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Prefeitura Municipal de Nova Cantu /()~ 

:1---~;;~ Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-b63 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 046/2014 

Tomada de Preços D 0 005/2014 

Às 09:00 hs (nove) do dia 15 de Agosto de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Construção de 01 Quadra 
Poliesportiva Coberta, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente 
abriu a sessão pública, para efetuar o credenciamento e recebimento dos envelopes. 

Aberta a sessão, constatou-se que nenhuma empresa compareceu para participar do certame, 
~.declarou-se o presente processo licitatório DESERTO. 

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

Nova Cantu, Paraná, 15 de Agosto de 2.014. 

Comissão de Licitações: 

R---
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTO 
ESTADO DO PARANA 

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

AVISO DE LICITA ÃO- PROCESSO LICITAT RIO n' 04612014 
TOMADA DE PRE os 

N' 00512014- PMNC 

OBJETO: Contrata~io de Empresa pa1"2 Coostruçio dt Quadra Poli esportiva 
Cobtn!l, com vestiírios- Projeto Padrão FNDE, conforme especificações em edital 

ABERTURA: À pari~ das 09:00 (nove) Horas do dia 15 de Agosto de 2.014, na sala de 
r\:unitics do Paço Municipal. em Nova Cantu, ParanA. 

A Pasta com inteiro teor do Edüa~ anexos e informações poderão ser 
solici10dos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de Ucitacão. no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 ls 17:00 Hs. 

TeldoneJFax: 44 35271363-3527-1281 

--
Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Julho de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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O edlt31 completo estatã 3 disposiçlo dos interessados entre 
os dias 28 de Julho a. 19 de Asosto de 20l4. na Secretaria Municipal 
de Pl!!.nejlmemo e Fina.nç:u - SetOr de Licitações. 

PREGÃO PRESF.NCIAL N' 45/2614 

Processo Administrativo n'. SSS0/2014 
Tipo: MeMr Preço - Global 
OBJETO: Conmu.açio de empres:t especializada, p3tõl prestação de 
s:~rviço de assent.unenlo:coloc~Çio de meio fio p:1t:1 p3vimentaçio de 
VI3S urb:ln3S, c:onfonnc soliC IUÇ!O d:l Secrebria Municipal de Obras 
Püblic:u. 
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n' 8.666/1993 e n' 10.52012002. Lei 
Complementar n° 123 2006 Lc1 Municipal n°. 26012005 e Decreto 
Municip~ n•. 1254.2006 
~~~~~o!O:u.3 d3 Abertura: is 09h00min do dia 20 de Agosto de 

Locsl: Pre(eitun Murucipal de Fazenda Rio Grande. situada 3. Rua 
Jacarandi. 300 • Naçaes • Slla de LicitaÇÕeS da PrtfeitW11. 

O ed11.al completo estari i du;posfçlo dos interessados entre 
os di~ 28 de Julho 3 20 de Agosto de 2014, n3. Secretaria Municipal 
d~ Plsnej3.n\ento e Finanças • Setor de Licitaçôes. 

PRF.C~O PRFSF..'ICI•I. N' 46/2014 

Fro;esso Admmastnuivo n°. 2090212014 
- Tipo: Menor Preço • Por Lote 

OBJETO· RegiStro de preço p:ua prestaç!o de serviços de manu· 
tençlo de elc:troelcttónicos, equipamentos de jardinagem e Brinque· 
do;, conforme soljcitaçao cb Secrcuria Municipal de Educa.ç!.o, Cu.l· 
rw.t c: Esportes, Sc:crctruiA MWlicipal de Obras Públicas. Secretaria 
Mwu.:ipal do Trubalh€1, Secretaria Mw.li~.:ipíl.l de AssistC:ncia Social e 
H:thiia~~~~ S..:t.:r..:mria Munit.:1p.e.l de Saúde. S-ecretaria MW1icipal d.: 
Dct"..:s:. Soca.tl. Sccrctana Municipal d.: Urbanismo. Secretaria Mu· 
nic1pal d.: ~cio An)bacntc: c Sccrcto.ria Mwticipal de Administr:lção. 
LEGISLAÇAO: Lei Feder>! n' 8.666/1993 e 11' 10.52012002, L<i 
C~Jmpkmemar n• 123 2006 l..et Mwticipa1 n•. 26012005 e Decreto 
MunH:ipal n°, 1254.2006. 
Hor.irio/Dlt:l da AbertUra: ãs 09h00min do dia 21 de Agosto de 
1014. 
Loc31: Prefeitura Municipll de Fazenda Rio Gr;u,de, situada â Rua 
J3c:lnnd3, 300 - Nações - Slll de Licitações da Prefciturl. 

O cdiul completO cstMJ 3 disposição dos ínt.erc"ssados enue 
os dils 28 de JuJho :1 21 de Agosto de 2014, na Sccreuria Municip3.1 
de: Planc;amcntiJ e Fin:mcas • Setor de L1citaçôes. 

I'REC~O I' R.ESENCV,L N' H /1014 

Proc~so AdtniniStn\tivo n•. 664712014 
Tipo: ~enor Preço - Global 
OBJETO: Registro de Preço para prc.st:.ç!o de serviço de locaçlo de 
eqcipamentos rodoviârios (coru motarisl1. c:ombustivel). conforme so-. 
hcitaçlo ~ ~ecrewia Munic1p2l de Obras Públicas: 
LEGISLAÇAO: Lei Fed<ral n' 8.666/1993 e n• 10.52012002. Lei 
Complementar n• 123 2006 Le1 Municipal n•. 26012005 e Decreto 
Municipal n•. 1254 2006. 
Honirio'Dlta d4 Abcnura.: :U 14h00min do dia 21 de Agono de 
201'-. 
Loc3.l: Prcfcirura Municipal de Fazenda Rio Gna.nde. siruada à Rua 
Jae3lall.ti, 300 • Nações - Sala de Licitações da Prefeitura. 

O ediul completO estará à disposição dos interessados entre 
O!' dias 28 de Julho a 21 de: A&OSIO de 2014. na Secretaria Municipal 
Je Planejamento c: Finanças - SetOr de Licitações. 

F..L7t.n\U Rhl Gra...,dc • r R, 23 de julho Jt: ::!014. 
CLAUDIA DAN!ELE CASEIRO 

t>rl!~ociro 

PRHEITVRA ~VNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU 

PRF.Gt~~~Nk~~~~~3<;.~112014 
ObJdO: Aqw$ição de 00 (seis) au1omóveis tipo camioneta, p3.t3. uti· 
tiz.aç;o nos serviços opct':lcion:tis da. Guarda. Municipal de Foz do 
Jgw..;u. I!Ont recursos oriundos do convênio n• 79608812013 - M1~ 
NISTERIO DA JUSTIÇA c o Municipio de Foz do l~u, de a<ordo 
çom as cspcclfiClÇÕcs consunt<:s no Anexo I - Termo de Referência 
do cd.1t31 c scui ilncxos. Abel't\lr.l c avaliaçio das propos.t:as: li de 
Agoslo dt 2014, !s 09 horas. O edital pod.erâ ser retiMo no site 
W\l.'w.licitacoes-c.com.br. Matores mform3çcles podem ser obtidas no 
horirio d.u O& :h 14h. de 2• 11 6t fc:ir:l, pelo fonelfu (45) 3521-1374 
ou ,.C::IIl e-m:til juliO.JCna@pmfi.pr.gov.br. 

"'"'"do I~~U~.:,u. 2$ de julho Je ~014 
SANDRO MARCON 

Oiutor l'k Compr:~~ e Sup1 in1enlo~ 

PREFEITURA ~UNIC!PAL DE FRANCISCO 
BELTRÀO 

~\'ISO DE I,ICITAÇ.~O 
PREGAO ELF.TRONICO N' H712014 

TIPO: ME:-<OR PREÇO POR ITEM 
RECURSOS FINANCEIROS: Recursos do Bloco de finanCiamento 
da Proteção Social Bisica • SUAS. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

A Prefeitura Municipal de FriUlcisco Beltrlo-PR. avisa aos 
interessados que fa.ri realizar no dia 08 de :~gosto de 2014, :is 09:00 
horas. a aberrur3. da licilaç!o nl modalid.3.de Preg!o EleLrõnico. que 
tem por objeto a aquisi..;llo de g!ncros alimenticios para manutenção 
do Progranu de Emdicaçilo do Tl"3balho Infantil junto a escola Ofi
cina Adeliria Mcurer. Recebimento cb.s propostas: " p:utir dJ.s 08:00 
horas do dia 26 de julho de 2014. Abcrtur:l das propostas: a partir 
das 08:30 horu do dia 08 de ;gosto de 2014. Recebimento dos 
bnces: a partir das 09~00 horns do dia 08 de ogost.o de 2014. A 
rctit1<h do EdiuJ poderá ser rc::lli7.343 atr.wés do site d3 BLL: 
'4-'W\\',bll.org.br ou da Prcfe1tura Municipal de Francisco Bellrio: 
www.franciscobeltrao.pr.gov.br. Infonnações complementares através 
do telefone (46)3520-2103. 

FrancaSC•l Jkh.riQ. ~< ec ,iu.lh-l d..: 2fll4. 
NAOIA DALL AGNOL 

Pre~\leu\1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÀ 

~VISO DE I.ICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL~· 59i2014 

Comunicamos aos Interessados que se encontra abena a li· 
citaçlo a seguir: Pregao Presencial o• 05912014 - PMJ • Proccuo 
Administn.tivo a.• 09312014 • rd, a a~uisição parce13da de produtos 
llhmenticios. O Edital poderá ser obudo 1tra,·és do site: www.ibi
pora.pr.gov.br. Quaisquer informaçôes necessánas pelo telefone 
(43)3178-8483 ou ajnd3 pelo e-mail: licíta.cao@ibipora.pr.gov.br. 

lhlpM~ li dr julh'' Jz ~0 14, 
JOSE MARlA FERREIRA 

Prefeito 

R~:S t'J:fADOS 1>0 Jl:I.CA!IU:NTOS 
CONCORRt:-ICIA :-I' 312014 

TomJU público o rcs.ult.ldo do julpmcnto do Processo Ad
ministr:nivo n• 6612014 ~ Concorr!ncia n• 0312014 referente i alie· 
nação do Bem Imóvel: Lote n.• 49-A-1 da Glcbl Guarani Con
domínio Empresuial Nen! Favoreto deStinado à instalaçlo de in
dústrias, com fundamento no Plreccr Jurid.ico 44612014 ~ PGM de 
17/0712014, no diJpostO no inciso VI, do 3lt. 43. d.:l Lei Federal n(o 
8.666/93, HOMOLOGAR o procedimento lic1tatóno supl'lCitado. in
cluindo o ato de ADNOICAÇÃO da empresa abaixo rc:laciollada: 
INNOVARE PRODUTOS QUIMJCOS PARA COUROS LTDA. no 
valor total de R5 23 7.500,00. 

lbiporl, ~I d: julthl d~ 2014. 

PREC.'-0 PR.ESENCL~L ~· 4Si2014 

Tomar público o resultado do JUlgamento do Processo Ad
m.in.istrativo n• 7712014 - Pregio Presencial n• 04512014 referente à 
aquisição de med.ic:uncntO$ d3 tabel3 I~DITEC, com fundamento no 
Parecer Jurídico 46212014 - PGM de 2210712014. no disposto no 
inciso VI, do art. 43, da Lei Federal n• 8.666193. HOMOLOGAR o 
procedimento licitat6no supr3citado. incluindo o ato de ADJUDI
CAÇÃO da empresa abatXO r<lacionada:FARMACIA CEXTRAL DE 
ffiiPORA LTDA, no item de n.• OI com 16,JJ% de desconto e valor 
de R$ 105.000.00. no item de n.• 02 com 29.87% de desconto e valor 
de RS 32.000,00, no ilem de n.• 03 com 27.93% de desconto e valor 
de R.$ 13.000,00. Os descontos ser5o aplicados nos preços praticados 
da t3bda de preços d3 lNDITEC. 

'~bS~·~~~~Ju~~)R~eEf~~--
Pn::f~·•lt· 

PREFEITURA MUNICIPAL DE !NDIANÓPOLIS 

AVlSO DE LICITAÇ.~O 
T0\1AI>A D~: i'N.F.ÇOS ~· 11/2014 

O Municipio de lndianópolis, Estado do P:u-3Jli. toma pU· 
büco que se acha abel'\3 licilaç!o pelo Edital de Licnaç.ão, na forma 
de Tomacb de Preços n.• 1111014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE E.MPRESA PARA R.EALlZAR OBRA DE REFORMA DA EX
TENSÃO DA UBS, CONF. TERMO DE ADESÃO 12212014 E RES
PECTIVAS PLANILHAS REFERENTE AO INCENTIVO FINA-'1-
CEIRO DE q.ISTEIO PARA _REFO~ DO PROGRA-\.tA DE 
QUALmCAÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA - APSUS. Informa
ções de segwtda a sexta·feira. das O&h às 16h. fone (44)36741108. 

lndi:anúfX'h'i. PR. ~"'a..: julh.,t '-';; :QI4. 
PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS 

Prd::1t0 

PREF,EITURA MUNICIPAL DE LQNDRI)JA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 

PREGÃO P~J~~c~LL~W~~~pGNl09Jil014 

N' 142, segunda-feira, 28 de julho de 2014 

sire wwwl.londrin:Lpr.gov.br. QUAisquer infom\:lções necesslinas pelo 
1elefon~ (43) 3372-4406 ou ainda pelo c·nuU!: liciu@londri
n.a..pr.gov.br. 

Lo.>nJtin;l, .!4 de JLLI.th' d.; :o 14 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

'Secr;ti' *~' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

AVISOS DE LICITAÇ~O 
PREGÃO PRESEI\"CIAL :-I' 18/2014 - P\tNC 

PROCESSO LICITA TÓRIO n' 04 712014 
PREGÃO, na. form.ll Prc.scncisl n• 01812014 • PMNC 
OBJETO: Aquisiç:io de Materisis, clcU'oetcuónicos. e materiais c 
BrinquedM Pedagógicos • Conv!nio 81"1Sil Carinhoso. conforme C$· 
pecifieações em ediul. 
ABERTURA: À partir d>s 09:00 Horu do DIA OS de AgostO d< 
2.014, na sala de reuniões do Paço Mu.nic•pal, em Nova Cantu. 
Parani. 
A Past:1 com inteiro teor do EdJW, OU\exos c anformaç6es poderão Sl!r 
soliciudos n> PREFEITURA MLNICIPAL DE NOVA CANTU -
P.AR.ANÁ. junto a Divisão de Licit3ç1o. no hor.Uio das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 ;, 17:00 Hs. Telefon<IF:u: (44) 35271363- 3527-
1281 • p~tu@ig.eom.br. 

~0\':1 üann1, ~2 d..: JuUtn 6.: l.f)\4 

AIRTON ANTON10 AGNOLIN 

TOMADA I>E PREÇOS N' ;12014 • PW.;C. 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 04612014 
Edi!Bl de TOMADA DE PREÇOS n' 00512014- PMNC. 

OBJETO: CMlr.\U~~o de Empres-a pon:a Co1utrução de Qua. 
dra Poliesportiva, coberta, com vc.s1iirios • Projeto Padrão n.!DE. 
conforme e.iipecificaçõcs em cdi!.1.1 . 

ABERTURA: À panJr das 09.00 (nove) Horas do DIA 15 de 
Agosto de 2.014. nl sala de reun1õe$ do P:tço ""unlcip:~.l. em Nov3. 
Canru. P.lr.Ulá. 

A Pasta com intearo teor do Edital. anexos c informlçMs 
poderão s.:r solici~J na PREFEITURA MUNICIPAL DE !'\OVA 
CANTU - PARANA. jUfltO a Divis3o de Lic:iuç:Ao, no hor.ino <bs 
9:00 :is 11:00 Hs e d:ls 14:00 3s 17:00 Hs. Teh:font:"IF3X· (44} 
)j271363- 3527-128 1 - piTIIlcantu@og.eom.br 

!\\w~ C1ntu. 22 d..: Julh~ d.: V H1 
<IRTO'I A !TOl<IO ~G"'OUN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

AVISO DE REVOGAC.~O 
PREGÃO ELETRÓ'HCO '\' IU71201.._ ~ERMA LI 

OBJETO: Tem o presente a fin.3.1idadc: de: efe1u.v a REVOGAÇÃO do 
Procec!Jmen1o Adminis~Livo n.• 1211144 0ECOL . Preg5o EleLrónico 
n.• 10712014-SERMALI, o q~ tem por objeto o Regutto de Preços 
para aquisiçlo de mattriais educa.tivM par:t eventOs e lltividade:~~ reõl
!iz:ulos pelo Departamento de Promoçi\o c Via;lllin..:ia da Sccretanõl 
MWlícipaJ <L: Saúde, cuj:a. motiva~tlo s~euc abaixo: Considc1"3.ndll que 
nio houve:: comp~litivicb..dc: em relllÇlo aos valores Oblidos no ccr
wne. c a fim de que 11 Administtlção Pública ob1cnha melhor prc:co. 
assegurando dessa forma o p1·incípio d:J. economicidade: CONCLUO 
pela REVOGAÇÃO do referido processo. COllf\'lrme llrt1g0 49 d3. Lc:1 
Federal n." 8.666/93 c 3.lteDções, de acordo com os aponumeatos do 
parecer j urídico cm.ilido em 21105114, resmndo dcvid.'Unl!11te com· 
provadas .as razões de interesse públaco dccorrcnks de fato supcr
vcnieme, pertinente c suticicnt~ para JUStitic3.r t3l condul3. 

S!!o Jo,é do.>~ PirthJI, , 1/l de ju ltr~' 1..k ::!.014 
LUIZ CARLOS SETIM 

Prefi!1t1' 

PREFEITURA MUl\'ICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL 

AVlSO DE LICITAÇ.~O 
PREG.i.O F.LETRÓI\ICO N.• o;lflllll· P.\1-S.~I.>. 

O Munacipio de SSo M3teUS do Sul, EsUdo do P:w.uu .. tom! 
público t par:t conhcctmento das intercss3cbs em panicipar cb li
ciução supn.mencionacb. a qual tem por objeto a contnlllçio de 
empresa p1n1 a pre.staç!o de serviços de transpone escollt, de llunos: 
e profission.3.1s da Educ:1Çlo do Mwlicipio de Slo Mateus do Sd. 
conforme especificações consmntes no respectivo Ediul, será re3.· 
berto, e em ruão de licença c.spec:ial concedida a servidora Cristin:l 
R.iyotO Tan.:lka, Port!lrla n• 35612014, :a pre,ocira que ir:i conduzir IJS 

trab:t.lhos ~-rt: c~rume scr:i 3. servidor:1 Ff'lnCini Griten Lana. sendo 
assim, fie~ redesínagnado os pr.u:os conforme abSJxo~ 

Recebimento das Propostas: 08:30 horu do d1a 29 de Julho 
d< 1014 ate às 08:30 horas do dJa 08 de agosto d< 1014. para 
Aberturo d>s Proposw: d>s 08:3 1 bonu até às 12:00 horas do dia 08 
de agosto de 2014; c pan Inicio da Sessão de: Disputa de Prc.ç~Js: às 
14:00 horas do dia 08 de agosto de 2014. 

EJae doetu11~nto pode ser veritic.Mo no endereço eletrônico hnp:/1\VW\I..·.in.gov.~. 

p<lo código 0003201•072800198 
Documento :LSsin3do digiulm~ntc conforme: MP n' 2.200·2 de 24108/200 I. que institui 'l 

lnft:lcstrutur:l de Chaves Públicas Br:LSilci.ra • ICP·Bt:lsil 
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DECRETO N' . ZJI/2014 
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O .. 1'\'rd\41 /lohl'llk'lpll dt- M•nUI\I::..Orl F...nu\l Jô Y"lil"'lftll. fiCI ~ ~ 
::u. lllnttw:~ lqpo.i1. l:lftr«•lmc.mt com l'ul.::ro no cl~ u 
c-. •• N.-"-'(lo Jt.:pit.t""' F~~ Bra•iL a.n. r. ua;. xxrv:. 
l.r\. t.;,l, Q).:.. V 4il l--I Oi1;.1ai.., de M~(pio ck ).(~1""--\: C OU\, 
~~.\.o O.: :a/\., •. o~l\rll."a ".-n". ~ 

('UIUJfiN~ a wcc»!Obldc- lk ••11pl~ ~ Arnl • C~61o 
"'" ... ~ -Juwra 4:1 Pu .. ,- vu q• cuJo~ ..,-..aáa& ,u 
Gn.'a' d.,.po;M\f\~l*D nrow. rwmrlo.-. 

'l.rt. t•. f"csm ~latad..,. de utilidltdc ~ 11. r.m de ...,~ 
d~:Ofi!\'P"Pdrti <k f~ :omip .. t'l oouju.Jkitdn~c. o. s.:pa~ lN« de 'li:."'fU: 

1 Pt.ttt Oo I.Aw: dc.W~Tu•coh a•. l .l-1\nl-DhrltUA •trb - Alt;JiNa c 
1cn t\J {*-'ln8'"".,..,_, .. ).. UI- IÍI'n. de 6,.66$,$1 m.:orrc. ~,._ia 0.:,7 
!d.1,r.:or~ ~i.-1." l'U UW.. Cl.O~ ._..,.., t.iu . ...Jo • Gkb. l"aolrim6oõo Jc 
M.,.JI$.,g.1'1., Jt•: .. M1,nncop10 t c-~a de M-.klgu;;;n.. ~ ~l'criJo 
Í'IVIVoJI ('..:~·u:La~n:.- !TII'tflcllle4t.la>Olll1" l).{i;'";' jtlnhlll('l ('~ 4e kca*mdoe 

hruhot•:. 11.r. (uaun:v ;U M!UW.aW:oa.rl, Ut \)"Qpt\4..-.bek• lk OSCAA ~ESPV.D.: 
IIJ·.!-1 r!· O <' u• ct..,Jugt.~. flUA MARTA VL'IHOU Sl"SI'I:m;,. pN .. -ipie.!ldo 
rown marcn dt: er.~J~ot:~ tk 111o 'f\IC:' 6JJ "'"'-udo ao faul do CC'1'nUr6ri1• a.tuniclpal 
na Uai..o. e.lul \J ~ 11~ H . .qj.w ~oc.orf!do I)Om C) Canih:f'IO Mua.~l. 
n11rw> \0 ~~I'Nt'. cam 1 d\6tf.rtcia lk f~ti.S~m :ato! ()lll.N marcco lk.uc: pocuo 
11"õ1.1W .:""IÍ'l<ri\o!nol" \) ,.,,._. n" l-'. ftO rwtW NO 6:- )9' SJ.:.. (otn uma Uútlu•.::U l.k: 
.. 1 lo~<:• ;.\(o cll.;.o.)r!ln.r .~~co P'lli'CO. lk"""-~• p.'WIIO ~"' cua.I'Mn~ t('Cn o I~ 
•• l~\.JJ..O \_t;~ICJ. CIO niiDD S0 ::~1~ toJa UNI~. 
1n..s'"' ali: e~u outru RW't'O, c r.-ltw.:Mi::. deste potJU~ W'IW 
..:«~JhmlliMII O l>1~ n~ J.l. 1W ~ NO 6:'" 39' S&. "ODI U41il IIDQiiC!ia ~ 

-'I.Jnm, :.rll t1"-'(~n:~ \ ' .Q\:Ircn qllc tt"tyiar C:OH\1'1 poltiM d~ ftanid,a,. (o.::uodô auhn 
rc-~b~.w o p.:r.,nca-o oJau .Jcsc~So. 

11 - l-'3n~ iJo l.(l~ ~ ICn'U Wb rr )) ltni'U c ll'kt (~~ocsocnte). 
"""' ·""~'' 4c' J~J,.l~oo m.:1'"' Cillll4rltdo:\. lau;tl$ o.u •~Jt~tl~ PA\lll.ll;l._ ou :ain~D 
0.:\1 tw:c.-u·l'\:,_ •hv.W.> 1\11 Cl.:t. P:stnm4No dr ~1Mdapr\. áei• Mut~klplo • 
tumruo \k: \t~n.:b.$1-l.llll t:SU~~Ido trl:l"oda tlrl6vd de'W..mrnLC" INU'II..'\I&a.lo )(lb 
n•. l _\.~1 juontl) 110 Candrio de 'Jlci>lftr'O 4c Jrrlii:Wco& • ~ d-1 
\1:11\ll."tÇ..I•rl 4or rrupri«~ lk DRAUO l!kiKA 0,\YER f'OR"'ACVJll. c teu 
,.,\!'1JII;1\". JOÁO 110JUoiA.('IAJtl. Pl in,·lplan41u 1\l.llll nnm·u llc 1t\:adc1111 Ck ld. <.IUC 
1011 eo.~:oadtlo ro.l (.na! 4o C'..:miléTio fl.hwlc.l~l di\·ka Câllll o lowc 111" ~ iftM~b 
t'l•Hob!J. ao:ii.W wnfivntandu o C~ Mll4k' .. ll~ I'UIM SO 2':"':1 'M!. 
ctHil :a ~-=u l!c- -"·60"' •~ couuv "~'- llntc- "'-' ~cvw cuuliont:a:•Jo> o 
l?k: n"' ,l,, ... \IH•tt. M Nl"nO •'-0 62~ .)~'lU'~ ~m \lm& clà~Moe"ll\ tk -'t,lOnlar.! 
~'IICNIIt:lr o>l.ilru ol'I.:U\:.>, lk.u: pontu uaue cunli>UU.an..Jo Cf'm o iotl: r(' 
J,. rYINI~~C'I, lll.l run~ SO l7"'ZI'"'I!. C'OI'D lfmll ditdnr:la !;)c li:,,f.om -.6 
~. o !Ir ..ar "'"""l nwn:J', ~ flcuiMCIIlC'. dcUC" JK'CI'IO M'li'UC' «~GIJ'onta...kJ O kJ«o f(' 
J! :u •. n,) llnf'.:~h. Nl namo NO OoO" 19" SE, ('Qfll uru d~ulnr:::g tk -'IJOftL. 
.11_. ,,wnlt:af C• n~om:u lf!Ã: ~li:T'\0111"-"Uflll) p;H\Io) de pq.ntds. f.can4u atmn \ixl\sl.kl 
.~ IICflnJrlr>_o tn:.:.. ..M,')oi.'T~·a.-.. 

.\rL 1" t.}f locet ót tnn.ti ft-K~ lloQ ..n. 1• ICtioo • tlto;J~ 
<UfW• lr._.,.,_ d~ 1\1'1111\ ..... -.... , ..to C~....Vt .. ....tQ >-hoJlJ~opd •Jardrfl'l dD Pla..l' ~-....... .., 8 
,U,v-·nlh..tlill\'.,kl. em JJ·.:. ..:111nleu.• . j'llln. IW•v~ u\n\IIIOol. 

!\1'1, , • • F-CU" D«n:to C'fRB t'm USJ.M' • ~ 4a ~ & ...... 
'PI.bln.:.:rr~J...'> 

Edif'C'K- d;& P~kitun do MIMUCfpKI dr MMihJG:ari.. ~do l'at'lni, 
.... ~ '"n.: .- .JU>~nn Jr.u do ulb d.:: jul~ 4o •no ..te- cfuo mil o: C-141'1f'l;: 
(:ol.'~ il .'lOI-'1 

classidiãrio 
l'R.EFf.llURA DO '-tUNJCiPI() DE MANDAGUAlU 
("...,hJ-.rlnP~ 

PORTARIA N". 10412014 

~· C;c.toca t dC.J'OS!"So .S.. ~"':n:*l• de t.oto.do da S.:'JW'"AA~ 
I"Qbt- 0o I'V-. 11 (ta D~·l..:pt .. lt,t.•O'UII4.1 \r:~b<J.U.O no l:.louJo olo 
Pu.-... • ~>«Vodtor.a t'"N•~ -....,...,! CAk.OU.,C ALI LS I~ SCK U. 

ll p,...f,•ltfo Mu" Õi.'l f"'ll de Mlllnlb,f:;~.M.,, ht.,W <,14) "-r.tnll, MC'mt»ldo 
0;&.~~ tw - <lo: ll.tM atr.bll•-.~ lo-.::u .. " ,...:lo diiPO'ID .& Ul a•, 
1 . .14l/.:oo9, ck lS.Q).!009. 

1\rc.. f• • ('olo.:::M A J•1P'K ... 11•' dll 'M:;;r..'Ut" 1k f:...t~>CCI liA CW~• 

,.~lU do ....,....., " ..... ~· ltc,p.-wl.l .. 'T'r .. I.N&Jhu .... c~ ..... "'" l'.n.Nt 
toatn. a """' ~«n t(llbVo:• ._.q.~ CAAOU."-.i: u.\ ~ or. ~,ll',.A. .-.:c'• 
,... "'»-1- JtlfUk• -~ ,_. ~-~-p lk U'ftlol~ .... 
lft:l_f;loWh.o W IJo.,..(:~""' U,.. l"w.n.o c - _ • ..,.. .lo..· .ii:•Po...:nlaQW ~ Okl" ''"'' 
~ .... :.·1y)i\., 

An.J", lW. P""""l.i< crun ... ~~'I"' a p;at~lt dalbt"'-'~ ~.a T'l~>!:lolt~c:flo. 
N\~s.•diJI"'l.,.ç6:-<ltM~\II'.a.nO.rcll'íll\;.i~r.e\I.J. "("''"""'"''t.a21.117.Zól•l 

flllitk.o • t'n:f~,Na ~0:-irwJ ... 'b.r.dap...n. úi.W.. ... p.-..._ ... 
viuw.:IJ'bo ciUii elo mb de: 1'11)1.,, dlo.:v» ,j,rdo• m.l.: QIOt"« ,:.~ .o· .lOI"I· 

J'J,......., ..... 
lt*duaJd• llt.tkt• 
PRrn~ot ,i...,llõiN-1 

~ ,.,.'tno M\oll.c.,..._ owo uo IlM -~IÇI)Iioi ((,.. r1w ..to,; •-lltr•<la• p.-14 ~·~~~-h 
-~""""'"&1-IL.orltl'l.........,)l~~ • • ,~ .. ~ 

.._.,._....~-hei 

01-II(IN()IJJtMil•.I.DilfUICA"'-~-- 1..-...J~-~w.--..... 

00/lOI" 
(Q""Q:I,\14 
~JJ.G~ntODII'llf.C» 
l4-Q71l01• 

•>Prw-No' 
!~;}~ .. ,., ............... 
4}DM.a~J.. 
..,~,.._.... ... AQl."CSIC.\o DI: "TVNt:atf E c..\IC'IVl'liOS PAJilA 

1'000$ llllMRT..V.I~"TO$ MV'ICI,.Al~. 

SÚMULA PE PEDIDO DE LlCENCA PRÉ'I!A 

A CONSTRUTORA ERRE RIAS LTDA, CNPJ 
04.616.35010001-38, toma p\lbllco que requereu ao JAP, 
licença Ptevia para o Loteamento Urbano a ser implantado 
no lote 34·8 Remane.scente da Gleba PatnmOn1o Paiçandu. 
no munlcfplo de Paiçandu, Estado do Parani, na:o foi 
determinado estudo de impacto ambiental. 

Maringll, 23 de julho de 2014. 
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meclleon'- a..,-...,~ do recibo cMo p~ no y.alof IM M 20.00 f\flriM 
nura.} M.i- -~INJfttcl* ... /'H IDI'N:!dO.O. 1'\a Soe<~• Ge f"r.-f..w.-8 
MuniCipel de AliO,..,..,..., S.orcM L.lct\.8Ç6ft.,... Ru• Jc.• o.AnCI"oew. 1141 
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CL.AU:OtO GOl..eMBA 
9tWt.llo MwdcJp•l 

AVISO DE LICITAÇÃO· TOMADA DE PREÇOS N.' 02312014 • 
Toma público a reallzaçlo às 091100 do dia 19 de Agosto ~ 
2014, a Tomada de Preços N.' 02312014, do tipo menor preço 
global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. JORGE WALTER -
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS • SEOSP 
confonne as condiçOes estabelecuias no Edttal. Valor estimado 
de RS 251.906,07 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos 
e sels reais e sete centavos). Recursos Próprios/Convêmo 
771664/CEF. O Edital compttlo e maiores informações 
poderao ser obtidos na Pre1e•tura Municipal de Campo 
Mourllo-Pr. no Depaltamento de Suprimentos. Rua Braoil, 
1407- Centro. Tel. (44) 3518-1178, FAX (44) 3518·1182, a 
partir da publicaçlo deste avíso, no horàrio das 08h às 
111130min. e das 13h30min. h 16h30min, ou no 
""""camoornourao.or aov.br. Campo Mourto. 24 de julho de 
2014. Luiz Fernando Mendes de Almeida - Presideme da 
Comi&São de Licitação. 

PREFEfnJRA MUNICil'AL l.)E" NO VI\ C.A.'frL 
ESTADO DO PARANÁ 
C"'PJ n•77.US .. 19.UOOOI-03 
Rua ll:ak'='t, 8S- ("I!.P 8:7.3311.000 
AVl'ro DE LICITAÇÃO PROCESSO LK"JTATÓRJO rf' 0..7'2:01"' 
PRJ::GÃO, n:a fon,Ut.f'n::;-~u;QI n .. OII."lOI .. - PMN{' 
OBJETO: Aquhiçlo d~ M;)tcri~ r:lcuwlrtrõnic:o5. c m:.tt.:ri,ltt ~ 
Brinquo.kls PodnÁkos Convél'\io Hrudl canMoso. confnm\c 
csptd~.s em ts!ltal 
AliERTURA: A panir tn~ tW:OO lii.V'U do OlA t1~ de A_;ust11 li.: 1.1114. o.i 

Q)a de I"CW\ltocs 4o rac-:o '4~.Lni~ip:tl. c:tn P'o~• C.-n~.t.~. ht::ln._ 
A Pula cikl1 ínlclro IIXII' do Edl~. aw.~os ~ íntõrnl:l~ podcrlit} ~ 
solichtdos n• PR.t:.FEI'Tti'R..olo MUNlCI'f'A.l DE l"<<OVA.CANTU- f'.A'RA\.IÁ. 
junrtt• Oh•i..Wd..: üc~ no llcdrio d.H9:00 I.,; 11:00 H~edD< 1-':00"' 
17:00 H.t. Tckfo~,_·a."(· (4-t) 15:!71363 JSll-1 .2&1 
pmn=nt\l@i$-com.br. 
Nov:~~ (~lu, I:Jmdo do Parat\;1. ~2 é-~Jutlxr dt::l 01-l. 
Allt'TON A..'IT0}'..'10ACSOUN 
Ptdcilo Mw\icipt.l 
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TOMADA DE PIU:CO!t ."'!'" 00:511014- PMNC 
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AVISO DE RETIFICAÇAO DA LICITAçAO -
CHAMADA PÚBUCA N .• 0021201-4. Toma pUblico 1 
redu5gnaç.to do novo perfodo de reahzaçlo do 
certame. o periodo do 3010712014 a 01/0912014, no 
hor*io das 08n30min. b 11h30min e das 13h30min 
O. 17h00. Objeto. CHAMADA PÚBLICA N.' 00212014, 
para o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA 
PRESTAçAO DE SERVIÇOS EM PROTESE 
DENTARIA • SECRETARIA DA SAÚDE • SESAU 
RECURSOS FMSIMED. ALTA COMPL O Ed>tal 
comPele e matares lnformaçOes pooerao ser obtidos 
na Prefeiturt Mu:nic~ C!e Campo Mourt<>-Pr. no 
Oepai'Uimamo de Suprimentos. Rua 8ras11, 1.C07 -
Centro . Tel. (44) 351e·117S. FAX (44) 3518-1162. • 
partir da publ!caç.Ao deste aviso, no ho~rto das 08h30 
às 11h30mln., e das 13h30min .. às 17h00. Campo 
Mourla. 24 de julho do 2014 Luiz Femanoo de 
AJmelda -Presidente da Comisslo de Ucit;~~çto 

PRIFEITIJRAMUNIC11ALDEMAI!IMBL'PR 
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I Lunardelli 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N' 01/2014 

A Câmara Municipal de Lunardcll i!PR, toma público a data da TOMADA DE 
PREÇO. O ato de recebimento dos envelopes e abertura das propostas será às 
09:00hs. do dia 29/08/2014, na Av. Duque de Caxias, 100, fone: (43) 3478-1043, 
Lunardell i!Pr. para A contratação de pessoa jurídica devidamente constituída 
(empresa ou instituição de ensino superior), especializada para prestar 
serviços técnicos especializados para elaboração, aplicação, avaliação e 
correção de provas de Concurso Público, bem como emissão de pareceres 
sobre recursos administrativos, verificação da documentação, realização 
de provas, consultoria (responsabilidade e controle), suporte técnico 
(organização), entrega dos resultados por ordem classificatória e relatório 
final, empacotamento lacrado por sala, correção dos gabaritos, impressão 
sigilosa das provas e gabaritos, e orientação para prestação de contas ao 
TCEIPR de Concurso Público, obedecendo rigorosamente às especificações 
técnicas, instruções e anexos que integram o presente Edital de TOMADA 
DE PREÇOS. A pasta técnica com a documentação completa do edital, anexos 
e demais documentos encontram-se à disposição para verificação no endereço 
acim~ mencionado, em horário comercial. 

Lunardell i!PR, 24 de Julho de 2014. 

ANTONIO ROBERTO BARBOSA 
Presidente da Câmara Municipal de Lunardelli/Pr 

R$ 144,00 - 71071/2014 

I Marilena 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR 

Prefeitura Municipal de Marilena PR, inscrita com o CNPJ: 75.971.010/0001-
73, torna público que requereu ao IAP Licença Ambiental Simplificad.a ( LAS } 
para instalação de Loteamento Habitacional Programa FAR- MUNICIPIOS, ser 
implantado na :irea de terras chácara n' 97, matricula n• 2.314. 

Marilena 24 de Julho de 2014 

I Morretes 

Brasilio Bovis 

Prefeito Municipal 

RS 72,00-70619/2014 

EXTRATO DE 2' TERMO ADITIVO CONTRATO N'. 136/2013 Origem: 
PREGÃO N' 033/2013 HOMOLOGADO EM: 23/07/2014 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES 
CONTRATADA: Empresa SOT IL LTDA, CNPJ N' 
76.541.945/0001-82 OBJ ETO: Contratação de Empresa para locação de 
caminhão compactador de lixo, com capacidade de 15m3, inclu ído 
motorista, salário, encargos sociais, manutenção do veículo e 
combustível, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. DA VIGENC IA CLÁUSULA 
SEGUNDA- O presente termo aditivo prorroga o contrato em 12 (doze) 
meses, findando-se em 26/07/2015. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
14.001.1854202702058.339039.99.99 FONTE 1000/511 BASE 
LEGAL: LEI N' 8.666/93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO 11 E ARTIGO 65; 
DATA DO FIRMAMENTO: 25/07/2014 ASSINADO POR HELDER 
TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUN ICIPAL E NELSO ANTONIO 
SONDA PELA EMPRESA SOTIL L TOA. 

## Prefeito Municipal 
R$ 96,00 - 70605/201 4 

-pREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia. 85- CEP 87.330-000 
##ATO AVJSO DE LICITAÇÃO- PROCESSO L!CITATÓRIO n• 046/2014 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 005/20!4- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva_ 
coberta. com vestiários-Projeto Padrão FNDE, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 15 de Agosto 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- PARANA, junto a Divisão 
de Licitação. no horário das 9:00 às I! :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefonei 
Fax: (44} 35271363- 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 
## Nova Cantu, Estado do Paraná, 22 de Julho de 2.0 14. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLJN 
##Prefeito Municipal 

R$ 168,00 - 7060212014 

I Nova Olúnpia 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA torna público que requereu 
junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, Licença Prévia para Consrrução 
de um Conjunto Residencial, através do Programa Minha Casa Minha Vida, do 
Governo Federal, a ser implantado no Lote n' 6-A-REM./6-B-REM./ 6-C-REM.I 
B, Gleba Nonohay, com área de 24.200 metros quadrados. situado no Município 
de Nova Olimpia!Pr., sob a matricula n' 25.665 do CRI I' Oficio da Comarca de 
Cidade Gaúcha Estado do Paraná. Foi determinado «tudo de tmpaeto ambiental. 

RS 48,00 -70741/2014 

I Palmas 

AVISO DE LICITAÇÃO 

(Lei n' 8.666/93, art. 21, Lei 10.520/2002) 

PROCESSON' 116/2014 

Modalidade de licitação: PREGAO PRESENCIAL N' 58/2014 

O Município de Palmas, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, designado pelo 
Decreto n' 3.023/2014 de 02/07/14, Decreto n' 2.128/06- Regulamentação da 
Modalidade Pregão, Lei n• 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei I 0.520/2002 
e suas alterações, toma público aos interessados que realizará processo de licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n'. 58/2014 destinada a Aquisição de 
veículo pelo Departamento de Ação Social para utilização no Centro de Nutrição 
- Em atenção ao Recurso Fia ltaú Social, Recursos do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente CMDCA e Recursos Livres do Departamento 
de Ação Social, conforme especificações deste certame nas condições fixadas no 
Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM". 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09: 15..!1.!!..!1i.!.26/08/20 14; 

ENDEREÇO: Sala de reuniões da Prefeitura :\.lunicipal, Av. Clevelândia, 521-
Centro, Palmas -Paraná. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, 

R$ 120,00 _ 70195,2014 OBJETO: Aquisição de veiculo pelo Departamento de Ação Social para utilização 
no Centro de Nutrição - Em atenção ao Recurso Fia ltaú Social, Recursos do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente CMDCA e Recursos 

Social, conforme especificações anexas ao edital. 

Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVACA!'i 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/000!-03 

Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 

#;;ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO. 

PREGÃO. na forma Presencial n• 018/2014- P~ 

DOCUMENTO CERTIFICADO TOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 do dia 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
362452614 

Documento errutido em 13/06/2014 08:33:21. 

Diário Oficial Com. lnd_ e ~erviços 
N° 9256128107/20141 PAG. 26 

Para verificar a autenticidade desta pagina, basta in 

~~~/tpt~'f.t~Uig;~{~p~~gg~gt 

livisão de Licitação ou à Comissão Permanente 
J de Palmas - PR, na Avenida Clevelàndia, n.521. 

ção do instrumento convocatório e seus anexos: 
· dia, 521 - Centro - Palmas - PR telefone (046) 
milir 
!mas, 15/07/2014. 

Eduardo Boese 

'ereto 3.023/2014 
l#íTEX OBJETO: Aquisição de Materiais, eletroeletrõnicos, e materiais e RS 240,00 - 70632/2014 



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

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

PROCESSO LICITATORIO No 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 
ABERTURA: 15/AGOST0/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 15 de Agosto 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 n° 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: 

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

para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, da seguinte forma: 
LOTE 01: ÚNICO 
OBJETO: Construção de 01 Quadra Escolar Poliesportiva, Coberta, com Vestiários -
980,40 M2

- Projeto Padrão FNDE. 
LOCAL: Município de Nova Canto (Rua Niterói- Centro). 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 980,40 M 2

• 

Obs.: Incluir serviços de Terraplanagem e remoção de terra necessárias para a construção 
da obra. 

1.2 - O Projeto 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 pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3- HABILITAÇÃO 
3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
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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 

-CERTIDAO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (Autenticada). 

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

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

d) Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO 111); 

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

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

g) Atestado de capacidade técnica de obra, igual ou equivalente a obra, 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 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantuj 
Rua Bahia no 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 )/ 

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

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

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

abertura da proposta Comercial 

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: 
E NVELOPE N°. 02 Proposta de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura M unicipal de Nova Cantu 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 

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

5.2 - A abertura do Envelope 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: 
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Prefeitura Municipal de Nova CanJz ~j) 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 f 

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

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

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

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

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

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

6- DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 

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 como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

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

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

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

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá 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 criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

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

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 
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E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

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

7.1 - Para os lotes acima, a entrega/execução do objeto deste edital deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante requisição/autorização de início de obra. 

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, e liberação de recurso através de convênio FNDE. 

9 - DOVALOR 
9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-509.290,56 (Quinhentos 

e Nove Mil, Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta e Seis Centavos). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso entre 
o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e o ministério da Educação!FNDE, através da 
seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0502.12361.0188-1016-44.90.39.00 (124) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes 

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

saber: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - RECURSOS: 
12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

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

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

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

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

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

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

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

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 licitação. 

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

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

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

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 24 de Julho de 2014. 

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

PREFEITO MUNICIPAL 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

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

Em _ __ de _ _ _ _____ de 200 . 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014, 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 presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO III) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 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 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 instaurado pelo 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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<MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 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, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



~~ 
Prefeitura Municipal de Nova Ca~tu ;.a 

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

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 046/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 005/2014 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção de Quadra Poliesportiva, coberta, 
com vestiários - Projeto Padrão FNDE. 

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 


