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

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

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 049/2014- Edital 
de Tomada de Preços n° 006/2014, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à Empresa: 

"LOTE ÚNICO" 
ÍTEM 02- Empresa: O. A. VIEIRA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.676.731/0001-26, no Valor de R$-50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 

Nova Cantu, Paraná, 21 de Agosto de 2.014. 



~ 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTtU ~~ 

ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 ~~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 049/2014, Edital de Tomada de Preços no 006/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 18 de 

Agosto de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Agosto de 2.014. 

I\ )~ 
L \ ../ I , ~ (,~ IR~ \_ 

ir. JiiVONSIR G:::r 'F 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 049/2014 

TOMADA DE PREÇOS no 006/2014 
Às~:OO hs (nove) do dia 18 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 Contratação de Ônibus e 
Caminhões, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a 
empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
O. A VIEIRA & CIA LTDA ME 
CNPJ 09.676.731/0001 -26 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, somente no item 02 do objeto, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. 
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, 
e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital e foi 
qualificada/habilitada a participar do referido certame. 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
O. A. VIEIRA & CIA LTDA ME ITEM 02 - no valor de r$-500,00/dia, 
CNPJ 09.676.731/0001-26 num total de R$-50.000,00 (Cinquenta 

Mil Reais); 

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

LOTE ÚNICO ITEM 02 no Valor Total de R$-50.000,00 (Cinquenta Mil Reais): O. A. 
VIEIRA & CIA LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o no 09.676.731/0001-26. 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 18 de Agosto de 2.014. 

Comissão de Licitações: ~ 

~ ... ~~de>~ 
~(J/'il; ]_,__~ dCJ ~~ 



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

Campina da Lagoa- Paraná - CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.73110001 -26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 18 de Agosto de 2014. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO LICITATÓRJO (LICITAÇÃO) No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00612014 

Apresento para apreciação de Vs. sns., a proposta de preços referente à Execução de Serviços de 
Pavimentação Asfáltica, objeto do Edital de Tomada de Preços n° 006/2014, conforme segue: 

~~ QTDADE ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM VALOR 
TOTAL 

~ 
100 Und. Contratação de Caminhão Caçamba para execução de 100 Diárias R$-500,00/Dia 

para Transporte de Cascalho, Terras e outros R$-50.000,00 

---- TOTAL R$-50.000,00 

TOTAL GERAL - R$-50. 000,00 (Cinquena 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. 

·v; 

Atenciosamente, 

m Jl.J#- /1 _t::; t~; 
l oz1~-ANTUNES VIEIRA 



· __ ,~,~.;..i_~:<1in i.stério. do ·~esenvolvimento, Indústria e Cornércio Exterior 
~~- Sc~rccarla do Desenvolvimento da Produção 
• i)~partamet•' Nacional de Registro do Comércio 

~ '.e:''!•'--~~~ :· ~ . ;;rii - ·-~,.-,. ·:-:~-
~' ' NÚMERO OE IDENTIFICAÇÃO 00 REGISTRO OE EMPRESA. NIRE DA SEDE r t 4110634986- 8 
' ,1!'1 NOME 00 EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 1 

OZEIA ANTUNES VIEIRA I 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRO 

SEXO 

I 
REGIME DE BENS (secando) 

. Comunhão parcial Mt8J.FD 
FILHO DE (pa~ 

NIVALDO ANTUNES VIEIRA 

NASCIDO EM {d•ta do nnclmento) 

21-1 0-1 957 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO . ~ 

NIRE DA FILIAL (preencher :s:omonte se :~to refere nte 1il nllal} 

ESTADO CIVIL 

Casado(a) 

l
(mle) 

ROZARIA MARIA CONCEIÇÃO 

!
IDENTIDADE número I Oraao emls.sor IUF I CPF (número) 

1.964 . 8 46 SSP PR . 407 . 605. 459- 87 
~~~~~ -~~~~~~~-=~--------4--L--------------~L------L~--------------~ ' EMANCIPADO P~R (fotml de emancJp.aç.io - somente no ea.:so de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRAOOURO- Nl, IV, olc.) 

RUA ANTONIO CHIQUETO 

!
BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
COMPLEMENTO 

CASA 
MUNICIPIO 

CAMPINA DA'· LAGOA 

CEP 

873 45- 000 
I 

NÚMERO 

608 
CÓOIGO 00 MUNICIPIO 
(U•o êla Junta Comercial) 

PR 

· declara, s_ob as penas da lei; não est~r impedido d~·LÍxercer atividade empresária, que não possui oL•tro ~egistro.áe 
empresáno e requer à Junta Comerctal do PARANA: . · . - · 

20 . 000,00 
· I VALOR 00 CAPITAL {por extenso) I 

. I (VI NTE MIL REAIS ) 
CÓDIGO DE ATIVIDADE.• 
ECONOMICA 

(CNAE flséaQ 
Atividade principal 

· 4211 -:-1 /0 1 
AUvidadD$aecundtrias 

' DESCRIÇÃO DO OBJETO I 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

MANUTENÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, .PRAÇAS E CALÇADAS 
COLETA D~ RESIDUOS ,NAO PEf i GOSOS 

608 

1 
I 

.4221-9/03 
4213-8/00 
3811-4 /00 
4120-:-4/00 

CONSTRUÇAO DE EDIFICI OS · \_ 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS·, SOB REGIME DE FRETEMENTO, MUNICIPAL 
E 711~-0/00 - SERVIÇOS DEl ENGENHARIA . 4'929- 9/01 . 

DAT" OE IN! tiO O;ls ÀJlVillAOES NUMERO DE INSCRIÇAO NO CN. PJ o<•EJIOlHU OE 

I! 

h 
· • ITRANSFER~NCIA DE sEDE ou DE FIUAL DE ovrRA yF uF luso DA JUNTA coMeRciAL 

--~ ~· f'~-- NIRE enlettor j AVTO't!Vç.lo 

r; , ·03-0] - 2008 09 . 67 6. 7 31_1,_0:..0:..0::..:1:..-...::2::..:6:....,..__L. ____________________ ..J_ __ __~...•_o·JER_,..,. __ ••rr_•'--"----"' ~l 

r
~ ASSINA TU"\~ FliUIAPELO EMPRESÁRIO (OU pelo roresontante/aS$1$11nttlgllenle) I 

·li.~»Cr.~ ' , \v\ - · 
~I • .,..,. -:~·/' (-I r-f1 \ ~ . . 
r~ • OATAOAASSINATUAA ' ASSINATURAOO EMPRESÁRIOt " • \ (/ -c~·· \ 

20- 05.:.2010 ... . · ( L· 1 · - f. n• , . , ...... ... ~~·,. 
'''•J . . . ~ - . ' r~ . _.,~------ t_....-~ ........._ .,.,... 

1.-: PARA USO,.-EXCI!USIVQ;DJIXJUNTA COMERCIAL;: ' __ '"' ------------------~--.,.... ~- -=====-_.::::.......::..=.·.=.::.. .. _ 

w.; ~G~~J~~~~SE E ~RQUI~E:~É~ . 'Yift .... JU~~~~~~-~RCI~-~o·~~RA·~-~ - .. . _ ..... ---·-- ··~~~~ 
• ;~~1' • , CERTIFICO O REGISTRO.EM: 07/06/2010 ~i~j;_t 

4/t~ii · · ~ SOB NÚ~ERO: 201 06048643 . '"4(\~ 
~tt f .. ltetHlte Vanlan~gJ-- J1 :..~~· ! Protocolo: 10/604864-3, DE 01/06/2010 tatvf ~ 
c L r~;l.li~TPresa:~l 1 063~986 8 ·. 

·voGAL • T 4 2 ~'~lA. vi~JRJ.. )IE • Luiz cARt.os sAL vARo 
~I(~' SECRETARIO GERAL 

_.n. ~ JUN. 1~'0 ~; .... ~l .. : .. _ .. _ .. . .. ... 
.. ;~~~,,~,;;.~- tlc'" ,,lo[,~i'- ,.;_:;;;;~ · ....__.-..ao---.-~··~------~----·~-~··- -~---''>:.>:lP!';{;o::,.:' , _.J 

' ' 

.:P . ~ 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 
O. A. VIEIRA & CIA L TOA • ME 

QUE DESCENDE \DA O. A. VIEIRA - ME 
· CNPJ N. 09.676.731/0001-26 . 

OZE.IA ANTUNES VIEIRA, brasileiro, ~aior, casado sob o regime de comunhão 
parc1al de bens, empresário, residente ~ domiciliado na Rua Antonio Chiqueto, 608, 
centro, nesta cidade e Comarca de ampina da Lagoa - PR, CEP 87.345-000, 
portador da Cédula de Identidade RG n. .964.846, SSP/PR e devidamente inscrito no 
CPF/MF sob o n. 407.605.459-87; titular da Empresária sob O. A. VIEIRA- ME, com 
sede estabelecida na Rua Antonio Chiqueto, 608, centro, nesta cidade e Comarca de 
Campina· da Lagoa- PR, CEP 87.345-0ÓO, inscrita na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, sob· o NIRE ·n. 41106349868 em sessão de 03/07/2008 e devidàmente 
inscrita ·no CNPJ n. 09.676.731/0001 -26, fazendo .uso do que permite o §3°, ab·ert~go 

. 96b, da Lei· · n°10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da· Lei 
Complementar n° 128, de 1 ~. 12.2008, ot~ transforma seu registro de EMPRESÁRIA 
em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITAt'A, uma vez que admitiu o sócio GIU/ANE 
EVERTON FERREIRA, brasileiro, maior, empresário, residente e domicili&<:.lr)- na : 

I • • • 

Travessa Bela Vista, s/n, centro, nesta cidade e Comarca de Campina da Lagoa·- PR, 
·. CEP 87.345-000; portador da Cédula de Identidade RG n. 9.056.201-0 e devidamente 

inscrito no CPF sob o n. 049.655.93~-79, passando a constituir o tipo :jUrídico 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, \ a qual se regerá, doravante, pelo presGmte 
CONTRATO.SOCIAL, os quais se obrigam mutuamente todos os sócios: · ,, - · 

~láusula 13
.: A sociedade girará sob~ ndme empresarial O. A. VIEIRA & CIA LTDA-

·ME e terá sede e domicilio na Rua Antbnio Chiqueto, 608, centro, nesta cic;iade e 
Co'""'arca de Campina da Lagoa- PR, ·cEP 87.345-000, podendo estabelecer filiais ou 
sucursais em qualquer ponto do território n~cional, obedecendo as disposições legais 

·vigentes. 

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

da empresária ~upracitada, pertencente ~o titular OZEIA ANTUNES VIEIRA é de R$ 
· 20.000,00 '(vinte mil reais) dividido em 20.QOO quotas de valor nominal de R$1,00. (Um 

· ·real), integralizadas, neste ato em mo~da corrente do País, sócio ingressante, 
GILVANE EVERTON FERREIRA, integraliza neste ato em boa corrente moeda 
nacional o valor de R$ 20.000,00 (vinte. mp reais), ficando o capital social da empresa 
ora' constitufdo no valor de R$ 40.000,09 (quarenta mil reais), divididos em 40.0~0 
·(quprenta mil quotas) no valor subscrito de R$ 1,00 (um real) cada uma e ficam ass1m 
distribufdo entre os sócios: 

. I 

NOME 
OZEIA ANTUNES VIEIRA 

. GILVANE EV.ERTON FERREIRA 
TOTAL 

VALOR 
20.000,00 
20.000,00 . 
40.000,00 

QUOTAS 
20.000 
20.000 
40.000 

.Cláusula 33 : A s.ociedade tem por objetivo social principal a exploração do ramo 
. p'rincip.al de: 42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias e ramos secundários de: · 
. 42.21-~-03 - Manutenção de redes de distribuição ·de energia elétrica; 42.13-8-00 -
Obràs de ÜrbanizaÇão - ruas, praças e calçadas; 38.11 -4-00 - Coleta de resíc;!uos ~~?
perigosos; · 41.20-4-00 - Construção de e\difícios, 49.29-9-01 - Transporte rodov1ano 

. ~t.· o~ L-=-- I [JL. 

. . I 
-vJ 

• 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 

O; A. VIEIRA\ & CIA L TOA - ME 
. QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME 

CNPJ N. 091676.731/0001-26 
· · coletivo de passageiros, sob regime de retamento, municipal e 7112-0/00 -Serviços 

de engenharia. . · 

Cláusula 4a: A sociedade iniciou sua atividades em 30/01/2003 e seu prazo de 
duração. é indeterminado. 

Cláu~ula58 : . As quotas ~ão indivisíveis r n~o poderão _ser cedidas ou tran~feridas a 
tercerros sem o consentrmento do outro sóc1o, a quem f1ca assegurado, em Igualdade 
de condições e preço direto de preferênbia para · a sua aquisição se postas a vénda, 
formalizando, se realizada a cessão de la~ . a alteração contratual pertinente. • ·· ~. : 

. Cláusula 63
: A .~esponsabilidade de ca~a sócio é restrita ao valor de suas ql)o-t~s, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. :' 

Cláusula73
: A administração da sociedade caberá OZEIA ANTUNES VIEIRA,~~~~s 

pot,;~res e atribuições de Administrador! autorizado o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em\ atividades estranhas ao interesse s0ci~f. ·vu 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de te rceiro~; .!:!em 
como· oner~r ou alienar bens imóveis·da s'ociedade, sem autorização do outro sódo: 

§ 1° ~ Faculta-se ao administrad~r. \n·os limites de seus poderes, cot:~stituir 
procuradores em nome da sociedade, devendo ser especi ficado no instrumento de 
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no 

. caso de. mandato judicial, poderá ser por Tazo indeterminado. 

· § 2°- Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no 
art.0 {061 da lei 10.406/2002. 

·--Cláusula 83
: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

·administrador ·p·restará contas justificadas de sua ·administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço jpatrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

Cláusula sa: A sociedade fica· desobriga da realização de reunião anual de sócios 
para prestaçao. de contas e demais deliberações com base no artigo 70 da· Lei 

coinple~entar n°~ 123 ~e 14/1.~/2006. . ·\ · · . . . : . 

1 a As deliberações sócras serao tomadas com base no art1go 70 da Lei complementar 
n°. 123i14/12/2006. 

· · 21 ~s ·Reuniões dos sócios quando necessárias· serão convocadas pelos ·sócios e 
obedecera a quorum estabelecido no códigb civil brasileiro da· Lei 10.406/2002. 
31 A empresa .fica dispensada da publicayão de q.ualquer outro. ato societário co~ 
exceç_ão da alteração contratual com base no art1go 71 ?a Le1 complementar n . 

123/12/200~: . I I / ~ \ /) I- 1 v ~-L-~-!_:.//"' . I 

• .J J • ~ 

... ·' . . 
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CONTRATO SOCIAL POR tRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁ~I~---- ~-

. . . · O. A VIEIR-A & CIA L TOA - ME . -
. . QUE DESCENDE DA O. A. VIEIRA - ME 

. CNPJ N. )o9.676.731/0001-26 . 
Cláusula 103

: A sociedade poderá r, qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração co tratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 11 8
: Os sócios poderão, e comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 

título de "pró-labore", observadas as isposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula 128
: Falecendo ou interdit do qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

ati\':.iades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possí'!el ou 
inexistindo ·interesse destes ou do sdlcio remanescente, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situaÇão patrimonial da sociedade, à :Je:tta :da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. · "' 

Parágrafo único- O mesmo procedi~ento será adotado em outros casos em:que a 
sociedade se resolva em relação a siu único sócio. , : - _, . ~ 

Cláusula 138
: O Administrador declara, sob as penas da lei , de que não está 

,impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em vk~:~J~ de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede_ ~inda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimér.ta;, 'de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 

' conLrci o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula 14.8 : 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 cont~atados, lavram, datam e assinam, o presente 
instrumento particular, em 03 (três) vi~s de igual teor e forma, obrigando-se fielmente 
por si e seus herdeiros a cumpri-lo ellj todos os seus termos 

... ' 

· \ Campina da. Lagoa- PR, 20 de maio de 201 O 

I 

· t:hn _ ).I /;· '/} 7 ------ I,__ . Q_. , 1 0: orv· .(f~·~v--- L/ ~ 

OZEIA r TUNES VIEIRA 

alvtvrJ\ i~t~) ~> ~~L~-.rt--1 
GILVANE EVERTON FERREIRA 

~-=·=~.:_-:::::=;:. ·,_ ... -·-:--: ~:-:--- :_- - ·- ... ::. . _; __ --
111'~,. I 
'á' iliilliill~ JUNTA COMERCIALtDO PARANA 
I .~J f CERTIF:ICO O REGISTRO EM: O 7 I O 6 I 2 O 1 O 
e;~, o SOB NUMERO: 41206789045 . --' 
~~.~~~ Protocolo: 10/604865-1, DE 01/06/2010 ~.;.i--·V: .. .. 
~1J~~A. ~!EIRA' CIA LTDA ME .. ,~,. ' .· 
~~ :·l-~~~~·-'<'f :· -. ~-.-· .: 

LUIZ CARLOS SÁLVARO 
SECRETARIO GERAL 

. ... ' ....... ' · t · . .. . r- • ...~ : ~ ~ . .... · ... . · . 

. 
. ~. 
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CAIXA 
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0967673110001-26 

Razão Sociai:O A VIEIRA 

Endereço: 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 FGTS. 

Validade: 04/08/2014 a 02/09/2014 

Certificação Número: 2014080407432731194182 

Informação obtida em 13/08/2014, às 11: 19:34. 

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



11/03/13 

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

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

Nome: O. A. VIEIRA & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 09.676.731/0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dív;das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que v;erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dív;da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

_., · Esta certidão, emitida em· nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação dà sujeito passi\0 no ãmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
prev;denciárias e as contribuições dev;das, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Oív;da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereço~ <http:/ !WNW. receita. fazenda.gov.br> ou <http:/ !WNW. pgfn. fazenda.gov. br> . 

. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
· Emitida às 16:21:40 do dia 22/02/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/08/2013. 
Código de controle da certidão: 443D.27BF.CDDD.7873 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



03/0912015 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 201112014-88888731 
Nome: O. A. VI EIRA & CIA LTDA- ME 
CNPJ: 09.676.731/0001 -26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que não constam pendências em seu nome 
relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida 
\tiva da União (DAU). 

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade ~~ada e cisão parcial ou 
transformação de entid~uu de sociedade sociedade 
!mpresária simples; 

- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 21/07/2014. 
Válida até 17/01/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 
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PARA: 

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

Campina da Lagoa - Paraná- CEP 87.345-000 
CNPJ-09.676.73110001 -26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 18 de Agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00612014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 006/2014, 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. 

Atenciosamente, 

a~:J..c~ 
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-09.676.73110001-26 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 18 de Agosto de 2014. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 00612014 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, 

A,?_~ :J é__ Vttfo.,v. 
('.v6zÉ~TUNES 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 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 18 de Agosto de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- Tomada de Preços n° 006/2014 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 Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federa/8666193. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

( _ryL:, i)_ C vJ.v-
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 04912014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 00612014 

Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 18 de Agosto de 2014. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 00612014 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, 

(h,~ (),c t/'-.A- -
Ó~ ANTUNES VIEIRA 
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PREFEITUR.>. MUNICIPAL DE NOVA CA!'<TU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ o• n.845.39410001·03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA AO PROCESSO LICITAT RIO n• 049/2014 
TOMADA DE PRE OS 

N' 006/2014- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Aluguel de: 
01 - Ônibus pan transporte de alunos e pacientes (emercencial) · 02 - Caminhões 
para transporte de cascalho, terra e outros. conforme especificaçOes em edital. 

ABERTURA: À panir das 09:00 (nove) Horas do dia 18 de Agosto de 2.014. n.1 sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru. Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, junto a 
Divisão de Licitação. no horirio das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 

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

PU""' 
JQ, I 

EDIC 
RE5~ 

PUBL 
JC 

co: 

"'. 

Nova Ca.nru. Estado do Paraná, 30 de Julho de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Preteito Municipal 

~ot 

ES 



Sct~n.ri• de: Pl:t.nejam~nt~ Fin101~ e Gestio. 
S~tor dt Licita~6er 

I'PitGio ll'lti.S'I'IfOA'. m u }lDu 
UTitATOQAATAO(ft'fGtsrf(O OI: ,,_t('CtSN" 10./lOU 

MUN:di'IO Clt MAIUIAGUAIU ft.tldo di:I'P•rani. COI!\M'dc N1 Pnc"~ 
d~ Tr~ ~ SOO. lflf(l'"!to 110 OO'SIMF Nf 16..1U.l 0/000W». 
nctc t t;J ~~Udo ,.to ll'rtfcho M .. f'ldpa.J ~ pl t i!O C:HKioo 
lkJ J.ooõ:u "';.nd.\0 e lu~ Sr. IWMVAI.OO .... TISTA. JICII1<Idot &lo 

c,;.d,ll de- ICI:oW~c N' 3A.,,Hl·l SSI'/Pfl t ~~ CH/MF 114 ' 
&52.71UOt.:!O•. 

t0N'P'Pf,.'T.A00 AT.A(;At)() f . COI'.DIIItO LTD4 • ML. "'"'"• no CHI'J,!'M, 100 <111 fll. 
0.C. ~SII:$JS/OC'.)l~10-, l:otn <IIIICiltCÇO 111 Jf'fQ.ATEIIIM , l6t. u.ADIW 

( VII.OPA CU': 17U 1-*, No ad.Jdf' ft Solr~ndl/1"111;, nHR ··~ 
.-.prt:tlltMLa pelo JJN rodo p,~....U.io, o Scn-hOI FAIIO W11 DOS 
SANTCX COADCIRC. pott.dot' ~ CUI!IIa dt klefttiiiUe llG ,.._ 
6.Cf.)U-.1. C' Irwcr'lto i\CI ~,IOI)O III ak.46J:A1!-Q 

II.~GISTRO ot 'l!.lCOS PAJU.~CI! G!xtAO$ AtJMUfl'foos 
'.l.II.II."Mm HOAUCOl.Ail 

vo~.~.OQ: !~ liiQ,o;)(«'"tD • I\OW"'r••ll"~au-o~d'!.ll..U.ar~e~ 
ft\i.-.1~ 

PREFEITURA DO MUNICÍI'IO DE 

MANDAGUARI 
Sec.n-t:lri.a de Pbacjameato, Firlanf,IU c: GestAo. 

Srtor d1: Licit•ç6n 

Pkt.Golo , ltlStHCW.,..U /lOl-<11 
fi!TitATO DA AlA OI! II!GISUW)OCN.t(OS,...LOJ(IOU 

Ci)><tY.Tr.NTf: MUNidPIO Of: MAHDASUA!tf On do dO ,,nnf, COI"l ~ '* ~ 
lf"" ll'4-$~tf. .SOO.Irlkti!.O r.oOIP(IMI N'1&.1&$~}0DO!-ot. 
1\C'I~iltO I'II""Itntidopitlo,....,,t~~~ -pi"IO~.O 
lf•Mu~• ~l.t. "C)M"J,l,U))IA'OSTA. JIOfQÓotda 
U!Ma o. ~~~<I Nt JAU ., ll-1 W,.,_ to do D rtw "" 
'~1.7111.~ .. 

:C'ITMTAOO f OND,ulf t. Ht(J;US lTDA,. ll'l.l:fiU 1"10 0\,.l!Mf j;QII o " ' 
Ol .I>$.7SJ/OOQl ... 1, .:::cttl"'tn:MoN ÇD "'-Ail. ll'ull, ll61,1onaD$.etr: 
17030>000.. 1\1 cWMt O.. MAl.'~ ...U lto,...4fltitb ~ 
:ti.l~lo "op'I"~.Jo. o~W11fOHO.AZ:a.~cU a4ioo11 
~ t011n:Jc..oc 110 " " t::J.9n. • h>c:rltl:l •.o CH ~~~ o ~"~'· 
OP.Ml.n••• 

OI!J(TO Rt::;~O 0(. '"'~ , MAAQI,HSIÇ.Lo Cl MATUIA!S 0 [ 
OO'(Ottl'(T'(fiNfO!M.ln~. 

2] •. UC1,9S (\t, IIU<II tl'b mll,nntot'llm.. AI""O~t~ Cd...U 
Cl'll..-). 

Município de l patuh 
t.U~,f'.J.U.'H 
~s 

~,.-,._.....:!>W'70Jitoif 
~ .. -. ...... -'-... --c-...._"'·~·" ....... ,.n..,•.-

D-·'"eun•u• ·-•= " 

C>M~Ir»_W;_Jw~-~~~-..,...,..,..a 

~~.;...~ k.u.~ .. -~ ~'~ '"-wtM. • ._ (.110 • ._.....,... 

IIOQ.tltUOACie-,.,-<o.&r.............,_ " ' Q$;ol.....0;--... 
Tlf"'I.Iw'Wrl~~ .... 
C$Jf.1 0 C...t''t. ...... \14 ~ ..... - .. ~_._ ........... ... ~,..·-~· 

...... ...,......., "-• ... ;:(_,..._ .... ,_.,.. ... ,._ ~ ""- ~ .. - !lll .... _,.. ... 
-.,,_ <;•,o'\1.,.., .. ,.~-~·--•a.IIIIIIWAI-IU~ 

.._.,.."lt: .. u...sOOlCC~''f..a .,..õllirJ'If', Weldo noMJ.~~~~ot:t1• 

.a.t.tllru.uet.J ,.<t~n••,._~,,~ .s;, .. .a1~•"'~""':ç," 
t:Ot'II.L D"SI'CHIVU I . ;;.)N~;.J~ dlt> J'JJ'O :k! NJ.I., m,DU.iiii 11 1'1X<""r>lib~I11J\..A~~ 

~ ~:..1111 ~~ ~Jto ;t:Wo """~ ' loWif ek) l>iOQOI ..,.,i"'OW; .... ~ .. 

I:P.:tC..L~C !.~~...-:.;:.~:~~~-.,.c-~,.~ ........ -~. 11r, 

CII"'I''G--O(~J~~~;tl•~ 

~-
MMaj cjpjo de Ipgtvlla 

.MI.~i~~ 

Ql.t.>t> .'l(><llt.ooll•lul"•...,....~---··~jNOIIIIf 
r .... ~~ f_,. .,.._.bNIIt'-'1(\o'(bN-~~-_.,..mri!M~~· 
-~~-....;<....-
IIIIIOOAI.ICADI!I~,.._....,., ~~ .. ?Ow-l>ul 
fii'O~~ 
OIIJLTO ~'•'~~- ~- JU!"<oo 1""'• ~ .. ,_.....,...__ 

•""""n, riona...,az-~• · .. ,........,.,.~ ....,. • ....,.-..,,_~ 
'"""._.,"""'"-d.l~~·~-o&l;tlloftCM-1-. t A•IIIIa 

~IU!e:..I.OAS~U< ol.•• l.oUIO, .WWo 1 :l*-...,.."-'*"20 1 ... 
ACERTURA CMS' JOAttPOCTU , ""1~1 ...-.o~~tdO rlóf.;l.w.Agnt.a.-:C....._ 
lorrAI. tiiSPO!'êva. "Doi'II~)~-~114:1P1•,-(JI!fl•t'l~1<111~~~·,11'1 AoOd• 

dD I!:Gol.l!l l>#lliwl-··*"""'~ · -llll,....,~~· 
~-~ .... 

:!IOD!IJU ÇO• $""',.-;Tu 11• ....,IVW-U~ c. .. ..,.. W c.;.,.,.-. "" l"'bo ............ nr..M,..., n-7 

~c:...-... t.~~·P( -"""liooó'OH 

~·~ -· 

Mnidpio dr I patuba 
rn..,nqlh~~"'""·'-' 

((~~~~111:..~)1.."' 11 /)rJ,Jt,;(n t 'AII 
..... __.~, ..... _ 

tn..:~pr e.r!JLPCK'O 

mtTAI 11!1 QIÁU 

••l'-lt;\IIOUi'!.;.O:Jl~l4 f • 1""" .. _ 
IIIJOI.,.,.,.gll';l.t].Q lo./N.':OI-1 .. ,1 ... _ 
LIX"A.I..ffd... .. (:-'"o:o.!_OO. .. ).Iari_o!W ... A,""\'.-10'1)t. j.o/,.•lJoi ..... ~ll,.&.. .. _s. .......... ll ·iWoJ ..... ..-. ... "'""' .. -J.o.:l~ .... ,..,, ...... ~-"''·--....... 

W~ ~UI Jt~IO"- Ui'"""- ''-L• .;.u,..._- /l.r(.':J'""" W~. -...-.- ~ 
- .. -C'-~•woo.U..~• 1- .. 0--~N.It.~4(o.~l-<ll, __ .._.... 

:: .. a:::.~'!;._~ • !'.tl!l~.--"- '•''-'-.....,.• •oiC'I.,ot•l.l>..r..,• 

~ "':t'u!" ,.!::: ,t2:7 ... â7Jf LE'ttt~'!S~~::.!::..;:::: 
....._,.._~ ,.__·--.. - ·....- ..ti..lilt.4; fl.t.. ,,. . .,.._..,._~ ... w-.., 
UCI/Jo"llOI.CLÁO.•..-....-'"-'-- f..,.,...._, • •JitLi:S.Ltll-"'-~--" 

........... ~-- .. -~--"'""'): • , ,......... J.,.,.tc Qrrns...Crlrroill!'. , ..... ,!!L'"-, ......... _ .. S..~, ........ 

.... fAli:lft ,...,.. ., ~."'~fA/LI.J.I.AOICSJd./11_,""TU- _,.,.,._.t' _H.U,-_ .. ~ 
--·,...·--~-..._.,.. ..-_....,,,,.,.. ::~~u. s .. ...._. _ _ ~~ · 

<'I!CIWHWI.AO. ,_..•"- '--_.. I~•«<II'U.t$.VIt _ _,_, ~...-.;; ............ -·-·-~ :z.... ~,..!.e:,.t=:z&c;r~:; ;;:zsfl"W:.::..::':"~:!::.=,!::: ....,___,..,.,.,_,.. __ ..,._...,..."""~"'.:.~l .o; ... ·.~o-. __ _ _ .. ... _. 
SCC:II/It"INJ LI:ir.ÁO,#_ ....... _ .. •'"'J-•Id:II!C.tJI_,If<><- · - · -M 
___ ,.,.... ______ " 
t!«:tt" -'>=7A).W"m1ti'Jflf}!: ütff,;J1!.:.:~!:::':"!:!z~ 
-....~ .. .-._N_ ... .._ .....,..,......,,,_.,;~,., .. ,.~...,~-w, .... . 
SW.V.'fi)(J UUI.Á-li,,,... _ __ ,'H4_•1tSrto~.~UJ,•J (Iv-•-•-M~ 
....., ___ ..,.., _____ ·~ 
u .. ,m;;~r...;,;,z.m;.z: ~1.zttt.,;~:...:::;:-;:;::;:-::.!í~~ 
-~·-.. - ..-....... ~*"1•"""-~'" '\to.,.....J• •--,..,w~# 
:S~G"IJN/If) Ufi.ÁO.•---,._,,~,_,,,._f'J,J.~I- #_, _ _ 
...,_,..., -..~< ._ .. __ _ .. 
Ei!tr;",_l'7,.1ttE.tiZ3&'.1J1'1ttil.~~~ .. .:;:=.= 
o>~ooot •.--·-·---~~-~"- .'tl.t.. N"- "'•._.,_,_in 
_.. .,lflCt ., 'HUI,__;O.• _.. ..-.t-,__ ..... ;.,r,-...,ltl.:tr..II~AI~-·--• ..... _..•.-- •--' •,. ...__., 
E.!~1ZM'etr-rn:r..t.=:m$::~1tt,;'s~·.:::::·/.::.;.""""~ 
-~-- ;J,~-..W., ..-#,.,....IJ.JM4-k J.IU. ~<.o~oo<..,..J,.--flr:_. . 
,UCI:."''JtJ LI!Ic.JII. ~~ ........ a...-lr_,"''/< _ _.4'JMI-"':J~•.Ioiw-~--.J-

•-•-~•-, .... -..,_t.i 
19.f::t:*=ut/;=':~1:..~!T"W?.k'1'1S:t1~~7"::~:.::!.~~ ~ 
.-..,...- _,- ,. ...,. """'"• -.., '"- -.- ·~ M :-11/.lo i"Jo. ... __,... 
__, .... ,.... .. ~Cl,,"i.JHJLJ::SLÁU,~_... ........ ,_.ol../~"""-1 8J /'I.J.ll,4,1~ 

.. _ .... ...,.._ .. -·--··--·--): 
Sf:!Cri!:k~:!',.t:'t;:Qh::tt'~.r';~=:=IO-: ~.:..~ .. -:...~ 
- ... .....:. ~ ..... _ ",-.,. -· ...,_'"""""' ...,J..U.• ,., ,..," ...... "'-
- ... ,. .. . uc.ctl"liO~I.ÂU.I _ __ .... ..v~·•tll .. -.1'~-. ..,_.~--..... -.--.. - ··· ..... ~: holoo .. ., ...... ,__~,.,..~..-...·~)rl..lt,..J,--·II'Q, .. ,..l._,f{ ..... 

-~. ~"""" --. 11---.. _...._.fi-.::...... .,,_ ... ,_ ............. "' ... ....... ..,-.,....a...J~--..u. I'.J..- ,n._.,.._.....,._ 

u c:--.~o,-• -.- .... - ... ...,,..J-1.._~----·~· 
,...,.,~.._..~.-hOI"~Ioloo> 
~--6.-~e'l.fJ, -;;., ,_N_._...__._ .... .t. .HtA.rd-1'?, 
~o~~ .. ........ ... ,,..,_ - . ..w..~ ....... .....,_o ... .-.--. ... ...._ _,. ..... _ ........... ,...---. .... ..._ .. _..,...__ 
!!Z:>'!2.2!:.re:t!!:-~"" .... J .... _.J<.>If<~ .... ,.~ol;o~--)--·- ,... 

o.- *"""-!"o«o ..... ......_,.~o;~ . .,c,.iai. ""- ':II)';(• W'II:'k!,;lk ll.'>I•-:Jt · "'~ · v"'. o. .,, , 
l>w! ... ._..,, J•-t.S:.W.Z!,f<!l 1.-.... .:.~~.--{~l~lAilJ - W".:.l!W' ·-..U.-- ' 
~a,.~.-p.JOr. 

r.-.,..m.-.ntl.&...)l47 a•••• r·WPI.t. 

r M.EFEITURA MU,.. ICirAL DE CliAR.ACI 
A VISO UJo: l..IC11'A(' À0 

C5 

En"lf llr'.l·.:: (lb"'-11 llt) Mo11•ícip1U t\<1 C.)L12Ln'h.·i, "fO'-V\1)1\ Dt I'RI.'.ÇO~ 
00S(20 l.C., d,, ~ipo; ME:--IOR PRE('O GI,0131'\L.. p:v" Nnh\ltõlç.~ do! 
c mpr.."'n pa~ R.:- tOrlr.:J!R~-..:\Jpo:~çW &. UniW~ ,Jo: ');J> oJdo: 113 F>~mili• 
w Ccmtm d~:: Saúd.: do M uni<: I pio~ GI0.).1'4.Ci. A llhcrt.ur:t dos: .:nvclo~• 
d:.r·~c-.1 l'KI d i::t :7 d~· Ll>l;!O.t i G d C' ::01""' h 09•()() hor.&'L O c.-dil-'\1 em 
ln.tciM IINr '"~!U'n -' 4iJIP"' .. ;\'~ dQ~ Jmc~M.•~. o\.., l'rC~I~aM 
,n,.,.;~ ip.a.l dr: G~r:~~ci. Rua f'n:li:ilú J.:.~q do: Ciuli, 1 fiO~ (:o:ntro. C'f:P 
8o620-00. M s.: t.,r de lidt~<:OO, no hl)ràr'" c.,•n.""rt" o .::~l c :-.:r .. ror-uccub 
Jbed i•l'll.:" A tlp>'t";;.o;:n!Jiç.iol) do rccilro do:t FN'l'Jnn..::.tm N) v:~ló.-do R$ 5t><HJ 
(dn,;went.a rc,iJ). OoJtnu. ;, rQrtn.1.t•le.J f)ôdr:nlol "cr oh:kl .. ,; no~.:""'" 
"cimt&. (\U fWI Q C• fl\3J l lo1."it\lC.;lltt.AI:U'~nt.:•@'hoUtt;.~II.Ct\f1\, 

'nA(i() l.l.tl7.1)J·: FREITI\S 
f"JU:SII)EI""T t: C0'-1"1SSÃO OE LlClTAÇÃO 

P R Ef'E TTU RA I>E SANTO lNAClO 
R ua M3rcelino A lves de Alcllntttrn..l33 

CNPJ 76.970.375/0001-46 
AVISO DE LICITAÇÃO 
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compl~mc:ntnres e aquísiç!'10 do Edital. poder-~ s.;r 
adquiridas no S .:::tor de L ic itação da P.M.Sto 
Inácio . F<mt: ( 044 ) 352.1:!22 . 
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DiárioQFJCJALParaná ~ 
6afeira I 01/Ago/2014 -Edição n°9260 27 \5 Com~rclo, lndUslri;a ~ Strvicot 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESTADO DO PAR. 
AVISO DE LICITA 

Chamada Publica - 06 
Objeto: Chamamento Publico visando o credenc: 
menta de Urgência e Emergência 24 hrs aos paci 
Regime de Execução: Credenciamento 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
359772714 

~ntos e dezesseis reais e trinta e três centavos). ~ 
as 9:00 horas do dia 14/08/14. Início da sessão 
s do mesmo dia. A retirada do Edital poderá ser :F 
/www.l ic:itacpç,-c.com hr ou www.no~\.f.rorn. 
:rtinentes a presente Licitação, será fornecidi!~os. ~ •tu • 
no de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Documento emitido em 12108/2014 09:22:10. 

Critério de Execução: Ordem de apresentação do~ 
de serviços. 
Data de Abertura : 19 de Agosto de 20 14, as 08h 
Informações Complementares e Aquisição de E 
ommst"Eivisaonet.com.br. 

Diário Oficial Com. lnd. e $erviços 
N° 9260 I 01/08/20141 PAG. 27 

-1122. 
Nova Aurora, 30 de julho de 2014. 

Luiz Antônio Volpato- Prefeito Municipal. 

R$ 96,00 -73104/2014 

I Morretes 

EDITAL N' 0!112014 
Convocação Processo Seletivo Simplificado 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
homologação do Processo Seletivo Simplificado, conforme Decreto n' 022/14, 
de 05 de fevereiro de 2014, RESOLVE: 

1- CONVOCAR: 

A Candidata abaixo relacionada em conformidade com o Edital n' 001/2014, 
item 12 e classificada conforme o Edital 00212014, a comparecer munida de 
documentos, na Divisão de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de 
Morreres, na Praça Rocha Pombo, n' I O, Centro, no prazo de 03 dias, a contar 
da publicação deste edital. 

PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Nome do Candidato a 

Ariana Pereira 
Morreres, 3 I de julho de 2014 

Cândida Cordeiro de Oliveira.Presidente Comissão PSS. Decreto 056/2013 

R$ 120,00-72938/2014 

EDITAL N' 1612014 
Convocação Processo Seletivo Simplificado 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 
homologação do Processo Seletivo Simplificado, conforme Decreto n' 207/13, 
de 02 de n1aio de 2013, 
RESOLVE: 

1- CONVOCAR: 
O Candidato abaixo relacionado em conformidade com o Edital n' 017/2013, 
itens 12 e 12.1 c classificado conforme o Edital O 1912013 a comparecer munido 
de docun1enros, na Divisão de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de 
Morreres, na Praça Rocha Pombo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 
publicação deste edital. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Candidato 

Kadmon Jael Mendes 
Morreres, 31 de julho de 2014. 

Cândida Cordeiro de Oliveira. Presidente Comissão PSS.Decreto 056/2013 

R$ 120,00-73053/2014 

HOMOLOGAÇÃO DE 3° TERMO ADITIVO Tendo em vista a conclusão 
chegada, referente ao Aditivo de Prorrogação pelo período de 06 (seis) 
meses, do CONTRATO N° 057/2013, referente ao Dispensa n• 
004/2013, que tem como objeto a Locação do Imóvel localizado na Rua 
Romário Martins, 136 Vila Santo Antônio, Morretes/ Pr., para sediar o 
depósito de Merenda Escolar, a pedido da Secretaria Municipal de 
Educação, após parecer Jurídico favoráve l, HOMOLOGO o referido 
aditamento em alteração de Pra2o e fica convocado o Sr. JOÃO 
LU IZ HERARTH , inscrito no CPF: n.• 323.002.809-06, para 
assinatura do Tenno Aditivo de Contrato, nos tennos do art. 64, caput. 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Morretes-PR, 30 de 
Julho de 2014. HELDER T EÓFILO DOS SANTOS PREFEITO 
MUNICIPAL 

R$ 96,00 · 73080/2014 

I Nova Aurora 

AVISO DE LICITAÇÃO N.' 067/14 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.' 048114 

O Município de Nova Aurora/Pr avisa aos interessados que fará realizar no 
dia 14 de agosto de 2014. LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando à contratação de 
empresa do ramo pertinente para fornecimento de OI (um) expositor vertical para 
verduras, confonne especificações constantes no Edital, referente ao Processo 
1011957-8212013 e Contrato de Repasse 796689/2013-MDA. Valor Estimado: 

) DE PAULA E SOUZA 
o Municipal 

RS 144,00-72623/2014 

AVISO DE LICITAÇÃO N.• 068/14 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N.' 049/14 

O Município de Nova Aurora!Pr avisa aos interessados que fará realizar no 
dia 15 de agosto de 2014, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando à contratação 
de empresa(s) do ramo pertinente para fornecimento de 02 (duas) plantadeiras 
adubadeiras, conforme especificações constantes no Edital, referentes ao Contrato 
de Repasse 800310/2013 Processo 1014096-47/20 13-MAPA. Valor máximo 
estimado: R$ 149.807,50 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e sete reais 
e cinqüenta centavos). Recebimento das propostas: até as 9:00 horas do dia 
15/08114. Início da sessão de disputa de preços: 09:30 horas do mesmo dia. A 
retirada do Edital poderâ ser realizada através do site: http:/1\\'\Vw.liclt:tcoe-:-:-e 
&.llL'l.l>.I e www.novaaurora.pr.gov.br. Demais infom1ações pertinentes a presente 
Licitação, será fornecida aos interessados junto ao Departamento de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Nova Aurora, pelo telefone (045) 3243-1122. 

Nova Aurora. 30 de julho de 2014. 

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA 
Prefeito Municipal 

R$ 144,00- 72617/2014 

I NovaCantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:-ITU - . 
ESTADO DO P.~RANA 

CNPJ n' 77.845.394/000I-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.33~00 

AVISO DE LI ClT A AO - PROCESSO LICITATORIO n' 049/20I4 
TOMADA DE PRE os 

N' 006120I4- PMNC 
OBJETO: ContruJJ.ção dt Empresa para Aluguel de: 
OI - Ônibus po.ra tr:lnsporte de aJunos e pacientes (emergencial) - 02 - Caminhões 
para rransporte de c.asc:alho, terra e outros, conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do <tia 18 de Agosto de 2.014. na sala de 
reuniões do Paço Municip~l. em Nova Ca.rnu. Paranâ. 

A Past:l com inteiro teor do Ediul, anexos e infonnaçõcs PC!dcrlo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANA, junto a 
Divisão de Licitação, no horário das 8:30 ãs 11 :00 Hs e das 14:00 às I 7:00 Hs. 

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

r. 

--

I 

Nova Canru. Estado do ParamL 30 de Julho de 2.014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLI:-1 
Prtfelro Munitiosl 

---· RS 168,00- 72669/2014 

Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PREGÃO PRESENCIAL n• 102/14 (menor preço por item) 

Objeto: a Aquisição de Calcário conforme convênio n• 085/13 - SEAB -

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. 

Realização: dia 18/08/2014 às 09:30 horas. 

----------~fi------------------~------~ 
Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede 
da prefeitura.http·//portal ortigueira.pr gov.brllicitacao. Maiores informações 

pelo telefone (42) 3277- 1388. Ortigueira-Pr, 31 de julho de 2014. 

ROSANAAPARECIDAARAUJO CARDOSO 

Pregoeira Municipal 

R$ 96,00- 73042/2014 



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

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

PROCESSO LICITATORIO No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 
ABERTURA: 18/AGOST0/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 18 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, por ítem, 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 ônibus e 

C 'nh- T d . ft am1 oes para ransporte, a segumte orma: 
ITEMOl: 
Contratação de ônibus para Transporte de Alunos e outros transportes dentro e fora dos 
limites do Município. 
ITEM02: 
Contratação de Caminhão Caçamba, para transporte de cascalho, terra e outros; -
Execução de serviços de 100 (cem) diárias com caminhão. 

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 CONTRIBIDÇÕES FEDERAIS; 
-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 pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
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instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

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

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

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

e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) 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 
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4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

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

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

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

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

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

5.2 - A abertura do Envelope O 1 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

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

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

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

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

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

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

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

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. 
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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, por 

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

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

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

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

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

7.2- O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 
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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 emitido pelo setor responsável designado pelo 
Município. 

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

Mil Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0602.26782.0534-2025-33.90.3912 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
0508.12361.0188-2036-33.90.3921 Secretaria Municipal de Saúde 
0702.10301 .0428-2028-33.90.3921 Secretaria Municipal de Educação 

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: 
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. 
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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. 

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 21106/93 e suas alterações . 
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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 FO~IMENTO 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, 30 de Julho de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES RESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

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) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS no 006/2014, 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 111) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 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 IVl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 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 Vl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 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 Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 049/2014 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 

Objeto: Contratação de ônibus e Caminhões para Transporte. 

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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ol 
ESTADO DO PARANÁ _ f9_ __ 

~ 
CNP J 77.845.39410001-03 ~ 

PROCESSO no 049/2014 

COMPRAS E/OU SERVI~OS 

OBJETO: Contratação de EmQresa Qara aluguel de 
caminhão e ônibus (serviços eventuais). 
VALOR ESTIMADO - R$-100.000200 (Cem Mil 
Reais). 

DATA: 

URARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

V1sto: 

PARA: 

DATA l:J I o'y t2o~~ 

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


