seu RUinhão à um ou mais dos sócios 
sobreviventes. · . ! I 

. I 

11a.: O Administrador declara, sob as penas da lei , de qJe não está impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial , ou em vir\ud~ de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que t~mporariamente , o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peit~ o~ suborno, concussão, peculato, ou 

. . I I 
I 
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O. A. VIEIRA & CIA lL TDA .. ME 
I 

CNPJ N. 09.676.731/0001-26 
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norrnas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé púb!ica,lou a propriedade. 

_123 A s.ociedade fica desobrigada da realização de reunião anual de sócios para prestação de 
contas e demais deliberações, com base no artigo 1\70 da Lei Complementar n°. 123 de 
14/12/2006. 

1°- As deliberações, sociais serão tomadas com base 'no artigo 70 da Lei Complementar n°. 123 
de 14/12/2006. 
2° -As reuniões dos sócios, quando necessários serão convocadas pelos sócios e obedecera a 
quorum estabelecido no código civil brasileiro da Lei 10.406/2002. 
3° - A empresa fica dispensada da publicação de qualquer outro societário com exceção da 
alteração contratual. com base no artigo n°. 71 da Lei C,omplementar n°. 123/12/2006. 

133
.: Fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa- Pr, para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando~se fielmente. por· si e por seus herdeiros, a 
cumpri-lo em todos os seus termos. 

{\ ' Camj!P:da Lagoa - PR, 06 ele abril de 2015. 

~)~CIL' 1 :).,<(~~· - C --i · ' 
ozi?A ANTUNES VIEIRA 

j . . (' 
~ . . . 
?-'<; / ' -./ 

JOSJAS FERREIRA VIEIRA 
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PARA: 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608 - f one: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná - CEP 87.345-000 
CNP J-09 .676. 73 110001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 15 de Abril de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 026/2015 
EDITAL DE TOlvfADA DE PREÇOS No 004/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 00412015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 
que não fomos declarados inidóneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

I " l 
OZEIA ANTUNES VIEIRA 



PARA : 

O.A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608 - fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.731/000 1-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 15 de Abril de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 02612015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 00412015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 004/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

T , Cn ~ 
/-

c--y . ~ :( {:'-<.,~ ......... \_.- {, '\...\::: tt(..t.. ~ANTUNES VIEIRA 



PARA : 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608- fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná - CEP 87.345-000 
CNP J -09.67 6. 731/0001 -26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 026/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 004/20I5 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 15 de Abril de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento liciLatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 00412015 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 1 4(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federa/8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

;:-:f) - /) -/--
~r -y;.~ • --;, /..Ah./\- t 

OZEIA ANTUNES VIEIRA 



PARA : 

O. A VIEIRA 
R. Antonio Chiqueto, 608- fone: (44) 3542-27 62 

Campina da Lagoa- Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676. 731/0001 -26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 02612015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00412015 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 15 de Abril de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 004/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 



Fazenda 
Mini stério da Fa ~enda 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

18.061 .665/0001-70 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE 

09/04/; 

NOME EMPRESARIAL 

PAGANI ERA YM UNDO L TDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

*llr****** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓM ICA PRINCIPAL 

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermu 
interestadual e internacional 

':ÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

J1 .61 -0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
43.13-4-00- Obras de terraplenagem 
43 .19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

CÓDIGO EDESCRIÇÃOOA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADEEMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV CANTU 

CEP 

87.330-000 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....... 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

NÚMERO 

SN 

MUNICÍPIO 

NOVA CANTU 

TELEFONE 

COMPLEMENTO 

TERREO 

(44) 3527-1132/ (44) 3527-1165 

DATADASITl 

09/04/201~ 

DATAOASITL ........ 

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

Emitido no dia 09/07/2015 às 15:21:57 (data e hora de Brasília). 

Consu lta QSA I Capital Social 
1 

Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, 
cliq ue aqui. 



PODER ~U~IClfi?IO 
;U3TICA DO r~A~A~EO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 
Certidão n°: 81635066/2015 
Expedição: 19/02/2015, às 09:24:54 
Validade: 17/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PAGANI E RAYMUNDO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.061.665/0001-70, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Ce rtidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do i s ) d i a s 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fil i ais . 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tra b a l h o na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natura i s e j u ríd 1cas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às ob r iga ç ões 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e m 
aco rdos judiciais traba lhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cus t as , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público d o 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

t; l 'I ... · "!I L. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013265151-06 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.061.665/0001-70 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Pag>na 1 de 1 

Válida até 03/10/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Em1tkto via Interne/ Ptiblica (0510612015 08:50:08) 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1806166510001-70 

Razão Social: PAGANI E RAYMUNDO LTDA 

Endereço: AV CANTU SN PREDIO I C ENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330 -
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nest a 
data, a errpresa acima identif icada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGfS. 

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

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015 

Certificação Número: 2015062906265859037810 

Inforrração obtida em 09/07/2015, às 10:56:12. 

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



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

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

Nome: PAGANI E RAYMUNDO L TOA - ME 
CNPJ: 18.061.665/0001-70 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quarsquer dívrdas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certif1cado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á Procuradona

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas fi liais, refere-se á situação do suje1to 

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais prevrstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www. receita. fazenda .gov. br> ou <http://www.pgfn. fazenda .gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 
Emitida às 13:35:54 do dia 09/02/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 08/08/2015. 

Código de controle da certidão: 2270.924F.320A.4A85 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegV ia... l 0!02í20\ 5 
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CNPJ n° 18.061.665/0001-70 
Avenida Cantu, s/n°- Terreo - Centro - CEP. 87.330-000 

NOVA CANTU - PARANÁ. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.015 . 

À Comissão de Liitações - Município de Nova Cantu - Pr. 

Referente: Tomada de Preços n° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

.. ~~ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 

004/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

I / I - .., , 
/' ~ 

JÓNAS PAULO RAYMUNDÓ 
RG no 9.555.562-4 SSPIPR 

CPF no 064.388.639-71 



PAGANI E RAYMUNDO LTDA-
CNPJ n° 18.061.665/0001-70 

Avenida Cantu, s/n°- Terreo - Centro - CEP. 87.330-000 
NOVA CANTU - PARANÁ. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.015. 

À Comissão de Liitações- Município de Nova Cantu - Pr. 

Referente: Tomada de Preços n° 004/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 

004/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

/ 

Atenciosamente, 

/ 
/v: 

JÓNAS PAULO RA Y~UNOO //' 
RG n° 9.555.562-4 SSP/PR 

CPF no 064.388.639-71 
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CNPJ no 18.061.665/0001-70 --::A~~-~-·"j~/ 
Avenida Cantu, s/n°- Terreo - Centro - ÇEP. 87.330-000 ··l\ro11a c~"\"\· 

NOVA CANTU - P ARANA. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.015. 

À Comissão de Liitações- Município de Nova Cantu - Pr. 

Referente: Tomada de Preços n° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 

004/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 

qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

JONAS PAULO RA YMUNDO 
RG no 9.555.562-4 SSP/PR 

CPF no 064.388.639-71 
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P A GANI E RA YMUNDO L TDA - ME~·. ~~---· . 
CNP J no 18.061.665/0001-70 _..) 

Avenida Cantu, s/n° - Terreo - Centro - CEP. 87.330-000 
NOVA CANTU - PARANÁ. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Abril de 2.015. 

À Comissão de Liitações -Município de Nova Cantu - Pr. 

Referente: Tomada de Preços n° 004/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 

004/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

I / 

JONAS PAULO RA YMUNDO 
RG n° 9.555.562-4 SSP/PR 

CPF no 064.388.639-71 
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E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PH.OCESSO LIClTATORIO No 026/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2015 
ABERTURA: 15/ABRIL/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Municíp io de Nova Cantu, Csta<.lo do Paraná. torna público que li1rú realizar. ús 09:00 
!!oras do dia 15 de Abril do ano de 2.0 15. na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipa~. sito à Rua 
Bahia. n° 85- Centro, em Nova Cantu, Paranú. Processo Licitatório, na Modalidade de ·;o,v'IADA 
DE PREÇOS, tipo menor preço. fixo c sem rl.!aju:,Lc, de acordo com o que c.ktcrmina a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 c suas alterações. c as condições estabelcciuas 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 Aluguel de Caminhões, da seguinte tonna: 

LOTF OI · ÚNICO -
ÍTEM DESCRIÇÃO 

OI Contratação de Empresa para aluguel de Caminhões. para l 00 diúrias, para 
transportes ck terra, cascétl !1~ c outros. dentro ela área territoria I do M un icí pio. 

2 - CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da prescllte licitação. além das cmprésas convicbdas pelo 

Município. os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame. qLic 
manil'estarcm seu interesse com antecedcncia mínima de 24 (vinte e quatro) horas da dma marcada 
para entrega dos envelopes. através da retirada do Edital junto a Prelcitura Municipal de \:ova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consó··cio ou que tenham 
sido dec laradas in idôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 -HABILITAÇÃO 
3.1 - O envelope de I 1/\BILIT/\ÇÂO, deverú comer a seguinte document<.çiío: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIV i\ DE DÉBITOS f~STADUAIS; 
-CND, m::BITOS, TRIBUTOS E CONTRIBlJIÇÜES FE.DI•:RAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pe lo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titu lar ou representante legal, dev idamente 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 lic itar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO Il); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO lll); 

e) Declaração de que a empresa proponente, niio emprega menores I R anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre c em qualquer trabalho. ITJenores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorzc) anos, em observància a Lei Federa: 9854/99, qt~c 
acrescentou o inc iso V ao art igo 27 da Lei rcderal 8666/93 (Modelo ANEXO lV): 

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 a inda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente. para comprovaçiio ele que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta liciwçâo; 

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

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

ENVELOPE N°. 01 - llahilitação 
PREGÃO Nu.: 
ABERTl.JRA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em pape l ofício timbrado, ou formulár io contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CN P.l/MF ela empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrel inhas, com identificaçâo do número, assinada pelo seu representante legal , onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) ass inatura do represen tante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário c total por item cotado; 
c) Val idade da proposta (o qu a l não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta CotTle rcia l 
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serão levadas em considcraç5o quaisquer ofertas que não se cnqua<..rem n~s 
especificações exigidas. 

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

-L4 - No preço ofertado. devcr5o estar incluídos todos os custos diretos ou indi •·ctos ta;s 
como: despesas com impostos. embalagem, seguro de transporte (carga e dc::-curga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uni tormes. idcnti ticaçõcs 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 
PREGÃON".: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Pt·cços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
li OR.Á.RI 0: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - A comissão de Licitação l<!vrará atas circunstanciadas, registrando todos os l":ltos 

prat icados no decorrer do processo licitatório . Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará n leitura para conhecimento geral. 

5.2- i\ abertura do Envelope O I -Habilitação, obscrvarú os seguintes procedimentos: 

5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edita l, em sessão pLlbiica. a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes O I 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, ct"ctuará a abertura dos envelopes n. O I -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão. a critério da Comissão de Lic itação. poderão ser analisados os 
documentos contidos no enve lope n. O I, c decid ir quanto a hnbilitJção ou !nabilitação das 

proponen les . 

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

procedimento: 

5.3.1 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto c uma via do seu conteúdo será 
rubricada, folha por folha. pelos membros da Comiss5o de Licitação c em seguida passudo para 
aná li se, pelos proponentes presentes . 



- Após a abertura dos envelopes n. O I e 02, a Comissão de Licitação procederá a 
análise e julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.3 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técn icos dest inados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.4 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões pC1bl icas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DOJULGAMENTO 
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. parágraro segundo ela lei &.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classi(icação das propostas, bem como a esco lha da mats 
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 edital; 

b) Desclass ificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
man ifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por l~11las comprovadas clur~mtc o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, n Com issiio ele Licitação elaborará rclató!·io 
contendo a class ificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação d~l 

autoridade superi or, que homologará a decisão da Comissão de L-icitação. 

6.5- Na hipótese de recusa da proponente melhor classi(icada 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, parágralo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6- A apresentação de uma proposta na lic itação, 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. assL.mirú integral responsabil idade pela perfeita e 
completa execução elos serviços e/ou lornecimcnto do objeto em todas as suas l~lses. 

c) Cons iderou que os elementos desta licitação, lhe permitiram " elnboração de uma 
proposta totalmente satisbtória. 
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7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OB.JETO E OC PRESTAÇAO ])I~ SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, o objeto deste edital deverá ser realizado em local determinado 
pe la Licilante . 

7.2- O Material e/ou serviço serú entregue. conforme sol!citação. através de requisição. 

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

8 - DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será realizado mediante entrega e aceitação por funcionário designado 

pela Contratante e apresentação da 1àtura/N F. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta da seguinte Dt)tação Orçamcntúr~a. através de recursos próprios do 

Município de Nova Cantu, Lstado elo l'aranú : 

Dotação 
-·1 

J 

0602.26782.0534-2025-3390392 1 
0602.18543.0534-1 o 13-4490399909 

0603 . 15452.0323-2026-33903921 

Secretaria Municipal de Infra Estrutura I 

10 - DO VALOR 
10.1- Estima-se o valor máximo, global desta li citação em até RS-100.000,00 {Cem Mil 

Reais). 

11 - DAS PENALIDADES 
11.1- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência: 
b) Mu lta admin istrativa. graduúvel conl(mnc a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total , o equivalente a 20'~. (vinte pot· cento) do valor do contrato, cumulúvel 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 liciwr, c contratar com a Administração PC.b lica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabil itação, na forma da lei, perante a autoridade que rtp li cou a penalidade. 

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

12- IMPUGNAÇÃO DO ATO CONYOCATÓIHO: 
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12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o receb imento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na torma 
presencial . 

12.2 - Caberá à Com issão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta c oito 
horas. 

12.3 - Acolhida à petiçi}o contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de receb imento dos envelopes de proposta e habilitação. 

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

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

13 - RECURSOS: 
13.1 - É facultado a qualquer licitante form ular observações no transcurso das sessões da 

licitação. solicitando que constem em ata dos traba lhos. 

l3 .2 - Das decisões da Com issão cabcrú recurso. por escri to. nos termos elo Artigo I 09 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 (mica instância. ao Sccretúrio de Administração c Negócios Jur ídicos. desde que 
interpostO perante a Comissão, a qual podcr[t 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 pra:w de 02 (dois) dias Lltcis, contados do recebimento 
do recurso. 

13.3 - 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. 

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

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 -A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 1·cvogat·á ou anuhtn'i esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta c nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em pa1·tc. 

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

14.3 - A Comissão Permanente de Licitação. ~e r{l autonomia para resolver lodos os casos 
om issos, dirimindo dúvidas que porventura possam smgrr, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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14.4 - 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. 

14 .5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não sc:·ão 
admitidas qua isquer ret ificações que possam influ ir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários . 

14.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Le i n°. 8.666/93 de 21/06/93 c suas alterações . 

14.7 - Ocorrendo a hi pótese prevista no sub-itcn1 amerior assistirá ao Município de Nova 
Cantu. o direito de , a seu excl usivo critério. convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classi ficação, para a adjudicação do objeto em igual prazo c nas mcsnu1s condições propostas pe lo 
primeiro colocado ou revogação a licitaçJo . 

14.8 - Atendida a conven iência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
acei tar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em confo rm idade com o Artigo 65. seus parágra fos e incisos da Lei n°. 8.666/93 c suas 
alterações . 

14.9 - Para dirimir controversta decorrente deste certame, o roro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o(a) EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma presencial. 

15 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta li citação, estando disponível para atendirncnto de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Mun icipal de Nova Cantu - PARANÁ. na Rua Bahia N° 85, ou 
ainda pe lo tone /fax 44-3527128 1 /35271363 - c-mail - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CAN'HJ- PARANÁ, 26 de Março de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÜES 
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(MODELO ANEXO I) 

J>rcfeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Pct·manentc de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) :"i" 1126/21115 
REF.: Edital de Tomada de Prccos 11° 004/?0 I S- PMNC'. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

------------------ - -- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n". c CPF/ MF n". , a -----------------
participat· do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 

Compras. 
Na qualidade de representan te legal da 

empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outi"Os poderes, o de renunciar ao direito de intcq)osição 
de recurso. 

Em ___ de _ ________ de 200 



(MODELO ANF.XO TI) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
J>ROCI~SSO LICITA TÓRIO No 026/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 1\' 0 004/2015 

DECL!1RA0f0 DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito_ na qualidade de proponente do 

procedimento licita tório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 004/20 15, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu , que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Públ ico, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

{LOCAL I:: DATA) 

Carimbo c Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO H!} 

PARA: 
PnEFEITURA MUNICIP i\ L DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 026/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00-l/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Oeclnramos parn os devidos fins de direito, na qunlidm1c de proponente do 

procedimento lic itatór io, sob a modalidade Tomada de Preços no 004/:?.0 !5 instaurado pc.o 

Município de Nova Cantu. que nos comprometemos a entrcgor os produtos ganhos por esta 

empresa, nos te rmos e nas cond ições do edita l supra referenciado . 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo c Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PRKFEITURA MUNICIPAL DE :'-JOV A CANTU 
COM!SSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" OUi/2015 
EDITAL DE TOMADA OE PREÇOS N° 00-l/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos Iins de direito, na qualidade ele proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços 11° 004/2015 instaurado pelo 

Mun icípio de Nova Cantu. que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em traba ho 

noturno, perigoso ou insalubre c em qllalqucr 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 . lirmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO AN I•:XO V) 

PARA: 
PREFKITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nu 026/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os l,evil!os Iins dl! direi to. na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 004/2015 instaurado pelo 

Municíp io 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 a inda que preencha tod os os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, !irmamos a presente. 

(LOC' /\L l~ DATA) 

Carimbo c Assinatura 

Do representante legal 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 026/2(Jl5 
EDITAL DE TOMADA DE PHEÇOS N° 004/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para aluguel ele Cam inhões, para I 00 diúrias, para transportes 
de terra, cascalho e outros, dentro da área territorial do Município. 

O Signatário da presente declara que o mesmo •·eccbcu do licitaclor- toda a 
documentação relativa a licitação supramcncionada. 

1\'ova Cantu, Panlllá, -----~d!:::..c _______ de 2.015. 

Carimbo c <~ssin.\tura 
representante legal dH empresa 



PREFEITURA MUNICJPP.L DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n• 77.845.394/COOI-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.3>0-MO 

A VISO DE LICITA AO- PROCESSO L!CITA TO RIO n" GZ61201 S 
TOMADA DE PP..E OS 

N' 004/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Aiuguel dl!': 
OI - Caminhões p<~ra Tr.mspone de Terrn, Casc:1lha e outros (den!ro da :lrea 
territnrial do Município), conforme especificações em edital 

ABERTURA. À panir das 09 00 (nove) Horas do dia 15 de Abri l 4e 2.015. na sala de 
reuniões do Pa Munici ai. em Nova Canlu, Parana. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações pçderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARAI·:Á. junto 3 

DiviSão de Licita ão. no horario das 830 as li 00 Hs e das 14·1)0 as 17 00 Hs 

Telefone/Fax· (44 35271363-3527-1281 

~ova Canlu, Estado do Panmã, 26 de Mar de 2 015 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prd~it~> MuniC'i ai 
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23 feira I 30/Mar(LOlS • Edição n• 9421 DiilrioQf1CIALP,lr.Jm 
Cumr••.l-!t. ln.th.o t ll l,, .. s~.-·"~'I J 

EXTRATO DE 3° TERM() ADITIVO H>.OC 
71/2013 INEXIGIBILIDA.DE ll' 0712013 HC 

DOCUMENTO CERTIHCADO 
EM 24/03/201 S. CONTRft.TO N• • 

~; 
4. e 42-A. do;stacado de lote no. fJ-1? . -· - ;· 
3 7. 38 e t.4 da G.eba n o I f·t-1q)19hay , t · • 
~s no Mumcipto de Nova \'Jl{!\tplõ, -. •,•.• _,./ CONTRATANTE: Pref~itura Mun:cipal d COD!GO lOCAUZADOR: 

Publitech Softwares Ltda, inscrita no 189421615 ,a, Es!~do do Para na, matnr.ulldo s'õb ú-. .:: _ _.~· 
ca de Cidade Gaucha. Estado de. Param.. OBJE""O: Aqwis1çao de Licer.ça de uso. a· l)rJ<:urr.fr<!o ""''lido e:r1 :11!031/.015 o~.2e:w 

:nformálica para gestão Púb!:ca Municipa ~ \o industrial em aóvenan a cem arca de 
:ntegrada nas secretarias e Depart Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços .. $ . 450 000.00 (auatrocemos e cn~quen::. 
'TIUnícipalidade. VALOR: O presente term N<>9421 130/03/20151 PAG. 16 ~ ;ai dcs'a hcnação encontra-se na Ler 
em conformidade com o lndice IGPM. c ._.e_: )rgâl11cá ~~o M:.mtcrpto e Lers Munr:Ipals 
correspondente a R$ 1 88.425,51 (Cento e , P9ra v•rtfice:, 8 ?.ulen(;cktade rias(;; p•ç·n~. ba.'!~ in[:~if'r o 

. . . --~'J<!I.ce!!,;zsrJcrlinsltedo.?tc-t: .(:!..... n• 1253 de 121021201 5. ABERTURA DE 
e v1nte e cinco rea1s e cmquenta e um cent www.rrnpr~ns<~O·ICI~I.:f!r.-~~-0'~. ~?'t ~-- , O de abril de 201 5 às 9 00 hor~s 
contrato fica prorrogado pelo perlocc de 26/03/2-JIS a 26/1CI2015; 
BASE LEGAL: LEI N" 8.666/93, EM SEU ARTIGO Si INCISO 11 E INFORMAÇÕES. Com1ssão Pcrn~nnen:e de Licitações à Avenida 
ARTIGO 65; DATA DO FIRMAMENTO: 26/0312015. ASSINADO POR: Higienópolls. 82 f - For.e 44--3685-1 313 - Nova Oh mpia - Pf E-
EX MO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, PREFEITO MUN;CIPAL mail: !JCJtacao(@,novaolim om.pr.gov. :, ~ Paco Munic1pUI Prefe11r. 
E O SR. TIAGO LUSIAN PELA EMPRES.<, PUBLiTECH SOFTWARES Edivaldo Rodrigues Pessanha, 25 de :narço de 201 5 LUIZ 
LTDA. LAZARO SORVOS Prefeito Municipal 

RS 170.0& -21 !>411<015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL Ot NOVA CANTll 
F.S1',,00 DO PARA:oiA 

CNPJ n' 71.845.~94/0001-03 
Ru• lhhia, s;- ( 'EP 87.330-000 

A VISO OE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITATORJO n• 016/2015 
TO~TADA DE PREÇOS- N' 00412015- PMNC 
OBJETO: C.>ntratao;iiQ de Empresa para Alu~utl dr: 
OI - Caminbõts par:. Transporft dt' Trrr:1~ Ca5calbo t ol11ro~ {dt•Jtro da 
área ~rrilonal do Município). conf~rmt tspecilirações em edital. 
ABERTURA: Á partir das 09:00 (nove) Hons do dia I$ de Ahnl dt 2.015, 
na sala do re1laiõrs do Poço Munidp•l, em !\ovo Canr~, Paroná. 
AVISO DE LICITAÇ,\0- PROCESSO UCITATORlO n• 02512015 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n• 00212015- PMNC 
OBJETO: Cndenci•menlo de Produh}res Hunais para Aquisi~ão dt 
"Cascalho In Natura", para Cascalbamcnto de Estradas Rur~is, c~nforme 
especilicaçi'o<:s em edital. 
CREOENCIAMEI\1'0: a f02rtiT de OJ de Abril de 1015 at~ a dota d< 31 de 
Oev.mhr<> de 201$. 
A VISO_ DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LI ClT "· TORIO n' 02712015 
PREGAO, na form o Prnenci•l n• 01212015- PMNC 
OBJETO: Aqaisiçiio de Peças t Serviços (Ônibus, c~minh!io), conforme 
especifõt3ÇÜotS -em edital. 
ABERTl:RA: À p2rtir dos 09:00 Horas do DIA 14 de Abril dt 2.0 15. na 
sala de reuniões do Paço M unicip;~l, tm f'\ov~ Cantu. P:tran~í. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LI ClT A TORIO n' 0/.8/201 ~; 
PREGÃO, na forma Pre!cn.dal .,. 013/2015- PMNC 
OBJETO: Aqaisição de Tubos (M•nilha") de Concnto, conforme 
especifi(ações em ed it~l. 

ABERTURA: Á partir das 10:00 Horas do DIA J.; de Abn: do 2.015, na 
sala de reuniões do Pato Municinal, tm Nova Canh1~ Jlltran:~. 
A VISO_ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI ClT A TO RIO n' 029/!0 15 
PREGAO, na forma Presencial n• 01412615- PMI\(' 
OBJETO: Aquisiçãc> dt M>ttriais dt Coos:ru~ão, (l>•r• Con"ruç:\o de 
Cab<t<ein.s d~ 02 f()ntes), conformt esptcific;)ÇÕt~: nn tdêral 
ABERTliRA: À partir das 11:00 Horas do DIA 14 de Abri: d< 2.015, na 
s~l.o~ de r e-uniões tio P~to Munidp~\1, em Nov~1 C.mhJ, !'ur:1n:L 

A Pastil com 1nte1ro teor do Edito.l, ilnc~os c mformoçôc'!> r~dcr~o ser 
solie~todos "' PREFE!TURA MUNICIPAL DE NOVA CANT1J - PARAHP., JUn\o ' 
D1v1s~ de L1citnçJo. no hordr•o das 8:30 as l i ·oo Hs e das 1'-':00 ós 17 00 H! 
Telefone/Fax: 44 35271363- 3527·I28I 

Nova Canl.u. Estado do P:uarQ, 26 de M:~r o de 2.015 

AIRTO:ol Alq'ONIO AG:oiOLI:"' 
Prdt:ito M"nidpal 

RS 283,00 • 22&341201 S 

I Novfl Olimpia 

MlJNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - ESTADO DO PAM.NÁ 
EDITAL DE LICITAÇÃO W 001/2015 · MODALIDADE -
CONCORRÊNCIA· TIPO- MAIOR OFERTA DE EMPREGO 
O Município de Nova Olimpia. Estaco do Paraná. cem seáe na 
Avenida Higienópohs, 821, Centro. em Nova Olimpia. Estado cio 
Paraná. torna público nos termos da Lei Federal no 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e suas posteriores alterações, que realizará 
CONCORRÊNCIA para seleção de empresa. para receber em 
Concessão de Direito Real de Uso bens pal.r::nomars do Mumcípio, 
conforme abaixo: OBJETO Seleção de empresa legalmente 
constituída, atuante no ramo de Confecção, para receber a titulo 
gratuito do Município de Nova Olímvia em Permissão de Uso, os 
seguintes incenttvos. 01} Área de terras com medidas de 27 50 m 
x 51 00 m totalizando á~ea de 1.402 50 m2. encravada r.o Lote 
Parque lndustnal, conslltuido pelos lotes rurats sob n•.s 44-A-2-A. 
destacado do lote 44-A-2, subdivisão do lote n ° 44-A. este éa 

I Ouro Verde do Oe.~te 

SÚMULA DO PEDIDO DE RJ.:NOVAÇi.O UA LI('J::NÇA ü=. QPERA(;P.ü 
DO MlJNICiPIO DE OURO VERDE DO Ot=STE P!' .. ir15or<"' no CNPJ/MF 
sob n.• 30.820.107/000 1-0'J. toma publico que ·equereu JCillo ao :A?, 
RENO V 1\Çl,o D1\ LiCENÇA DI:! GPER/\Ç AO para o Aterre Saml:>m. 
lrnpbrtt~d.-. nc Lote R•Jr;::l n" 64-A proxm.o o R~d0V (~• PR 317. km 01 . crcch•l 
Ou:o 'Verc.l•: do Ot!st-: a S~nt a He:•!:ld m> Mumdplv :it. OuroJ 'J'::rJe do Üc$lt PP. 

I Pararutpoem.a. 

EXTRA TO 00 EDITAi.. úE PREGÃO PRESENCIAl. N' 12,2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS EM DIVERSAS 
ENTREG/>. DE ENVELOPES. A -E 08:40 HORAS DE 
13/(M/2015 DATA ,!>.BERTURI>. AS 09:00 HOR~S. DO 'JIA 
:3/04/2015. 
MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TE_EFONE (4-4) .:.342-í í2-3 . 
PARAN,!>.POEt,.,A, 27 DE MARÇO DE 201 5 
LEURIOES SAMPA!O FERREIRA I~AVARRO- PREFE!IA -

F<S 4t.~O - :U3ô B/21J15 

E t:'itanga 

Ml':'-ICÍPfO DE r•ITr.~GA 
AVJSO DE: LICITAÇ..\0 

PUBLJCAÇP. O DE ED ITAL :'\. '<12611(>15 
MOOAUDADE PRE:l;Ã O PRf.SE:'-'CfA L 

OBJETO: hquisiçiio rle cquip~m<nt•lS ptnnantntos, <Xi:<dctu!e •! 

ftrOiissiomois para n•i<1is!rar oul:\>. ll.ECEBI M ENT O DAS 
PROPOSTAS: até 09h00m dc1 cru 15 Jc • hnl de 2015 LOCA L: sala Jc 
licitações iocaltzada no Paço Mli:Hcipal, Centro A<lmmJstrativo 28 ct 
Jane<~o. n• 171. Pitanga- PR. I~FORMAÇÜES COMPLEMENTARES: 
Dírdamcntc na scGJ; do MurH:.; 1p1o de PH3nga, S!lu11tJo no c~.:nlro 

Aémuus:rai<VC• 22 de Jane: m, 17 1 - Ce.,tro - P1!ang<; - PR .. ou pelo 
!elefon~ (0xx42) 3646- 11 22 mmal 228. fax (C;::,:42i 3646-11 72 cmail 
~~ t.t ,.· !!:'tlt'! . .i.!ili:!!...>ll!!ntl ·: :-1 :~: PnJng~. 27 .j,~ março de 20 IS.Ait~ir J ose 
Z:1mpi<r - Pr<fdto 

R$ 3G, OQ - 22< 96/Z~ 15 

MUN!CII'IQ DI:: PITANGA 
Aviso de licitaçiio publ < •;a~üo do d 11al<··" 06/201 5. modalidade lom~d~ d·' 
preç\>objcto: Constr u çã o d·; Q u:.tdra P o l i ~spo rliv a d r! Cst::o lo 
Vice P rcl'e<l•) Eu c li des Gome s da S ilva - Educação 
lnfantll E En s 1no F\l nda men ta l REC EBIMENTO e 
ABERTURA DOS ENVELOPES . ale ~s IOhOOm do dia 16 de abnl de 
2015 Sal3 de reumões d:l Con11ssão Permancmc de LJe~toções no edJI1c<o 
da PrciC1tura Mumc!pal de Pllo:mga. satuada nn Centro .O.dmams.\ro.ilvo 2& de 
Janc1ro. 171 CRJTERIO Sob r"guM de •mpro<tada por proçv global. 
11\'FORM/\ÇÓES COMPLEMENTAR. i::5 Dí,e12ment~ na >ed•! ~o 
Mun:clplo de Pttanga, ><toado no Ccniro Admm<str~t; ·,•; 22 cc Jan.:Hc, 17 1 
- Cer,lro- P1tanga- PR .. ou pelo :eldone (Oxx42) } (i.::). I :22 ramal 22&. 
fax (O:<x42) 3646-1172 . c-mr<i l a: < :.>.:.:r~lr '!.1 ·"-<'11·'-'L·'"' ''" P'tonga. 27 de 
março de 2015 i\lta>r Jose Zamp1er • PretMo 

R$ 9E,ü0 - :Z253U201 S 

M I.JNlC IPIO DE PiTANGA 
A-11so de hc•f&ção publicação de ednal n ° 07120!5, moàahdade lom::da de 
preço. obJete,- Construç ã o dõ Quacra P oti esporta va com 
'ICSIJari o ;- ara Escola M<.tn lt<pl l Jose 3\lcn:ou•t 
RECEBlMENTO DOS E:-IVELOPES ~!·!as 14h30m do dia .6 de abr ·de 



Sexla-feira, ~7 d" março de 2015 
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PREFEITURA MUNICIPAL Df! NOVA CANriL a.<- . ~~ 
ESTADO DO PARANA -:-... 1 

CNPJ 77.8 5 39 O ~- ---:_; . 4 . 410 01-03 \:~.~( 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 026/2015 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Contratacão de Emgresa, gara aluguel de caminhões. 

VALOR ESTIMADO - R$-1 00.000,00 (Cem Mil Reais}: 

DATA: 23 I 03 I 2015 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA~ 

~ ... -L ._ V.."""v >( ..._. .. -"· ' -c~ 

AUTORIZADO 

Visto: ·~~---

PARA· . 
ASSESSOR JURÍDICO I Inexigível l Dispensado I 

r 

Visto: 

' 

\ u~~ \( \.,r'\\ 
\ (Jj)j) 7f.o 1~ /t Ú~·~~f3~L -~v I 

;; ir Graf 
JR 4.058 
848.709-30 

,1,~,. ~'"'· 
" 

NAO AUTORIZADO I 

DATA: J I I 

I Concorrência l I Tomada I Convite 
de Preço 

DATA: I I 

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