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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

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

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATORIO n° 032/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 006/2015 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANTO, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME, inscrita no 
CNPJ 22.145.235/0001-04 

OBJETO: Assistência Técnica e Manutenção 
Equipamentos de Informática/ Aplicação 
Cursos. 

VALOR: R$-7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais) 
mensais. 

ASSINATURA: 07 de Maio de 2.016. 
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. 

de 
de 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR, REF. PROCESSO 
LICITA TÓRIO n°032/2015 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 006/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públ ico, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado ANDERSON JUNIOR GODOI -ME, estabelecida na cidade 
de Nova Cantu Estado do Paraná, Rua Projetada G -Antilhas- Quadra 06, Lote 15, s/n, inscrita 
no CNP J sob n° 22.414.235/0001-04, representa neste ato por Anderson Junior Godoi, portador 
da RG 12.518.837-0 e do CPF 089.888.049-10, daqui a diante denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 
de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos de Informática e 
Aplicação de Cursos de Informática- 60 Horas/mês . Processo Licitatório n° 032/2015 - Edital 
de Tomada de Preço n.0 006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições 
descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com 
vencimento em 07 de Maio de 2017. 

Cláusula 3a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar as Cláusulas Quinta 
e Nova do Contrato, prorrogando o prazo de vigência do presente contrato, com vencimento 
agora em 07 Novembro de 2016, e alterando o Valor para R$-7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos 
Reais) mensais. 

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

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 07 de Maio de 2016. 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 

1 



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
Estado do Paraná 

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

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-13 63 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 

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

CONTRATADO: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
CNPJ 22.145.235/0001-04 

OBJETO: Assist. Técnica e Manutenção de 
Equipamentos de Informática I Aplicação de 
Cursos. 

VALOR: R$-6.180,00 (Seis Mil, Cento e Oitenta Reais) 
mensais. 

ASSINATURA: 07 de Maio de 2.015. 
VIGÊNCIA e EXECUÇÃO: 01 (um) ano. 

PU 
- fi 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 032/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

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

CONTRATADA: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME, com sede em Nova Cantu, na Rua 
Projetada G - Antilhas - Quadra 06 Lote 15, Cep 87.330-000, no Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.P.J. sob o no 22.145.235/0001-04, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. 
ANDERSON JUNIOR GODOI, Brasileiro, solteiro, Comerciante, Carteira de Identidade n° 
12.518.837-0, C.P.F. no 089.888.049-10, residente e domiciliado no Município de Nova Cantu, 
Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
para entrega dos itens, constantes da ata e homologação (partes integrantes deste 
Contrato) do Processo Licitatório n° 032/2015 - Edital de Tomada de Preços n° 
006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto os "Serviços de Assistência Técnica e 
Manutenção de Equipamentos de Informática e Aplicação de Cursos de Informática - 60 
Horas/mês". 

Parágrafo único. Os itens que trata o referido Contrato, são os constantes da ata do 
Processo Licitatório em epígrafe, parte integrante deste contrato. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização da ent rega do ítem pela 
CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 1tJ "··:~t:.·.:,~ 
Estado do Paraná --,;-Jlf· «<: 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 v0 va Ca~\>J., 
Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá entregar, os ítens objeto desta licitação, conforme 
solicitado pelo responsável, e a CONTRATANTE deverá emitir/assinar termo de recebimento 
quando da entrega total do objeto, valendo este de quitação de entrega. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total dos itens, constante deste contrato é de R$-6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais) Mensais. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente aos ítens 
especificados, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado até o 5° (quinto) dia útil, 
após emissão da Nota Rscal, fiscalização e aceitação do itens entregues. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

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

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência e execução do contrato será de 01 (um) ano, a partir 
desta data, podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 
CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANt - --ç~---- - · 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q~ 

Estado do Paraná "q Car t'-' · · 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

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

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

DAS COMUNICAÇÕES 

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

DO FORO 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Maio de 2015. 

~~~--~4_mclQ/~ &11 .~ c~~ 
~DERSON JUNÍQRGODOI 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 



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 

TERMO DE HOMOLOGA CÃO 

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° 032/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 006/2015, que tem como objeto Serviços de Manutenção e 
Assistência Técnica em Computadores e Aplicação de Cursos, conforme especificação no 
Edital. 

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

- No valor Total/Global de R$-81.600,00 (Oitenta e Um Mil e Seiscentos Reais): 
ANDERSON JUNIOR GODOI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 22.145.235/0001-04; 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Maio de 2.015. 

PIJ 
r 

-------RES· --



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 032/2015, Edital de Tomada de Preços n° 006/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 29 de Abril 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Maio de 2.015. 

( ~ 

\H . t(,r-
~ v\J 

D'r. DIVONSIR GRA\F 

l OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N" 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 006/2015 

I ERMO DE ADJODICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Ad;ud1cação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa ANDERSON JUNIOR GODOI · ME, inscrito no CNPJ sob o n• 22.145.235/0001-04, conforme 
segue: 

ÍTEM QUANTIDADE DESCRI CÃO Vn lor Total 
0 1 01 Serviços de Manutenção, Assistência Técnica em Equipamentos de Informática e R$-6.800,00 

Implantação/Aplicação de Cursos de Informática, conforme cronograma elaborado. no 
período de 12 (doze) meses. 
TOTAL GERAL R$-81600,00 

Nova Cantu. Paraná, 29 de Abril de 2.015 

PUBl 
,. r: r 

JO.: 
EDIÇ. 

RESPCX~v ""'" -



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2015 

TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 
Às 10:00 hs (dez horas) do dia 29 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a 
finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima 
referida o qual objetiva Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos de 
Informática e Aplicação de Cursos de Informática, 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: 

ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
CNPJ -22.145.235/0001 -04 

EMPRESA/CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar 
do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 
LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QUANTIDADE DESCRI CÃO Valor Total 

01 01 Serviços de Manutenção, Assistência Técnica em R$-
Equipamentos de Informática e 6.800,00/mensais 
Implantação/Aplicação de Cursos de Informática, 
conforme cronograma elaborado, no período de 12 
(doze) meses. R$-81.600,00 

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. 

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. 

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 01 - no Valor Total de R$-81.600,00 (Oitenta e Um Mil e Seiscentos Reais): a 
empresa: ANDERSON JUNIOR GODOI, Inscrito no CNPJ sob o no 22.145.235/0001-04; 

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, 29 de Abril de 2.015. 

Cofi são de Licitações: 

1 Jrn~ 
{J.M~ 



l 

ANDERSON JUNIOR GODOI- M 
CNPJ n° 22.145.235/0001-04 

Rua Projetada G- Antilhas - Nova Cantu - Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 29 de Abril de 2015. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Á Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 

Apresento para apreciação de Vs. S"s., a proposta de preços referente à Contratação de Serviços, 
objeto do Edital de Tomada de Preços n° 00612015, conforme segue: 

1 ITEM MATERIAL UNITARIO TOTAL 
01 Serviços de Manutenção, Assistência Técnica em R$-6.800,00 R$-81.600,00 

Equipamentos de Informática e Implantação/ Aplicação de 
Cursos de Informática, conforme cronograma elaborado, no 
período de 12 (doze) meses. 

Valor Mensal de R$--6.800,00- Total de 12 Meses R$-81.600,00 (Oitenta e Um Mil e Seiscentos 
Reais). 

A Forma de pagamento é de 1 O dias, após execução/fornecimento dos serviços. 

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

~sa~:~~ 
ANDERSON JUN!bl -GODOI- 9..ti - . 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

~~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

• !fl 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRAL 27/03/2015 

NOME EMPRESARIAL 
ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ........ 

C0DIGD E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

85.99-6-03 • Treinamento em informática 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 
213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 
R PROJETADA G -ANTILHAS - QUADRA 06 LOTE 15 

I cEr 
~7.330-000 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

I ~~MERO 

eriféricos 

I I COMPLEMENTO 
: TERREO; 

I MUNiciPIO 
NOVA CANTU 

I TELEFONE 
~44) 3527-1132 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/03/2015 

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ......... I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAl 
******** 

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

Emitido no dia 10/04/2015 às 11:30:54 (data e hora de Brasília). Páaina: 1/1 

Co~sulta QSA I Capital Social I Voltar J 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 1 0/04/201 5 

http://www.receita.fazenda. gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 10/04/2015 

\. 



ANDERSON JUNIOR GODOI-ME 
CNPJ no 22.145.235/0001-04 

Rua Projetada G -Antilhas - Nova Cantu - Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 29 de Abril de 2015. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N°032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00612015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00612015, 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, 

~~ d..tv~ ~~ 
ANDERSON JUNÍÓR GODOI - ME 



ANDERSON JUNIOR GODOI-M 
CNPJ no 22.145.23510001-04 

Rua Projetada G- Antilhas - Nova Cantu -Paraná. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 29 de Abril de 2015. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 03212015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00612015, 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, 

\.)rn:;~~ ~GI-l ~1 
ANDERSON J úfviOR GODOI- ME 



ANDERSON JUNIOR GODOI-ME 
CNPJ no 22.145.235/0001-04 

Rua Projetada G -Antilhas - Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00612015 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 29 de Abril de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00612015, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Atenciosamente, 

~~ ~<9\c~~ 
ANDERSON JuNioR. ÔoDdi - ME 



ANDERSON JUNIOR GODOI- ME 
CNPJ no 22.145.235/0001-04 

Rua Projetada G -Antilhas - Nova Cantu - Paraná. 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00612015 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 29 de Abril de 2015. 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 00612015, 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, 

~~ ,t(un.ut/1 c~ 
ANDERSON .JÚiviOR GODOI - ME 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pág 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 22.145.235/0001-04 
Certidão no: 96314538/2015 
Expedição: 29/04/2015, às 14:22:06 
Validade: 25/10/2015 - 180 (cento e oitenta ) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que ANDERSON JUNIOR GODOI - ME (MATRIZ E FILIAIS ) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 22.145.235/0001-04 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440 , de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de r esponsabi l idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados a té 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à ve rificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www .tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inc lusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a hono rários 1 a custas I a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou d ecorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

Dúv idas e, suges t õ.e;; : cndt@tst. jus . b~· 



Secretaria da Micro o Pequena Empresa da Presidência da Ropubllca 
Secretaria do Rocionallzação o Simplificação 
Oopartomonlo do Registro Empresarial e lntegraçlo 

NOVACANTU 

REQUERIMENTO DE EMPR 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

87330000 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer que não possui outro registro de empresário, e ; 
requer à Junta Comercial do Estado do Paraná; 

9511-8/00 ·SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
8599-6/03 ·AULAS DE INFORMATICA 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500352806 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



1963-2013 

Út fJaça fi>wde !i)eóta !Jlióú.Vtia 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 035/2015 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta, em nome de Anderson 
Godoi Junior - Me, inscrito no CNPJ sob no 22.145.235/0001-04, 
situado no Conjunto Antilhas, Rua Projetada G, desta cidade de Nova 
Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR. Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de emissão. 

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

Nova Cantu-Pr, 27 de Abril de 2015. 

1 
I 

I ..., 
,/ ., ~-

REGIAN~~~bR~INíb~obS-SANTOS 
' Responsável pelo setor de Tributação 

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

www.nallacantu.or.aall.br 



PODER JUDICLT>.P.IO 
,11JSTIÇA DO TRABALHO 

Pági 

RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE 
DEVEDORES TRABALHISTAS , EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO 

Nome : ANDERSON JUNIOR GODOI - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 22 . 145.235 /0 001 - 04 
Expedição do Relatório: 29/04/2015, às 14:08:24 

Nada consta . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

BNDT, em p razo de regularização (30 dias a contar da sua 
inclusão), não obstam a expedição da Cert i dão Negativa de Débitos 
Trabalhistas . 
Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização , 
expedir - se - á, conforme o caso , Certidão Positiva ou Certidão 
Positiva com efeito de negativa. 



GOVERNO DO ESTADO 
S•cnmrlll dl P•uncJI 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013127161-36 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.145.235/0001-04 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 27/08/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (2910412015 14:01:07) 



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

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

Nome: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
CNPJ: 22.145.235/0001-04 

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 créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 

passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:08:49 do dia 17/04/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 14/10/2015. 
Código de controle da certidão: 61AF.C892.0657.BE51 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov. br/ Aplicacoes/ ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 23/04/2015 



CAl 
Inscrição : 2214523510001-04 

Razão Social : ANDERSON JUNIOR GODOI ME 

Endereço : RUA PROJETADA G Q6 LS SN TERREO I CENTRO I NOVA CANTU I PR I 87330-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8 .036, de 11 
de maio de 1990, certifica que, 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: 30/04/2015 a 29/05/2015 
Certificação Número: 2015043011235526653658 

Informação obtida em 30/04/2015, às 11:23:55. 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n" 77.845.394/0001-03 
Ruo Bahia, 85- CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n' 032/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 00612015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para: 
OI- Assistênci~ Técnica/Manutenção de Equipamentos de Informática. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Horas do dia 29 de Abril de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Caotu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MVI•HC!PAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divisão de Licitação. no hor.irio das 8:30 as li :00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Paraná. 10 de Abril de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOL!N 
Pr~f~ito Municipal 

PU~UC ,... 13 f tJ .( ; oPO/ !l-
PUBLICA' r-r !I 1 o4 ' 'rr- · I 
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2"feira ll3/Abrf2()15 -Edição n° 9430 DiárioQFICIALParaná 
Comin:lo, lndôt HI• ~ Scnlco• 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, 
D'água, pelo periodo de 12 (doze) meses, em atenc 
confonne as espcclficações descritas no tem1o de 
ASSINATURA DO CONTRATO: 07/04/2015 VI 
Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mese 
HELDER TEOFILO DOS SANTOS, PREFEITO 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
242862215 

mi 

FROES PELA EMPRESAANINSETO DEDET Documento emitido em 23/0412015 15:35:13. DE LICITAÇÃO 
EXTRATO PROCEDIMENTO LICITAT( a de Preços n• 005/2015-PMNI 
PRESENCIALN".008/2015CONTRATANTE: Diário Oficial Com. lnd. e ~erviÇOS PIO DE NOVO ITACOLOMI. ESTADO DO 
MORRETES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS I N° 9430 I 13/04/2015 I PAG. 22 1i realizar. às 09:00 horas do d1o 04 de MAIO 
PRESA:AUTOPOSTOMORRETESLTDACN p ,; · · ·mbro, 711, Fone/Fax Oxx43 343i-1116- CEP 
43 VALOR TOTALdeR$270.800,00(duzentos e ara ven 'caéÓdrutef!'a1.~:d:_esbaf1· =g~~8órJsta '" 1raná, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
PRESA: ROBASSA COMERCIO DE GASOLH www.lmprensaoflcia .pr.gov. . 
''TO CNPJ/M -"·-·-··- - ..... ·-···· -ONSTRUÇÃO DE POLOS DO PROGRAMA 
"' A Fsobon•77.176.113/0001-77VALORTOTALdeRS308.967,00 ACADEMIA DA SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE NO VALOR DE RS. 
(trezentos e oito mil, novecentos e sessenta e sete reais) OBJETO: Registro de preços 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). A Pasta. com 0 inteiro teor do Ed•tal e seus 
para o fornecimento de combustíveis, em atendimento as secretarias municipais. 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06/04/20 !5 VIGÉNCIA: A vigência respectivos modelos. adendos, anexos e demais documentos, poderá ser examinada 
da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. ASSINADO POR: no endereço supramencionado a partir do dia lO de ABRIL de 2015. no horario 
EXMO SR. HELDER TEOFILO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, S... comercial. de segunda a sexta-feira das 8:00 ás li :00 horas e das 13:00 as 17:00 
VERA LUCIA BARBOSA SILVA, PELA EMPRESA AUTO POSTO MORRETES horas. A Pasta não será fornecida por correio. fax ou e-mail. Informações adic1onais. 
LTDA, SR VITOR! O ROBASSA NETO, PELA EMPRESA ROBASSA COMER- dúvidas e pedidos de esclarecimento. deverão ser encaminhados á ComiSsão de 
CIO DE GASOLINA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Licitações no endereço acima mencionado. A entrega dos documentos c propostas 
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRION" I9nOI5 PRLGÃO de preços deverá ser efetuada das 08:30 ás 11:00 horas e das 13:00 as 16 30 horas 
PRESENCIAL N' IJnOIS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA do d1a 30 de abril de 2015. 
GERENCIA~ENTO DE SHOWS E APRESENTAÇÕES NA XXXII FESTA Novo ltacolomi. lO de abril de 2015. 
FEIRAAGRICOLA E ARTESANAL DE MORRETES. A PEDIDO DA SECRE- ROBERTO MUNHOZ 
TARJA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES Prefeito Mumc1pal 
CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÉNCIA. Com base nas in· 
formações constantes do Procedimento Licitatório N•.o 19/2015 e Pregão Presencial 
N". 13/2015, por força do inciso IV, art. 7• do Decreto 3.555/2000, HOMOLOGA 
o procedimento licitatório epigrafado. Considerando o julgamento das propostas, 
lances e habilitação realizada pela pregoeira assim adjudicada em sessão: FOR
NECEDOR: GLAUBER DOS SANTOS 03574779950 CNPJ N• 16.893.423/0001-
18 NO VALOR DE RS 24.850,00 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E 
CINQUENTAREAIS) Por fim. fica expressamente convocada a proponente acima 
classificada, para a assinatura do respectivo tem1o contratual, nos termos do art. 
64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Morretes, lO de Abril 
de 2015. HELDER TEÓF!LO DOS SANTOS Prefeito MuniciP.al De Morretes 
TERMO DE ANULAÇAO PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N" 18/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N" 12/2015 ANULO com fundamento no art. 49 da 
Lei no. 8.666/93, bem como, por motivo de conveniência e oportunidade o pro
cedimento li citatório- Modalidade Pregão Presencial n• 12/2015 com o objetivo 
de contratação de empresa para prestação de serviços de montagem e desmontagem 
de barracas e portal para a XXXII festa feira agricola e artesanal de Morretes a 
pedido da secretaria municipal de agricultura, confonne especificações constantes 
do anexo i - termo de refcrt ncia. por tratar-se de um fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente nos termos do parecer financeiro anexo aos 
autos do processo. Registre-se e de a divulgação ao presente Termo. Morreres. I O de 
Abril de 20 15. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 
EXTRATO DO CONTRATO N' 16nOI5 1D 46/2015 PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO N" 23/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO N'. 0412015 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES CONTRATADO: 
FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ- UN
ESPAR-CAMPUS DE PARANAVAÍ, CNPJ/MF n°05.566.804/000 1-76. OBJETO: 
Contratação de Instituição de Ensino Superior, destinada a realização de Concurso 
Publico no âmbito do Municipio de Morretes. pelo valor de RS 45.000,00 (Quarenta 
e cinco mil reais), tendo como referencia a expectativa de 1500 (mil e 
quinhentas) inscrições homologadas, a pedido da Secretaria Municipal de Admi
nistração. Vi\1-0R TOTAL DO CONTRATO: RS 45.000.00 (Quarenta e cinco mil 
reais). VIGENCIA: 12 (doze) meses contados da data da assinarura do contrato. 
DATA: 10/04/2015. ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS 
SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL E O SR CARLOS ALEXANDRE MOLENA 
FERNANDES. PELA EMPRESA FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO PARANÁ- UNES PAR. 

R$ 648,00 - 26865/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE l'õ0 VA CANTU 
ESTADO DO PARA NA 

CNPJ n" 77.845.39410001-03 
Rua Bahia. 8S. CEP 17.330-000 

AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 032/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N" 00612015- PMNC 
OBJETO: Contrataç~o de Em preso para: 
OI - Treinamento, Cursos, Assistência Técnica/Manutenção de 
Equipamentos ~e Informática. 
ABERTURA: A partir das 10:00 (dez) Hor .. do dia 29 de Abril de 2.01 5, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em 'Jo\'n Cuntu. Pnr;ln:i. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n" 031nOI5 
TOMADA DE PREÇOS- N" 00512015- PMNC 
OBJETO: Contrataçõo de Empresa para: 
OI- Pavimentação Asfáltica (Vila Santa Teresinha); 
02- Recape As!óltieo (Tapa Buracos); conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 29 de Abril de 2.015, 
na sala de reuniões do Paco Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A P:t.su com inteiro teor do Edit:t~ anexos c inform:~.ç.õcs poderio ser 
solicitados n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a 
Divisão de Licit:~.ç5o. no hor.lrio das 8:30 às 11:00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/F a..: (44) 35271363- 3527-1281 

Nov:1 ~tu, Esc:1do do P.tr.111:i. I O de Abril de 2.0 15. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munitipal 

R$ 168,00- 26863/2015 

I 

R$ 144,00 - 26986/2015 

Palmas 

AVISO DE LICITAÇÃO 
(Lei n• 8.666/93, art. 21, Lei 10.52012002) 

PROCESSO N° 3312015 
Modnlidado delicitnçõo: PREGÃO PRESENCIAL N' 14/2015 

O Mun•cipio de Palmas. Estado do Parana. a traves de Pregoeira destgnada pelo Decreto n° 
3.023/2014 de 02/0712014, Decreto n' 2 128/06- Regulamentação da Modalidade Pregão. 
Lei n° 8.666/93 c suas posteriores alterações. Lei I O. 520/2002 e suas alterações. toma 
público aos interessados que realizará processo de liCitação na mod:1lidade de PREGÃO 
PRESENCIAL n". 14/2015. confonne especificações deste certame nas condições fixadas 
no Edital e seus_anexos, sendo a lictta;ão do upo "MENOR PREÇO POR ITEM". 
DATA E HORARIO DA LICITAÇAO. 09· (5 do din 30/0412015· 
ENDEREÇO: sala de reun1ões da Prefcatura Muntcapal. Avemda Clevelând•a. n• 52 1. 
centro. Palmas - Paraná. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: AQUISICÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARAAMPLIACÃO DE GALE
RIAS PLUVIAIS, e especificações anexas ao edttal. 
DATA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES 
ul e 2": Até as 09:00 do din J0/04/2015; 
LOCAL DO PROTOCOLO: no Protocolo da D1v1são de L1cnações ou a ComiSsão Pe<
mMentc de Licitação na sede do Mun•cip•o de Palmas- PR. naAvemdaCieveldndta. n° 521 
Local para mfonnõlções e obtenção do mstrumento convocatóno e seus anexos· D1v1são 
de L&citBções- Avenida Clevelând&a, n° 521. Centro. Põllmas- PR. telefone (46) 3263-
7000- Si te· www.nmn.nr-.gov.br. 
Palmas. 09/03nOI5. 

Angela Mona LisosJd 
Pregoeira 

Deere1o J 023/2014 

AVISO DE LICITAÇÃO 

R$192,00 - 26745/2015 

(Lei n° 8.666/93, :>r!. 21, Lei 10.520/2002) 
PROCESSO N' 34/2015 

Mod:>Iidade de licitação: PRLGÃO PRESENCIAL N' 15/2015- SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Municipio de Palmas, Estado do Paraná. através de Pregoeira. designada pelo 
Decreto n• 3.023/2014 de 02/07/2014. Decreto n• 2. 128/06- Regulamentação da 
Modalidade Pregão. Lei n• 8.666/93 e suas postenores alterações. L01 10.520/2002 
e suas olterações, toma público aos interessados que realizará processo de hcitoção 
na modo! idade de PREGÃO PRESENCIAL n•. I snOI5 destinada á AquiSição de 
materiais ambulatoriais para atender o Departamento de Saúde. confonne espe
cificações deste cen.ame nas condições fixad:&.s no Ed1tal e seus :~nexos , sendo a 
licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM". 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 09;15 do dio 04/0~/20!5; 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Avenida Clcvclàndin, n• 
521, Centro, Palmas - Paraná. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL • SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
OBJETO: Aquisição de materiois ambulatoriais para atender o Deponomento de 
Saúde, conforme especificações anexas ao edital. 
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 d2 dio 
04/0~/2015; 

LOCAL DO PROTOCOLO: no Protocolo da Divisão de Licitoções ou â Comiss:io 
Permanente de Licitação na sede do Município de Palmas - PR. na Avenido Clev
elãndia, n• 521. 
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: 
Divisão de Licitações- Avenida Clevelândia. n• 521. Centro. Polmas- PR telefone 
(046) 3263-7000- Site: www.pmp.pr.gov.br. 
Palmas. I 0/03/2015. 

Angeln Maria Lisoski 
Pregoeira designado pelo Decreto 3.023/2014 

R$ 216,00 • 2676212015 
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Prefeitura Municipal de Nova C a~---~~:· 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 °""c1 Cant\.l.. 

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 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 006/2015 
ABERTURA: 29/ABRIL/2015 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 
Horas do dia 29 de ABRIL do ano de 2.0 15, 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 e sem reajuste, 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 
I.I - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Serviços de Manutenção, Assistência Técnica em Equipamentos de Informática e Aplicação 
de Cursos, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

OI OI Serviços de Manutenção, Assistência Técnica em Equipamentos de 
Informática e Implantação/ Aplicação de Cursos de Informática, 
conforme crono_grama elaborado, no 2_eríodo de 12 (doze) meses. 

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; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 



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

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

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

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

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

ENVELOPE N°. 01- Habilitação 
PREGÃON°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
HORÁRIO: 

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; 



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

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

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

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

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

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

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
PREGÃON°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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 OI -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 I -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

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



5.3.1 - 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. 

5.3.2 - Após a abertura dos envelopes n. O 1 e 02, a Comissão de Licitação procederá a 
análise e julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

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

5.3.4 - 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 responsabi lidade 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, o objeto deste edital deverá ser realizado em local determinado 
pela Licitante. 

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 mediante entrega e aceitação por funcionário designado 

pela Contratante e apresentação da fatura!NF. 

9 - RECURSOS FINANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária, através de recursos próprios do 

Município de Nova Cantu, Estado do Paraná: 

Dotação 
0702.10301.0428-2028-33.90.3957 Secretaria Municipal de Administração 
0302.04122.0021 -2006-33.90.3957 
0502.12361.0188-2015-33.90.3957 

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

Reais). 

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

saber: 

a) Advertência; 
b) 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. 

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



12- IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO: 
12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma 
presencial. 

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

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

12.4 - 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. 

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

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

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em 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. 

13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

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

14.2 - 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. 

14.3 - 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. 



direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admit idos a participarem os 
proponentes retardatários . 

14.6 - 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. 

14.7 - 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. 

14.8 - 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. 

14.9 - 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. 
Aprovo o(a) EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma presencial. 

15- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 10 de Abril de 2015. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 032/2015 
REF.: Edital de Tomada de Preços n° 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

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

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 200 . 



(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 006/201 5, 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 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços no 006/201 5 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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Prefeitura Municipal de Nova C o-ntlJI!P-----~~J 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00 -1tova can\.V./ 

PARA: 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 006/201 5 instaurado pelo 

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

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

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fi ns de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços no 006/201 5 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 DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 032/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para Assistência Técnica e Mautenção de 
Equipamentos de Informática e, aplicação de cursos. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ,.-!d::..:e::.._ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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ESTADO DO PARANA o. 

CNPJ 77.845.39410001-03 \ dl-----··-· ---- ~ 

~ 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 032/2015 "-, 0 •, ' . 

~<'~C:HI~ -
COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Servi~os de Assistência Técnica, Manuten~ão de Eguigamentos de 
Informática e Aglica~ão de Cursos de Informática. 

VALOR ESTIMADO - R~-1 00.000,00 (Cem Mil Reais); 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: t'-

gy~,_~h~~~d/"tf!L;oó- :SJ9o55Sl 

DATA: 06 I 04 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~-~- la 1 Jfl__;--. ~ -.,... ,a..,.~+.:---. 

I I o 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADOl 
I 

Visto: DATA: ()I I ti l àJje,_ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado 

Visto: 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 11363 - CEP 87.330-000 


